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RESUMO 

A ideia já foi inventada. A história já foi contada. As palavras já foram ditas. Na 

contemporaneidade, tudo, aparentemente, sobre tudo já foi dito, pois nenhum 

discurso é adâmico. Na Era do copiar e colar e em que se tem mais, 

asseveradamente, embates acerca da ética do não plagiar, discutir o que é 

produzir enunciados autorais faz-se primordial. Essas inquietações, nesta 

pesquisa, são levadas para o cronotopo da sala de aula, precisamente para os 

livros didáticos de Língua Portuguesa, que são vistos como orientadores dos 

conteúdos e da prática de ensino de Língua Materna (ANTUNES, 2003; 

BUZEN, 2005; CORACINI, 1999; SUASSUNA, 2006). Diante disso, essa 

pesquisa visa a analisar como se dão as propostas de escrita do livro didático, 

a fim de observar a criação de situações/enunciações propícias para a 

construção de um dizer autoral. Foram selecionadas, para tanto, duas coleções 

de livros didáticos destinadas aos alunos da 1ª série do Ensino Médio. Os livros 

adotados estão entre os mais solicitados nacionalmente e receberam críticas 

positivas do Programa do Livro Didático (Edital 2012). Para atingir o objetivo 

deste trabalho, o estudo realizado baseia-se numa perspectiva qualitativo-

interpretativista e de orientação metodológica advinda da Linguística Aplicada; 

além de ser de base teórico-metodológica da Análise Dialógica dos Discursos 

(GERALDI, 2012; FARACO, 2009). A perspectiva teórica advém dos 

postulados do Círculo de Bakhtin no que concerne às concepções de 

linguagem dialógica, de enunciado concreto e de autoria. Os dados totais 

construídos configuram-se em duas categorias. A primeira, com propostas de 

produção textual que prezam por uma autoria em perspectiva dialógica, as 

quais buscam criar situações de escrita que atendam a uma necessidade 

discursiva, são direcionadas e apontam os aspectos de composição do gênero. 

A segunda, com propostas em que se encena uma autoria em perspectiva 

monológica, quando não se especifica o gênero textual ou quando não se 

constrói uma enunciação em que o discente não exercita uma relação volitivo-

emocional com tal situação. De modo genérico, as duas coleções apresentam 

zelo em relação a simular situações de escrita reais, que podem propiciar, 

assim, a produção, pelos discentes, de enunciados concretos, que valorizam a 

reescrita e o excedente de visão para o acabamento dos enunciados 

produzidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Língua Portuguesa. Produção de texto. Autoria. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The idea has already been invented. The history has already been told. The 

words have already been spoken. In contemporary times, all apparently about 

everything has already been said because no speech is Adamic. In the era of 

copy and paste, when it has even more conflicts about the ethics of not 

plagiarizing, discussing about how producing copyright statements becomes 

essential nowadays. These concerns, on this research, are brought to the 

“cronotopo” of the classroom, especially for Portuguese textbooks, which are 

interpreted as a guiding of the content and practice of the native language 

teaching (Antunes, 2003; Buzen, 2005; Coracini 1999; Suassuna, 2006). Under 

these circumstances, this research seeks the analysis of how a textbook is 

writing in order to observe the creation of situations of copyright marks. So, for 

this purpose, there were selected two collections of textbooks for students of 

the 1st year of high school. The adopted textbooks are among the most used 

textbooks in Brazil, and it received positive reviews from the “Programa do Livro 

Didático (Edital 2012)”. To achieve this goal, the study is based on a qualitative-

interpretative perspective and methodological guidance from the Applied 

Linguistics; the theoretical and methodological basis of Dialogic Analysis of 

Discourses (Geraldi, 2012; Faraco, 2009). The theoretical perspective comes 

from the postulates of the Bakhtin Circle in relation to the concepts of dialogic 

language, from the concrete and authoring outline. The total data constructed 

during this research were grouped in two categories.The first category contains 

textual proposals that value an authoring in dialogical perspective, which seeks 

creating situations of writing that meet a discursive necessity, and it points out 

the aspects of the gender composition. The second category contains textual 

proposals that stage an authoring in monological perspective, when you do not 

specify the genre or you do not build an enunciation in which the student does 

not exercise one volitional-emotional relationship with such situation. In general 

terms, the two collections have zeal in relation to simulate actual writing 

situations, which could provide the production, by students, of concrete 

statements, valuing the rewriting and the view over to the finishing of the 

produced statements. 

KEYWORDS: Textbook. Portuguese language. Text production. Authorship. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

O presente trabalho originou-se, ainda, quando graduanda e bolsista de 

iniciação científica, no projeto Gêneros discursivos: circulação, produção e análise 

em sala de aula, fomentado pelo CNPQ, vinculado à Universidade Federal do Rio 

grande do Norte, sob orientação da Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves. 

Durante sua execução, sistematizaram-se reflexões acerca dos livros didáticos como 

instrumento e lócus para a abordagem dos gêneros discursivos e das concepções 

de professores sobre as metodologias de ensino de leitura e de escrita no âmbito 

educacional.  

Em decorrência da experiência adquirida durante a pesquisa, observou-se 

que o “vilão” da sala de aula, muitas vezes, é a prática de ensino de língua materna 

que não encara o processo de ensino/aprendizagem em seu caráter de interação 

verbal. Assim como discute Antunes (2003), ainda constatam-se várias pedras no 

meio do caminho da disciplina de português, como: o recorrente processo de 

construção de escrita que ignora a interferência decisiva do sujeito aprendiz; e a 

prática de uma escrita sem função, quase sempre, destituída de qualquer valor 

interacional, sem autoria e sem recepção, não conseguindo alcançar a intenção 

pretendida que é inter-relacionar a linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do 

texto. Isso acontece, pois, mesmo com orientações em documentos oficiais visando 

à proposição de uma discussão acerca da produção de uma escrita significativa, 

articulada à situação, à relação entre interlocutores, à temática, ao estilo do gênero e 

ao estilo próprio, ao querer dizer do sujeito, às suas vinculações e às suas rejeições 

ao sistema, persiste um ensino normatizador da escrita, não apenas voltado para os 

aspectos linguísticos/gramaticais, mas também para fixação dos exemplares dos 

gêneros.  

 Todavia, alguns materiais didáticos adotam a escrita dos alunos como 

resultado de sujeitos-autores e demonstram mudanças em sua forma de propor as 

atividades de escrita. Nesse caso, passa-se a considerar os discentes como 

autores-criadores que, ao produzir enunciados, reais e concretos, ocupam-se de 

certa posição axiológica, deixando de reproduzir mecanicamente palavras e frases 

descontextualizadas, passando a usar uma linguagem que apresenta um todo 
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coerente. Pensando nisso, objetiva-se analisar em que medida os documentos 

orientadores para o ensino (PCN, OCN e PNLD) influenciam as propostas de escrita 

dos livros didáticos de Língua Portuguesa, destinados ao Ensino Médio, para uma 

escrita autoral dos alunos. Para tanto, esta pesquisa ampara-se numa perspectiva 

teórica qualitativo-interpretativista e situa-se na área da Linguística Aplicada. O 

corpus é constituído por dois livros destinados ao primeiro ano do Ensino Médio, 

regidos pelo último edital do PNLD, que contempla os editais 2012, 2013 e 2014. A 

perspectiva teórica advém dos postulados do Círculo de Bakhtin no que concerne às 

concepções de linguagem dialógica, de enunciado concreto e autoria.   

1.1 Justificativa 

 

As pesquisas que têm por corpus o livro didático (LD) nos estudos atuais, 

quase de modo geral, recaem na avaliação da transposição didática das orientações 

modernas sobre ensino-aprendizagem para o LD, e essas investigações também 

acabam aprisionando os livros didáticos em uma visão de saber-fazer homogêneo e 

sem conflitos. Na verdade, ele deve ser pensado em sua heterogeneidade de 

saberes e em sua incompletude (BUNZEN, 2005). 

Os livros didáticos são, desde o século XIX, objetos de controle do estado e, 

desde a Idade Moderna, instrumentos, por excelência, de proselitismo religioso. 

Eles, de fato, reproduzem e condicionam um modo de organização da cultura 

escolar, concepções pedagógicas, maneiras de escolarizar saberes. E, no atual 

contexto de ensino, o LDP (Livro Didático de Português) se configura, com raras 

exceções, como única oportunidade de o aluno se deparar com os diferentes 

gêneros discursivos que circundam a atividade interativa das esferas discursivas 

mais complexas – jornalística, acadêmica e outras. Tendo tal fato como pressuposto, 

o livro passa a ser organizado, segundo as exigências dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2000). Entre as orientações desse documento está, segundo 

Cardoso e Grillo (2008), o tratamento do gênero com base nos estudos do círculo de 

Bakhtin, o que implica uma revisão dos conceitos de língua/linguagem, de leitura e 

de leitor de texto. 

Além disso, o livro didático, segundo Bunzen (s/d), embora seja estudado, 

principalmente, como fonte para apreciação/depreciação de conteúdos e de 
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metodologias de ensino ali presentes, numa visão sincrônica, o livro didático 

configura-se como uma composição complexa, sócio-historicamente situada e 

aberta à multiplicidade de usos e de interpretações. Isso porque todo o processo de 

construção do LD (que envolve diagramação, editoração, professores, avaliadores) 

implica uma intencionalidade pedagógica; e, ainda, estabelece uma coleção de 

conteúdos comuns a todos. Por conseguinte, o livro didático passa a ser o lócus 

que, por meio dos gêneros ali presentes, propicia um processo de construção de 

significação em que o sujeito interage socialmente, usando a língua como 

instrumento que o define como pessoa entre pessoas (BUNZEN, s/d).  Assim, dentro 

desse contexto de pensar no ensino de língua a partir de uma concepção dialógica, 

o estudo da construção da autoria com base nas propostas de produção de texto 

dos manuais se justifica em consonância com a importância da Linguística Aplicada 

(LA) no equacionamento de problemas de ordem educacional, com vista a buscar 

soluções e examinar as teorias de aprendizagem de línguas e as práticas 

pedagógicas (CELANI, 2000). Tal fato se assegura no pressuposto, como afirma a 

mesma autora, de que o que acontece na sala de aula está intimamente ligado a 

forças sociais e políticas. 

 

1.2  Questões de pesquisa e objetivos 

 

A partir da justificativa apresentada, nosso trabalho busca responder as 

seguintes questões: 

a) o processo de escrita com base nas abordagens de cada coleção de livros 

didáticos suscita uma compreensão responsiva-ativa, uma atividade axiológica do 

sujeito-autor? 

b) As reflexões e os comandos das propostas de escrita simulam situações 

reais de interação verbal, orientando sobre o contexto de circulação e de 

endereçamento? 

 

As questões formuladas se desdobram nos objetivos explicitados abaixo. 
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 Discutir o espaço propiciado para a singularização do dizer com vistas 

a uma situação de escrita que estimule uma posição axiológica quanto 

à interação verbal escrita. 

 Problematizar o material disponibilizado ao aluno para que ele 

reconheça o gênero, possa dialogar sobre o tema em questão e 

consiga produzir enunciados concretos e autorais.  

 

1.3 Autoria como enfoque de pesquisa: outros dizeres  

 

Devido às novas competências cobradas dos jovens, como o letramento para 

um mundo multissemiótico, que exige proficiência em leitura e em escrita, houve um 

crescimento considerável nas investigações sobre a abordagem do gênero 

discursivo como organizador das atividades de leitura e de escrita na disciplina de 

Língua Portuguesa. À medida que esse objeto passou a ter destaque no campo de 

estudo da Linguística Aplicada, o livro didático também passou a ser observado 

como alvo de atenção para os estudos da linguagem, visto que ele se constitui como 

elemento imprescindível para a práxis de ensino e de aprendizagem. 

Todavia, o estudo da concepção de autoria no livro didático é relativamente 

recente, em decorrência de tal perspectiva ser trabalhada no cronotopo escolar com 

foco na produção já acabada ou no estudo das vozes que circundam tanto os 

dizeres dos discentes quanto dos professores. Para Bakhtin (2010), cronotopo é a 

relação tempo-espaço onde acontecem as relações sociais e históricas. É preciso 

pensar na transgressão do estudo dos gêneros do mundo da vida para a sala de 

aula, pois, como afirma Casado Alves (2012), a sala de aula se constitui como um 

cronotopo cujas peculiaridades determinam ações, relações, construções, conflitos 

que precisam ser considerados nas atividades de leitura e de escrita.  

Uma dessas investigações já realizadas foi a do livro Autoria: uma questão de 

pesquisa em gêneros (além de) escolares, publicado pelo grupo de pesquisa 

Discurso e práticas educativas do Programa de Pós-graduação em Educação pela 

Universidade Regional de Blumenau-FURB. Neste trabalho, discutiram-se os 

sentidos que os alunos de diferentes escolas e idades – no ensino fundamental e 

médio – produzem quando usam e falam da linguagem em seu processo de 
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aprendizagem e de expressão linguística, além de atentar-se, também, para as 

vozes do docente como orientação para um dizer não mecanizado.  O resultado da 

pesquisa é exposto em quatro capítulos: uma reflexão sobre a mediação do 

conteúdo para a prática de escrita, tendo como instrumento o gênero autobiografia; 

uma exposição sobre os conceitos de autoria e de construção do sujeito-autor 

advindos das conjecturas de Foucault (2009) e Bakhtin (2010); uma análise tendo 

como objeto os dizeres dos alunos e dos professores a partir do exercício de 

comentar o próprio texto; e, por último, uma apreciação da atitude do professor no 

processo de autoria. O enfoque, embora se trate de um trabalho amplo quanto ao 

seu objeto de pesquisa, que vai do foco no professor para o aluno, restringe-se a 

uma observação e registro de vozes, em ambiente de sala de aula.  

Há outros trabalhos, pesquisas em nível de mestrado e doutorado que 

buscam, por meio da observação, dos embates e diálogos das vozes dos sujeitos 

constituintes do espaço escolar, a composição da autoria. A exemplo disso, há a 

tese de Eliana Aparecida de Aguiar, denominada Escrita, autoria e ensino: um 

diálogo necessário para pensar a constituição do sujeito-autor no contexto escolar; e 

a dissertação Produzindo autores: conexões entre interações e autoria da produção 

de textos em sala de aula por Simone Farias Pereira. Nesses dois trabalhos, 

discute-se a autoria nos anos iniciais do ensino – Ensino Fundamental – tendo como 

foco uma abordagem sociointeracionista, em que a responsividade dos sujeitos se 

efetiva em situações de embates entre as vozes dos professores e dos alunos. Nas 

duas pesquisas apresentadas, o enquadramento de estudo tem por base o nível 

fundamental do ensino básico – campo bem explorado pelos pesquisadores – e 

textos elaborados pelos alunos, sem deter-se aos procedimentos de como solicitada 

a produção, quais orientações foram dadas para nortear o dizer dos discentes.  

Há também trabalhos na mesma linha de raciocínio publicados, como artigos, 

a exemplo do livro Em (n)torno de Bakhtin: questões e análises, que reúne uma 

série de resultados e tem como aporte as orientações teóricas bakhtinianas. Nele, 

destacam-se dois artigos que têm como objeto de pesquisa a autoria. O primeiro, 

denominado O processo discursivo de estilo e autoria em escrita de escolares: o 

quê, como e de onde ‘se diz’, adota como aporte teórico Bakhtin acerca de gênero 

discursivo, enunciação e, consequentemente, sobre a relação sujeito/linguagem 
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como fenômeno social, histórico e, essencialmente, dinâmico. A análise dos dados 

se fundamenta nas reflexões de Côrrea (2004) quanto à representação que o 

escrevente faz da sua escrita, de si mesmo como escrevente e de seu interlocutor; 

além de Possenti (2002 a, 2001 a, 2001 b [1988]) quanto ao modo como aprendizes 

sinalizam discursivamente seu posicionamento e, assim, refletem indícios de autoria. 

Essa pesquisa faz parte de um projeto maior que trata das marcas de singularização 

nos textos produzidos por crianças e jovens escolares e tem por intuito refletir sobre 

as condições de escrita e a crença de que a escrita seria um produto autônomo de 

uma voz monológica. 

O segundo artigo é denominado Autoria em narrativas de estudantes do 

Ensino Médio e tem por objetivo, à luz dos conceitos de autoria, estilo e criação 

estética, detectar traços de autoria em um livro composto por cinco narrativas de 

ficção produzidas em uma instituição escolar. Para isso, Monteiro (2013) apoia-se na 

ideia, advinda dos estudos bakhtinianos, de que a palavra do autor está 

irremediavelmente influenciada pelo outro, pois a natureza da linguagem é dupla; e 

há também o conceito de alteridade, segundo o qual quando a produção está na 

esfera do já-dito, o discurso pode determinar imediatamente uma resposta, o que 

ainda não-foi-dito. 

Assim, mesmo com tantos trabalhos que têm como foco a escrita ou a autoria 

em ambiente escolar, ainda é preciso observar como o material didático, muitas 

vezes, o único subsídio escolar do aluno e do professor, pode contribuir para um 

ensino de língua em que os discentes encarem o processo de elaboração de 

enunciados como tomada de posicionamento axiológico. 

Na fortuna crítica vistoriada, os anseios de pesquisas alcançados – ou não – 

amparam-se, pelo que pôde ser visto, nos conceitos advindos do círculo. Os 

conceitos de autoria, alteridade, estilo, linguagem dialógica estão presentes em 

todas as pesquisas mencionadas neste trabalho (ou que acabamos de mencionar) e 

têm como escopo o ensino, seja ele voltado para as vozes dos professores ou para 

dos alunos. Contudo, não se direciona para os instrumentos de ensino, o livro 

didático, a aplicação do conceito de autoria. Por esse motivo, o presente estudo 

investiga, a partir da orientação teórica de Bakhtin, a criação de situações de escrita, 

promovidas pelos livros didáticos, de possíveis sujeitos autores.  
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1.4 Composição da dissertação 

 

Este trabalho, além do capítulo introdutório, organiza-se em sete capítulos, a 

saber: 

II o capítulo temático, que se detém, de maneira breve, a contar a história do 

livro didático no Brasil e também a trajetória de como se chegou hoje ao Programa 

Nacional do livro didático. 

III o capítulo teórico que se destina a discutir o objeto desta pesquisa: a 

autoria tanto para Foucault (2009) quanto para a teoria baktiniana. 

IV o segundo capítulo teórico que discorre sobre os conceitos bakhtinianos 

de linguagem, de enunciado que sustentam esta investigação.  

V o de metodologia, que descreve os procedimentos metodológicos e 

discute a metodologia adotada para a Linguística Aplicada e para a ADD. 

VI o de análise, que se divide em dois tópicos: o primeiro discute a influência 

dos documentos oficiais na abordagem adotada pelas coleções e o segundo se 

detém à análise efetiva das propostas de redações selecionadas à luz dos objetivos 

e a questões de pesquisa elencadas.  

VII o de considerações finais, que busca fazer um enfrentamento entre os 

dois livros quanto a suas contribuições para uma possível escrita autoral por parte 

dos discentes.  
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2 O LIVRO DIDÁTICO: UM MAL NECESSÁRIO 

 

A partir das décadas de 70/80, com a política de democratizar a educação, o 

número da população escolar aumentou muito, sendo necessário formar mais 

profissionais. Para atender a tal demanda, formaram-se vários professores em 

cursos rápidos, sem maior embasamento teórico, junto a isso, como solução, foi 

oferecido o livro didático. Esse material, supostamente, supriria todas as falhas do 

ensino, já que os conhecimentos a serem desenvolvidos em sala estariam 

selecionados, didatizados. Assim, automatizou-se, a um só tempo, o mestre e o 

aluno, reduzidos a máquinas de repetição material (GERALDI, 2003); em outras 

palavras, os livros didáticos surgiram com o intuito de sanar um déficit na 

capacitação do professorado.  

Contudo, hoje, além do interesse primeiro, o LD constitui-se tal qual um objeto 

veiculador de ideologias que envolvem a atual situação socioeconômica do país. 

Esse objeto relaciona também questões de estruturação do sistema escolar na 

sociedade industrial de massa, do papel ideal atribuído à escola e da visão do aluno 

como um ser em formação. É por essas e outras razões que os manuais didáticos 

podem ser julgados como um instrumento tanto enriquecedor para a sala de aula 

como também um vilão.  

Por um lado, o livro didático é enriquecedor por apresentar uma 

sistematização e seleção de conteúdos e elementos norteadores para avaliação, 

que auxiliam e facilitam a prática escolar do aluno. Por outro, a visão negativa se 

sobressai, dado que os apontamentos de estudiosos em relação às problemáticas 

advindas do uso do LD são inúmeros, vão desde o conteúdo adotado à atitude do 

professor de eximir-se do professor como autor-criador das suas aulas. Somado a 

isso, tem-se um material que passa por um processo de avaliação e que, mesmo de 

maneira lenta, é influenciado pelos estudos da linguagem, perceptível pela 

concepção e terminologias adotadas pelos livros quando denominam a linguagem 

de natureza histórico-social, quando orientam as funções da linguagem e quando 

assumem uma concepção de texto e analisam as suas marcas/ mecanismos de 

constituição.  
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Em relação ao conteúdo, Suassuna (2006), em seu livro Ensaios de 

pedagogia da Língua Portuguesa, aponta os principais problemas enfrentados no 

livro didático, entre eles estão: a fragmentação/seriação dos conteúdos; a 

concepção mecanicista da escrita/leitura; o tom repetitivo dos textos e exercícios; a 

violação das características essenciais do texto como unidade interativa; os 

exercícios mecânicos; os equívocos ou fragilidades conceituais; e a visão estreita do 

conhecimento como algo acabado. Já em relação ao papel do LD como instrumento 

orientador do professor, Barreto e Monteiro (s/d), no artigo Professor, livro didático e 

contemporaneidade, dizem que o problema está no fato de o docente considerar tal 

material um suporte definitivo e único a ser seguido, assumindo papel onipotente e, 

por isso, muitas vezes, ameaçador, no processo pedagógico. 

Além dos fatores elencados, o material didático, subentendido como apoio, 

alicerça uma tradição escolar brasileira, relacionada a práticas pedagógicas e à 

autoimagem do professor, pois percebe-se que, ao passar das décadas, solidificou-

se um modelo de livro e de conteúdos, e também seus objetivos dentro do espaço 

escolar. No livro destinado ao estudo de língua materna, há a cristalização de 

divisão em literatura, em gramática e em produção de texto.  

Dessa forma, evidencia-se que as discussões convergem quando a relação é 

o manual didático e o professor. O livro didático não deve ser a única fonte teórica 

do professor e, muito menos, a única fonte de conteúdo e de atividades dos 

discentes. Assim como disse Suassuna (2006), os livros didáticos são um mal 

necessário. 

 

2.1 Panorama histórico do Livro  

 

 A história do livro didático no Brasil confunde-se com o decorrer da 

implantação de decretos, de leis e de medidas governamentais que se sucederam, 

efetivamente, a partir de 1930, de forma aparentemente desordenada e sem uma 

influência crítica de outros setores da sociedade (partidos, sindicatos). Essa 

sequenciação é melhor compreendida à luz das mudanças estruturais como um 

todo, ocorridas no Brasil, desde o Estado Novo até a Nova República.  
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 O primeiro registro do que se cogitava ser um material didático para auxiliar 

as atividades pedagógicas que se tem é com o professor Joaquim Zacharias 

Pacheco.  Em 1830, este solicita aos regentes uma lista que se assemelhava a uma 

lista de material escolar: pedia objetos como tabelas, apitos, tinteiro, régua. Parece 

que o problema de falta de um financiamento comprometido para educação já 

existia, pois já havia dificuldades para conseguir tais objetos. O professor, entre seus 

pedidos, solicitava tabelas “não pregadas e postas em tábuas”, translados impressos 

em letra “que pareça manuscrita”; exemplares da constituição em “folhetos” e “para 

pregar em tábuas”, exemplares de Gramática Brasileira, de Doutrina Cristã e de 

aritmética “conforme as regras de Borges”. Na solicitação, o substantivo “livro” está 

ausente, mas já se percebe o uso de um material didático à semelhança do livro 

didático devido à sua funcionalidade de proporcionar instrução e informação.  É 

apenas nos séculos XIX e XX que o material didático estruturado, destinado e 

adequado para fins de aprendizagem e de formação, foi fixado num suporte por 

excelência, o livro, e associado a uma forma privilegiada de registro, o impresso.  

 Diante desse modelo que se consolidou ao longo do tempo supracitado, os 

manuais escolares estiveram sempre fundados na crença iluminista do poder do 

impresso e em sua capacidade de educar o povo em prol de um projeto pedagógico 

e de construção de uma identidade nacional (BATISTA e GALVÃO, 2009). Isso 

justifica o uso dos manuais como alvo de estudo e de investigação apenas como 

expressão do Estado e das lutas políticas que em torno deles se travam, para 

imposição de uma representação da sociedade, numa determinada época. Ou seja, 

esse impresso tende a ser percebido não como objeto de pesquisa a ser 

compreendido, mas como fonte. Tal restrição, com raras exceções, acontece com o 

estudo da história da educação do país, detendo-se nos objetivos das pesquisas a 

observar os processos de escolarização de saberes, a diferenciação entre a 

educação de meninas e de meninos e os movimentos de construção das culturas 

escolares.  

Essa limitação resvala também na forma de observar o LD, pois a análise é 

feita apenas com base em seus conteúdos e ilustrações, deixando de lado os 

condicionamentos técnicos, econômicos, pedagógicos e sociais e suas limitações; e 

também se deixa de mapear o papel determinante na formação ideológica da 
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criança, bem como dos processos pelos quais a escola constrói sua cultura, seus 

saberes, suas práticas.  

Batista e Galvão (2009), em um levantamento feito, elencam os principais 

problemas sobre os quais as pesquisas versam. O primeiro deles é o conteúdo dos 

livros, em que os pesquisadores dão preferência a questões de controle político ou 

dimensões da cultura escolar em detrimento do conjunto dos processos discursivos 

e retóricos dos quais esses conteúdos fazem parte. O segundo problema diz 

respeito à atenção dada aos períodos, tidos como fundadores da escola, isto é, as 

pesquisas realizadas privilegiam o momento de constituição de uma literatura 

escolar nacional (dependente da literatura lusitana) e os grandes marcos de 

organização e de reordenação da escola elementar republicana, sejam eles a 

criação dos grupos escolares ou o movimento escolanovista ou as reformas do 

ensino promovidas pelo Estado Novo ou pelos governos militares. Em terceiro lugar, 

concentraram-se naquelas obras que fundaram um modo canônico de enfrentar o 

problema da formação da criança, em função de obras tidas como menores, embora 

largamente utilizadas.  

 À semelhança do que ocorre na esfera científica, na escola, os textos 

impressos tendem, muitas vezes, a compartilhar essa ideia de inespecificidade de 

gênero. Isto é, têm se voltado de modo privilegiado para os textos de maior 

prestígio, produzidos nas esferas literárias e política. Quando se interessam pelos 

impressos de menor prestígio, privilegiam-se folhetins, almanaques, literatura 

infanto-juvenil, justificável pela constituição de determinados públicos leitores. Os 

livros escolares, em um país onde até a segunda metade do século XX havia um 

contingente maior de analfabetos do que de alfabetizados, ocuparam e ocupam a 

fonte primeira de informação por parte significativa de alunos e professores 

brasileiros (BATISTA e GALVÃO, 2009). É importante ressaltar que há uma relação 

de proporcionalidade quanto a sua utilização quando a população tem menor acesso 

a bens econômicos e culturais, cabendo ao impresso, muitas vezes, a função de 

inserção dos alunos à cultura da escrita.  

 Esse lugar de destaque do livro didático pode ser comprovado de acordo com 

a averiguação realizada por M. Abramo (apud BATISTA e GALVÃO, 2009). Segundo 

a autora, no século XX, dois terços da produção editorial brasileira eram compostos 
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por manuais escolares. Durante a década de 90, os dados sobre a produção 

editorial brasileira mostram que o impresso para fins pedagógicos mantivera a sua 

produção. Em 1997, 70% dos livros produzidos no país eram destinados ao ensino. 

Outro dado comprovador desse contingente é que os cursos fundamental e médio 

constituem 33,55% do total de livros produzidos no país, perfazendo um total de 

99% do mercado editorial brasileiro, conforme Molina (1987 apud CORACINI, 1999).  

 A denominação “livro didático” é, usualmente, utilizada para qualquer 

impresso que tem objetivos didáticos. No entanto, este se constitui apenas como um 

de seus suportes. Na década de 80, um material que fez muito sucesso foi a pasta 

do Sargetim, um conjunto de propostas de redações com folhas descartáveis. Outro 

material “pop” foi da Editora Melhoramento, único do século XX até a década de 60, 

consistia num conjunto de cartazes numerados com cenas a serem reproduzidas 

pelos alunos em redações num verso, e com objetos para permitir a realização de 

operações aritméticas no outro. Com base nessas especulações, Batista e Galvão 

(2009) elaboram o conceito de que o livro didático  

 

 [...] trata-se desse tipo de livro que paz parte de nosso cotidiano: é 
adquirido, em geral, no início do ano, em livrarias e papelarias quase 
sempre lotadas; que vai sendo utilizada à que medida que avança o ano 
escolar e que, com alguma sorte, poderá ser reutilizado por outro usuário 
no ano seguinte. Seria, afinal, aquele livro ou impresso empregado pela 
escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de 
formação. (p. 41) 

 

 A partir dessa conceituação, surgem alguns aspectos que precisam ser 

discutidos. O primeiro é o interesse mercadológico movido pelas editoras, a exemplo 

disso temos a Editora Ática, que se tornou uma das maiores na produção de 

didáticos. O segundo fator é o forte discurso contrário à utilização de livros didáticos, 

visto como um dos fatores responsáveis pela desqualificação profissional dos 

professores. Diante disso, surge a discussão sobre os meios de reprodução dos 

livros didáticos, pois podem ser aqueles textos ou impressos utilizados pela escola 

quanto àqueles a ela propositalmente destinados, como livros de literatura que são 

reorganizados e adaptados para a escola, os paradidáticos. Tem-se, neste caso, 

uma via de mão dupla: material que não pertencia à esfera escolar é incorporado a 

ela. Analisando as funções que os textos e impressos procuraram atribuir a sua 
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leitura ou utilização, Alain Choppin (1992, apud GALVÃO e BATISTA, 2009) 

observou a produção literária francesa, que se assemelha à produção brasileira, e 

enumerou quatro categorias, as quais veremos a seguir.  

 A primeira, chamada de Os manuais e seus satélites, é a categoria que 

serviria de suporte escrito ao ensino de uma disciplina no seio de uma instituição 

escolar. É também nessa época, em meados do século XIX, que se passa a ter a 

criação de progressivas estruturas educativas estáveis.  Nessa categoria, o manual 

destina-se sempre a uma disciplina, a um nível, a uma série ou a um grau e se 

refere a um programa preciso; apresenta o conteúdo do programa segundo uma 

progressão claramente definida e sob a forma de lições ou unidades. A segunda 

categoria, as edições clássicas, agrupa as edições de obras clássicas 

abundantemente anotadas e comentadas para o uso em sala de aula; além disso, é 

raramente utilizada, pois depende da escolha do professor e da permissão do 

programa. A terceira categoria, as obras de referência, seria um tipo híbrido que 

contempla os dicionários, os atlas, as antologias. Esses materiais constituem 

complementos frequentemente indispensáveis ao ensino e à aprendizagem e não se 

limitam a uma série, e sim se estendem por todo um ciclo ou grau de ensino. A 

última das categorias, as obras para-escolares ou paradidáticas, reúne obras que 

têm por função resumir, intensificar ou aprofundar o conteúdo. É um material 

facultativo a ser adotado pelas escolas e serve como obras de revisão ou de 

recuperação.  

 As classificações pesquisadas por Alain Chopping (apud Batista e Galvão, 

2009) não são estanques. Tanto que, na tradição recente dos livros didáticos de 

Português, de 5ª a 8ª série, as unidades são construídas de modo complexo, 

buscando articular os diferentes saberes e ordens de saberes por meio, 

predominantemente, de atividades e de exercícios, pelos quais deverão ser 

desenvolvidas as habilidades visadas. Exatamente por isso os LD de Português vêm 

adquirindo um caráter procedimental e abandonando o ensino gramatical normativo, 

apresentando, assim, um certo grau de dependência do contexto de sala de aula. 

Nesse sentido, segundo Batista e Galvão (2009), os livros não possuem um resumo 

do “conteúdo” e muitos estudantes alegam que, na disciplina de Língua Portuguesa, 



23 

  

 

 

nunca há uma matéria a ser estudada para a prova ou para as avaliações de leitura 

e de produção de textos.  

 Os professores e os alunos se alternam como leitores visados pela produção 

didática. Contemporaneamente, essa alternância parece ter se transformado em 

duplicidade, apesar da separação do exemplar do professor e do aluno em boa parte 

das coleções. No entanto, nem sempre foi assim, intensificadamente nos anos 50 e 

60, mesmo sendo o aluno interlocutor em potencial naquela época, encontravam-se 

manuais destinados exclusivamente aos docentes, como no livro Exercícios para a 

Anthologia Nacional, em que os autores se denominavam “amigos da instrução”. 

Hoje, a predominância é ter como destinatário o aluno, mesmo assim, o trabalho 

continua a ser mediado pelo professor. Isso porque é ele que seleciona e indica a 

aquisição do impresso, e é com base no livro que se organizará seu cotidiano 

escolar, ou seja, um instrumento de ensino concebido para ajudar o professor a 

organizar e preparar suas aulas.  

 Pensando nessa função mediadora do professor, há duas tendências. Em 

uma, por volta da década de 70, a situação permitia uma mediação mais autônoma 

do professor, em virtude dos manuais serem organizados como compêndios e 

antologias ou seletas de textos, quase não possuíam exercícios ou atividades, o que 

permitia a autonomia do professor quanto às atividades e às avaliações a serem 

desenvolvidas. A outra tendência engloba os materiais que foram originados das 

amplas transformações ocorridas nos setores educacional e editorial, ao longo dos 

anos 60 e 70. Nesta tendência, encontra-se um material organizado como estudo 

dirigido, pois propunha não apenas uma seleção de conteúdos a ser ensinados, mas 

também um modo claro e articulado de distribuí-lo no tempo escolar.  

 Além dos fatores históricos que levaram à legitimação do livro didático, das 

pesquisas que o utilizam como objeto, do seu espaço dentro da esfera escolar, há 

ainda as condições de produção dos textos e impressos didáticos, influenciadas por 

fatores de ordem: (i) econômica e tecnológica, (ii) educacional e pedagógica e (iii) 

social e política.1  

                                                             
1 Para mais detalhes sobre a trajetória do livro didático no Brasil, ver Batista e Galvão (2009) em 
Livros escolares de leitura no Brasil: elementos para uma história.  
 



24 

  

 

 

 

 

2.2  O Programa Nacional do Livro didático (PNLD) em questão  

 

O livro didático hoje toma proporções grandiosas, quanto a sua 

comercialização e a sua produção, motivado pelas políticas públicas que financiam 

sua distribuição, em todo território nacional. O programa responsável por tal 

propagação é o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), que tem por função 

entregar desde livros didáticos e acervos de obras literárias a obras complementares 

e dicionários tanto para o ensino Fundamental e Médio quanto para a Educação de 

Jovens e Adultos, em ciclos trienais, com recursos advindos do FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação).  

Para se chegar a atual forma de organização que se tem do programa, houve 

diversos decretos, ajustes e mudança de responsáveis desde a criação do Ministério 

da Educação. É em 1929 que se passa a ter os primeiros passos para uma tomada 

de responsabilidade do estado para aquisição dos livros didáticos, com o nome de 

Instituto Nacional do Livro. Houve outros nomes de projetos e comissões 

responsáveis, a exemplo da Comissão Nacional do Livro. Foi apenas em 1985, pelo 

decreto nº 91.542, que se estabeleceram as bases do Programa Nacional do Livro 

Didático, tendo como definição em seu regimento: adoção de livros reutilizáveis 

(exceto para a 1ª série), escolha do livro didático pelo conjunto de professores, sua 

distribuição gratuita às escolas e sua aquisição com recursos do Governo Federal. A 

medida tomada veio em resposta a dois problemas centrais: a falta de qualidade dos 

livros que eram adquiridos e a das condições políticas e operacionais do conjunto de 

processos envolvidos na escolha.  

 Com a intenção de garantir uma mudança no quadro, a partir de 1996, o MEC 

– que, mesmo com os valores altos destinados à distribuição, até o momento não 

tinha se envolvido no processo de modo efetivo – passou a desenvolver um conjunto 

de medidas para avaliar sistemática e continuamente o livro didático.  Para isso, foi 

formada uma comissão com professores experientes nos três níveis de ensino, 

dividida por áreas de conhecimento, para elaboração de critérios que regulariam a 

qualidade editorial e gráfica, adequação didática e pedagógica, a pertinência do 
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manual do professor para um correto manuseio do LD e para servir também de 

formação para os docentes. Nesse período, após a elaboração, a avaliação 

estabeleceu quatro classificações para os LD: os excluídos, os não recomendados, 

os recomendados com ressalvas e os recomendados. Após isso, os resultados eram 

divulgados para a comunidade e encaminhados às editoras por meio de um laudo 

técnico. Em 1997, foi publicado, pela primeira vez, um Guia, destinado ao corpo 

docente que receberia os livros a serem distribuídos em 2008 , com a relação dos 

livros que não foram excluídos do processo, com resenhas feitas pela comissão 

avaliadora. Com o intuito de facilitar a consulta ao manual, foi feita mais uma 

modificação, o Guia passou a publicar apenas resenhas dos livros recomendados 

com distinção (aqueles que se destacaram por apresentar propostas pedagógicas 

elogiáveis, criativas e instigantes) e, simplesmente, os recomendados ou 

recomendados com ressalvas, e aqueles que não foram recomendados eram 

listados ao final.  

 Até o momento todos os olhares eram direcionados para o Ensino 

Fundamental e, em 2004, o Ensino Médio também passou a ser contemplado pelo 

programa de distribuição gratuita e democrática de livros didáticos. Começou 

apenas para parte do Norte e Nordeste, das áreas de Matemática e Português e 

para a 1ª série do Ensino Médio; e desde 2005 as demais regiões brasileiras e 

séries são atendidas.  
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3 AUTORIA: DA LITERATURA PARA O CRONOTOPO DA SALA DE AULA 

 

A ideia já foi inventada. A história já foi contada. As palavras já foram ditas. 

Na contemporaneidade, tudo, aparentemente, sobre tudo já foi dito, pois nenhum 

discurso é adâmico. Na Era do copiar e colar, em que se tem mais asseveradamente 

embates acerca da ética do não plagiar, discutir o que é produzir enunciados 

autorais faz-se primordial. 

Uma das discussões em relação ao “o que é um autor” foi conduzida por 

Michael Foucault, em 1969, numa conferência nos Estados Unidos. Para ele, a 

noção de autor constitui o momento crucial da individualização na história das ideias 

das diversas áreas, a exemplo da literatura e da filosofia. Além disso, assegura a 

pertinência de se estudar o momento em que acontece a individualização do autor, 

deixando de lado a análise histórico-sociológica do personagem. 

Há dois temas para se analisar o autor, conforme Foucault (2009). No 

primeiro, a escrita se basta a si mesma. Explica-se como um jogo de signos em que 

a predominância não é o conteúdo do significado, mas sim a natureza do 

significante, fazendo com que a regularidade da escrita seja invertida e 

transgrediente. 2 

 

Na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto de 
escrever; não se trata de amarração de um sujeito em uma linguagem; 
trata-se da abertura de um espaço onde o sujeito não para de desaparecer 
(FOUCAULT, 2009, p. 268).  

 

O segundo tema é o parentesco com a morte. A escrita, neste caso, está 

interligada ao sacrifício, ao apagamento voluntário, que se confunde com sua 

existência. Neste segundo tema, há o desaparecimento das características 

individuais do sujeito que escreve. Suscita-se, também, na discussão feita por 

Foucault (2009), que há algumas noções que causam o apagamento do autor: a 

obra e a escrita, pois, por vezes, elas tomam o lugar do autor. 

                                                             
2
 Para este estudo, usa-se Foucault apenas para situar o percursor dos estudos em autoria, mas não 

há o interesse em usá-lo como orientador teórico-metodológico. Caberá aos estudos bakhtinianos 
essa função.  



27 

  

 

 

Existem, também, alguns problemas advindos do nome do autor. Um deles 

está ligado à confusão nome próprio x autor. Eles têm, seguramente, uma certa 

ligação com o que nomeiam, mas não inteiramente sob a forma de designação, nem 

inteiramente sob a forma de descrição, visto que o nome do autor – não o nome 

próprio – exerce um papel em relação ao discurso, ou seja, recupera-se, a partir 

dele, um certo número de textos, e que se opõem a outras autorias. Sendo assim,  

 

[...] o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de ser do 
discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato de que 
se possa dizer “isso foi escrito por tal pessoa”, ou “tal pessoa é o autor 
disso”, indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, 
uma palavra que se afasta, que flutua e passa, uma palavra imediatamente 
consumível, mas que se trata de uma palavra que deve ser recebida de 
uma maneira e que deve, em uma dada cultura, receber um certo status 
(FOUCAULT, 2009, p. 274). 
 
 

Desta maneira, o autor ganha status de uma marca, assim como acontece 

com grandes grifes que solidificam o seu nome no mercado. O enquadramento 

teórico dessa perspectiva diz que alguns discursos são desprovidos de autoria, a 

exemplo de um texto anônimo na rua, visto que se reconhece que há um redator, 

mas não um autor. Com base nessa afirmação, pode-se compreender que a função-

autor é característica de um modo de existência, de circulação e de funcionamento 

de certos discursos no interior de uma sociedade, há uma relação de filiação, de 

agrupamento entre os textos de um mesmo autor.  Resumindo,  

 

[...] a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, 
determina, articula o universo dos discursos; ela não exerce uniformemente 
e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em 
todas as formas de civilização; ela não é definida pela atribuição 
espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série de 
operações específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente a 
um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a 
varias posições-sujeito que classes diferentes de indivíduos podem vir a 
ocupar (FOUCAULT, 2009, p. 279/280).  
 

 

 Foucault (2009), nessa mesma obra, ainda lista quatro características que 

podem ser usadas para o reconhecimento do autor. A primeira é pensar a função-

autor como mecanismo de apropriação, evitando-se a transgressão a campos 

bipolares (do sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, do religioso e do blasfemo). 
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A segunda característica é constituída pela função do autor, a qual não é exercida 

de uma maneira universal e constante em todos os discursos. Isso porque já houve 

uma época em que textos literários circulavam e eram valorizados sem colocarem 

em xeque a atribuição da autoria. Opostamente, na Idade Média, os textos, hoje 

denominados de científicos, só tinham valor quando atribuídos aos seus autores. A 

terceira característica diz respeito à forma não espontânea como é feita a atribuição 

de um discurso a um indivíduo, na verdade, observa-se apenas a projeção feita em 

termos sempre mais ou menos psicologizantes. Por fim, o autor se distingue em 

oposição a outrem, em oposição ao ele.  

 Resumindo, para Foucault (2009), autoria está relacionada a duas noções: a 

primeira é a obra, sendo assim, só teremos um autor se tivermos uma obra como 

símbolo/marca dele; a segunda é a oposição autor x escritor. Tais afiliações levam a 

uma outra proposição: a noção de autor é discursiva, ou seja, de alguma maneira é 

construída a partir de um conjunto de textos ligados a seu nome, considerando um 

conjunto de critérios, dentre eles sua responsabilidade sobre o que põe para circular 

(POSSENTI, 2002). 

 No olhar de Possenti (2002), a teoria foucaultiana fica mais prática, torna-se 

transgrediente ao ensino, o que é interessante discutir para esta pesquisa. No texto 

“Indícios de autoria”, de Possenti (2002), a partir da análise de textos de literatos e 

de alunos do ensino médio, ele ensaia quais são os fatores que levam a uma 

desautomatização do dizer. Com base na linha teórica adotada pela pesquisa de 

Possenti (2002), a ideia de autor estreita-se com a de estilo. Estilo demarca a 

singularidade ao se assumir uma posição que é histórica, que representa uma 

ideologia; um sujeito pode singularizar-se, pois o que o distingue é exatamente da 

ordem do como. Por isso, ele assevera que um  

 

[...] bom texto só pode ser avaliado em termos discursivos. Isto quer dizer 
que a questão da qualidade do texto passa necessariamente pela questão 
da subjetividade e de sua inserção num quadro histórico – ou seja, num 
discursivo que lhe dê sentido (POSSENTI, 2002, p. 109).  
 
 

 Dessa forma, de acordo com Possenti (2002), assegura-se que autoria não é 

resultado apenas da obediência às exigências de ordem gramatical, embora seja 

necessário o conhecimento linguístico; e também não basta que o texto atenda às 
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exigências de ordem textual, pois, mesmo sendo impecável quanto à coerência e à 

coesão, é possível que não se trate de um texto de qualidade. Como exemplo, pode-

se pensar que, em uma produção, mesmo com a gramática e a textualidade 

garantida, pode-se caracterizá-la como pouco significativa, tendo em vista que não é 

possível lhe conferir um mínimo de densidade associada a um mínimo de 

conhecimento enciclopédico, de outros discursos, de memória social, de 

historicidade. Para assumir tal posição e se tornar autor, o sujeito assume duas 

atividades: dar voz a outros enunciadores e manter a distância em relação ao seu 

próprio texto.  

 O estreitamento entre autoria e estilo é indissociável quando se pensa em 

autoria segundo os pressupostos bakhtinianos, embora o conceito para o referido 

teórico esteja diluído em suas obras, por isso, esta pesquisa anseia compilá-lo. 

Na perspectiva bakhtiniana, a autoria é pensada na relação do autor com a 

personagem na literatura, especificamente, na obra de Dostoiévski, de Púchkin e 

outros. Sendo assim, toda obra de arte (construção estética) nos é dada na resposta 

do autor, no entanto, isso não significa que a história contada seja resultado da 

confissão do autor, na verdade: 

 

O autor reflete a posição volitivo-emocional da personagem e não sua própria 
posição em face da personagem [...] o autor cria, mas vê sua criação apenas 
no objeto que lhe informa, isto é, vê dessa criação apenas o produto em 
formação e não o processo interno psicologicamente determinado. São 
igualmente assim todos os vivenciamentos criadores ativos: estes vivenciam 
o seu objeto e a si mesmos no objeto e não no processo de seu 
vivenviamento; vivencia-se o trabalho criador, mas o vivenciamento não 
escuta nem a vê a si mesmo, escuta e vê tão somente o produto que está 
sendo criado ou o objeto a que ele visa (BAKHTIN, 2011, p.5). 

  

E mais: é preciso observar a construção autoral, apresentada na Estética da 

criação verbal – abordada na situação real da comunicação – e fazer a distinção 

entre autor-pessoa e autor-criador. O primeiro é um elemento do acontecimento 

ético e social da vida. Já o segundo, é uma posição estético-formal que tem por 

finalidade materializar uma determinada relação axiológica com o herói e seu 

mundo.  Ou seja: 

 

O autor-criador é assim, uma posição refratada e refratante. Refratada 
porque se trata de uma posição axiológica conforme recortada pelo viés 
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valorativo do autor-pessoa, e refratante porque é a partir dela que se recorta 
e se reordena esteticamente os eventos da vida (FARACO, 2008, p.39). 
 

 

Compreende-se, assim, que o sujeito construído no enunciado se desliga do 

processo que o criou, de modo semelhante, o autor não é o agente da vivência 

espiritual, e sua reação não é um sentimento passivo nem uma percepção receptiva; 

ele é a única energia ativa e formadora, mas um produto cultural de significação. A 

relação entre autor e personagem (sujeito resultado da criação) pode se realizar em 

três casos típicos: no primeiro caso a personagem assume o domínio sobre o autor; 

no segundo, o autor se apossa da personagem; e, por fim, no terceiro caso, a 

personagem é autora de si mesma. O lugar do sujeito no mundo é insubstituível, 

pois este se efetiva pelo olhar exotópico do outro num procedimento em que a inter-

relação “eu e outro” são superados pelo conhecimento, que constrói um universo 

único e de significado geral, em todos os sentidos totalmente independente daquela 

posição única e concreta por esse ou aquele indivíduo.  

O mundo do autor-personagem é o mundo estético. Esse mundo da visão 

artística é um mundo organizado, arranjado e polido independentemente do 

antedado, do sentido em torno de um homem dado como seu ambiente axiológico. 

Isso significa que viver implica ocupar uma posição axiológica em cada momento da 

vida, significa firmar-se axiologicamente. É apenas no outro que se projeta o centro 

axiológico da visão artística, pois só ele, o herói de uma obra, o autor-personagem, 

está acabado. Isso porque só ele é transgrediente à autoconsciência ativa, estão 

fora da linha de uma relação axiológica consigo mesmo. Ou seja, a visão estética 

encontra sua expressão na arte, particularmente, na criação artística verbalizada. A 

obra de arte – a criação – é entendida e conhecida nos próprios princípios de sua 

vida axiológica, em seus participantes vivos, e não previamente amortecido e 

reduzido a uma presença empírica do todo verbalizado. O autor ocupa uma posição 

responsável no acontecimento de existir, opera com elementos desse acontecimento 

e, por isso, a obra é também um momento desse acontecimento (BAKHTIN, 2011). 

Sendo assim, as influências extratextuais são determinantes no princípio da 

construção do homem como sujeito. Vauthier (2010) apresenta duas categorias, 

propostas na discussão do círculo de Bakhtin, para teorizar o tornar-se autor ou, 

segundo a tradução de Paul Audi, poder fazer pensar, são elas: palavra autoritária – 
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religiosa, política, moral, a palavra do pai, dos adultos, dos professores – e palavra 

interiormente persuasiva – privada de autoridade, muitas vezes ignorada 

socialmente pelas esferas valorizadas, como a opinião pública e a Ciência oficial 

(VAUTHIER, 2010). Tais observações permitem compreender que o conflito e as 

inter-relações dialógicas das categorias supracitadas, frequentemente, determinam a 

história da consciência ideológica individual.  

Essas determinações estão interligadas à palavra (signo ideológico), pois, até 

o momento de se tornar autor, passa-se por um processo de apropriação da voz 

alheia. A priori, as palavras alheias são reelaboradas, dialogicamente, em minhas 

alheias palavras com o auxílio de outras palavras alheias e, posteriormente, em 

minhas palavras, passando-se a ter, desse modo, a perda das aspas (BAKHTIN, 

2011). Para Vauthier (2010), tal processo acontece num embate ideológico de uma 

consciência que se forma e se singulariza numa luta com as palavras de outrem e é 

o ponto de partida para uma evolução criadora. 

 Diante disso, constata-se que o autor não é o criador primeiro de uma 

determinada obra (enunciado), resultado de um dizer monofônico. Na verdade, ele 

constrói os seus dizeres a partir de uma cadeia dialógica, pois são respostas – uma 

compreensão responsiva-ativa – a algo que já foi dito sobre dado objeto, sobre dada 

questão, seja uma resposta de discordância ou de concordância e pressupõe 

respostas a sua enunciação. Essa tomada de posicionamento é, nas palavras de 

Bakhtin (2011), uma compreensão responsiva-ativa em relação ao que foi dito, pois, 

para ele, toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 

naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. Essa réplica ao 

que foi pronunciado por um falante pode acontecer no interlocutor por meio da 

compreensão ativamente responsiva do ouvido; da compreensão responsiva 

silenciosa e da compreensão responsiva de efeito retardado.  

Pensando nesse sujeito como respondente, numa condição de 

responsividade, de atitude no processo interativo, Francelino (2011) categoriza como 

se configura essa (re)ação: o autor é aquele que dá acabamento ao projeto de dizer; 

o autor é quem constrói enunciados adequados à determinada condição e o autor é 

quem realiza o trabalho de seleção e de combinação lexical no plano linguístico da 
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enunciação. Tais fazeres estão condicionados a para que(m) eu falo, com que intuito 

eu falo e que papel(is) social(is) desempenha(m) meu(s) interlocutor(es) no processo 

enunciativo. 

É preciso salientar que a obra (ou a criação) não é apenas um procedimento 

de elaboração material verbal (do código, da língua), deve-se antes, na concepção 

bakhtiniana, a um procedimento de um determinado conteúdo com auxílio de um 

material determinado. A relação do artista/autor com a palavra enquanto palavra 

(código) é secundário, derivado de uma relação primária com o conteúdo, isto é, 

com o dado imediato da vida e do mundo da vida, da sua tensão ético-cognitiva. 

Portanto: 

 
A consciência criadora do autor não é uma consciência linguística no mais 
amplo sentido desse termo, é apenas um elemento passivo da criação – um 
material a ser superado por via imanente (BAKHTIN, 2011, p.180). 

 

Ademais, deve-se pensar como essa concepção pode contribuir para a 

prática de sala aula, especificamente, para a efetivação de sujeitos-autores na 

prática de escrita, tendo como instrumento o gênero discursivo. Em relação a isso, a 

elaboração de enunciados, em contexto escolar, simularia as situações reais da 

comunicação. Assim, assumir tal perspectiva pressupõe deixar de propiciar e avaliar 

as atividades de escrita pensando apenas na materialidade linguística e na forma 

para se contemplar o estilo artístico (criativo) construído com elementos e valores do 

mundo e da vida. Sobre isso, no texto O conteúdo, a forma, o material, Bakhtin 

(2010) assevera que: 

 

A forma não pode ser entendida independentemente do conteúdo, mas não 
pode ser independente da natureza do material e dos procedimentos por ele 
condicionado. Ela é condicionada a um dado conteúdo, por um lado, e à 
peculiaridade do material aos meios de sua elaboração, por outro. [...] O 
procedimento artístico não pode ser apenas um procedimento de 
elaboração do material verbal (o dado linguístico das palavras) [...] 
(BAKHTIN, 2011, p.177-178). 
 

 

Diante dessas considerações, configura-se a construção do estilo artístico. De 

modo contrário, assim como muitas vezes acontece na escola, caso haja a 

substituição do conteúdo pelo material, destrói-se o designío artístico ao reduzi-lo a 
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um momento secundário e totalmente condicionado apenas à palavra, resultando 

em uma relação com o mundo de forma acrítica. Como afirma Bakhtin (2011), 

 
O artista trata diretamente com o objeto enquanto momento do 
acontecimento do mundo – e isso determina posteriormente (aqui, é claro, 
não se trata de ordem cronológica mas de hierarquia de valores) a sua 
relação com o significado concreto da palavra enquanto elemento 
puramente verbal do contexto, determina o uso do elemento fonético 
(imagem acústica, do emocional (a própria emoção tem relação axiológica 
com o objeto também possa ser não dado sem levar em conta a palavra), 
do pictural, etc. (BAKHTIN, 2011, p. 180 E 181). 

 

Estabelece-se, assim, uma ligação indistituível entre autoria e a prática de 

escrita no cronotopo da sala de aula como acontecimento, a fim de que os sujeitos-

aprendizes tornem-se autores-criadores, assumindo, desse modo, uma posição 

verbo-axiológica, que reflete e refrata a heteroglossia, isto é, não a reproduz 

mecanicamente. Sobre esse conceito, para Bakhtin (2011), os gêneros discursivos 

são determinados pelo cronotopo, principalmente na esfera artística/literária. A partir 

dessa visão, Casado Alves (2012) propõe a discussão desse conceito para o espaço 

e a sala de aula, visto que a aula acontece em um tempo e espaço específicos e é 

constituidora e constituinte de sujeitos.  

Algumas crenças, ainda hoje, com raras exceções, permanecem na escola, 

como a de que o aluno vai à instituição para aprender língua materna – negando a 

história de leitura, de escrita e de vida dos aprendizes – e a de que saber escrever 

prevê apenas domínio das estruturas da língua e da apresentação coerente do 

conteúdo. 

A propósito, torna-se necessário falar em um ensino voltado para a 

construção de leitores e de escritores críticos e cidadãos, tal qual se referem os PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), quando ainda há atividades de escrita em que 

o discente tem por finalidade primeira ser avaliado pelo professor quanto ao sentido 

das palavras, conduzindo ao apagamento das condições de produção do dizer 

(MARIA DE SOUZA, 1999). Não é de hoje que essa escrita, quase sempre, é 

destituída de verossimilhança com o mundo da vida. Beth Marcuschi (2010) comenta 

que, desde o início do século XX aos anos de1950, a escrita era utilizada visando 

apenas à formação moral e espiritual dos alunos, umas das funções básicas de 
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percurso educacional no Brasil. Além desses interesses, a produção de texto visava 

também à apropriação e ao domínio da norma culta.  

 

A escrita, nesse caso, configura-se como uma tarefa que visa à escolha de 
palavras corretas, nobres e bonitas, que falam à alma e trazem um 
ensinamento. Desconsidera, pois, inteiramente, o processo de construção 
de sentidos (BETH MARCUSCHI, 2010, p.70).  
 

 
Outro impasse está imbricado na concepção de aluno e de professor 

implicada nas atividades de “redação” propostas nos livros didáticos, muitas vezes, o 

único orientador para essas produções. De acordo com Carmagnani (1999), a partir 

de suas análises de livros didáticos, os conceitos são: professor como reprodutor de 

conteúdos x alunos como receptor; professor e alunos como seres despolitizados e 

ideologicamente neutros; professores e alunos como personagens executoras de 

tarefas; e professores e alunos como sujeitos despreparados para a produção 

escrita. Nessas noções, torna-se evidente, além da força dominante do que é posto 

pelo livro, a falta de autonomia e passividade dos professores e dos alunos e a 

ausência de situações propiciadoras da criatividade. Outrossim, o manejo com o 

texto não deve moldar-se a uma forma fixa, mas se pautar numa concepção de que 

a própria arquitetônica do texto/enunciado está sujeita a alterações as mais diversas 

com maior e menor grau de liberdade a depender do sujeito/aluno, concebido como 

mediador entre o socialmente possível e o efetivamente realizado. Ou seja, é 

imprescindível pensar numa atividade de escrita no cronotopo da sala de aula que 

não se restrinja a formas fixas, mas que permita o agir do sujeito, conforme as 

circunstâncias específicas de suas vivências, de suas relações sociais. 

Em síntese, para a concepção adotada nesta pesquisa, a autoria está 

presente em toda construção verbal, no entanto, é preciso distinguir o autor-pessoa 

do autor-criador. A este último entende-se o sujeito construído no ato artístico, que 

consegue assumir uma posição axiológica, a partir de inter-relações responsivas. O 

autor criador é quem consegue moldar o conteúdo, consegue recortá-lo e organizá-

lo. E, assim, o ato criativo afasta este do autor-pessoa.  Por isso, tornar-se autor 

envolve assumir máscaras (assumir posições axiológicas) a depender das situações.  

Este capítulo discutiu aspectos teóricos acerca de tornar-se autor que serão 

utilizados na condução da investigação no capítulo de análise do corpus.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A fundamentação teórica assumida para esta investigação advém dos 

postulados de Bakhtin e seu círculo. A fim de atender os interesses de pesquisa aqui 

postos, os conceitos de linguagem dialógica e de enunciado concreto foram 

detalhados nas subseções a seguir.  

4.1 Uma concepção de língua/linguagem para o ensino de Língua Portuguesa: um 

enfoque bakhtiniano 

 

 Para pensar questões de linguagem, sob quaisquer que sejam as orientações 

teóricas, deve-se observar os sujeitos – falante e ouvinte –, no meio social, e 

também é indispensável que esses dois sujeitos estejam integrados na unicidade da 

situação social imediata, quer dizer, que tenham uma relação de pessoa para 

pessoa sobre um terreno bem definido. A proposta de pesquisa que subjaz aqui só 

se concretiza pela linha teórica adotada que, em linhas gerais, vai de encontro a 

duas orientações teóricas, advindas do estudo da filosofia da linguagem: 

subjetivismo idealista e objetivismo abstrato.  

 Ao subjetivismo idealista, interessa o ato de fala, de criação individual, como 

fundamento da língua, por isso se pode afirmar que a fonte da língua, para esta 

vertente, se constitui do psiquismo individual. Sintetiza-se, assim, que a língua é um 

processo criativo que se concretiza em atos individuais de fala; é orientado pelas leis 

da psicologia individual; é uma criação semelhante à criação artística; e, enquanto 

produto acabado e sistema estável, apresenta-se como um depósito inerte 

(BAKHTIN e VOLOSHINOV, 2009). 

 Nessa linha, um dos representantes mais notórios foi Wilhelm Humboldt. Em 

suas afirmações assevera que a língua não é um sistema linguístico acabado, no 

sentido da totalidade dos traços fônicos, gramaticais e outros, mas sim o ato de 

criação da fala (idem, p. 78). Posto isso, reforça-se que o importante não é a rigidez 

das formas gramaticais/linguísticas, mas sim a realização estilística e a modificação 

das formas abstratas da língua, de caráter singular na enunciação. Tal traço se 

alonga aos dizeres de Vossler, reafirmando a primazia do estilístico sobre o 

gramatical. Outro nome importante é o do filósofo e crítico literário Beneditto Croce. 
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O termo chave de sua concepção é expressão. Para ele, toda expressão é um 

princípio de natureza artística, isto é, linguística coincide com estética.  

 A segunda orientação, denominada de objetivismo abstrato, de modo 

contrário a anterior – em que a língua constitui um fluxo ininterrupto de atos de fala, 

onde nada permanece estável – compreende a língua como um arco-íris imóvel em 

que o fluxo é dominado. Esta orientação garante que, nos enunciados, há traços 

idênticos – traços fonéticos, gramaticais e lexicais –, atribuindo unicidade a uma 

dada língua e sua compreensão por todos os locutores de uma mesma comunidade 

discursiva.  Observa-se, assim, que não se pode pensar em uma criação refletida da 

língua do falante. Em outras palavras, o indivíduo recebe a comunidade linguística 

pronta e, cabe a ele, tomá-la e assimilá-la tal como ela é, o que resulta em leis 

linguísticas arbitrárias.  

Nessa orientação do pensamento filosófico-linguístico, o fato diacrônico é 

dispensado, adotando apenas o fosso sincrônico, não histórico. As mudanças 

ocorridas, historicamente, na língua são congeladas e recortadas em um período 

para que possa ser compreendida. O maior estudioso e contribuinte para esta linha 

foi Ferdinand Saussure. De modo sintetizado, para o objetivismo abstrato a língua 

possui uma estabilidade imutável; as leis da língua são estabelecidas por uma 

ligação entre os signos linguísticos no interior de um sistema fechado; as ligações 

linguísticas não dizem respeito a valores ideológicos; e os atos singulares de fala 

compõem, do ponto de vista da língua, apenas refrações ou variações fortuitas ou 

mesmo é visto como deformações das formas normativas.  

É com base na contestação dessas linhas de pensamento que o pensamento 

do círculo de Bakhtin se configura. Era um grupo de intelectuais (nascidos por volta 

de 1890), que se reuniram com frequência entre os anos de 1919 e 1929. Os 

integrantes do grupo tinham diversas formações, dentre eles, destacam-se 

Voloshinov, Medvedev e Bakhtin. O primeiro trabalhava como professor, foi 

pesquisador da história da música, mas se formou em estudos linguísticos. O 

segundo, Medvedev, era formado em direito, teve uma carreira de educador e de 

gestor na área de cultura. E, por fim, Bakhtin teve sua formação em estudos 

literários e é considerado um filósofo da linguagem devido às suas reflexões. 

Embora de áreas diferentes, eles tinham em comum uma paixão pela filosofia e pelo 
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debate de ideias, no qual buscavam resgatar ideias filosóficas do passado sem 

deixar de envolverem com autores de seu tempo.  

            Faraco (2009) aponta dois grandes projetos intelectuais do círculo. A priori, o 

interesse do grupo pautava-se na crítica ao teoreticismo, objetificações de 

historicidade vividas e obtidas pelos processos de abstração típicos da razão teórica. 

Sobre essa discussão, deve-se deixar claro que a crítica feita à razão teórica não 

tem relação com a negação da cognição teórica, na verdade, Bakhtin reconhece sua 

existência, mas recusa a total desvinculação do mundo da vida (FARACO, 2009). E, 

por segundo, interessava-lhes contribuir para a construção de uma teoria marxista 

da chamada criação ideológica, da produção e dos produtos do espírito humano, 

uma teoria das manifestações da superestrutura.  

 A crítica feita pelo círculo lançava-se com maior ênfase ao subjetivismo 

individualista. Os estudiosos dessa linha foram considerados os primeiros filólogos 

da língua materna, ligados ao romantismo. Possuíam a atividade mental como base 

da língua, considerada como meio de desenvolvimento da consciência e do 

pensamento. Apoiavam-se, também, sobre a enunciação monológica como ponto de 

partida de sua reflexão sobre a língua, em outras palavras, esta era vista como ato 

puramente individual. Em contraste com esse conceito de ato individual é que a 

concepção dialógica, pensada pelo Círculo de Bakhtin, se organiza.  Segundo 

Volochínov e Bakhtin (2009), o ato individual é equivalente à expressão, porém, 

entendida como tudo que se tenha formado e determinado de alguma maneira no 

psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para outrem com a ajuda de 

algum código de signos exteriores. Em virtude disso, pode-se afirmar que a 

língua/linguagem sofre, a priori, em sua constituição, a interferência social. Ou seja, 

ela comporta duas faces: conteúdo (interior) e objetivação exterior. Não é a atividade 

mental que organiza a expressão, pelo contrário, é a expressão que organiza a 

atividade mental, que a modela e determina sua orientação.  

 Tal noção justifica o fato de a teoria de expressão passiva não se sustentar, 

visto que em qualquer que seja o aspecto de expressão-enunciação, ele será 

determinado pelas questões reais de enunciação real. Sendo assim, a enunciação é 

artefato do meio, construído na interação entre dois indivíduos socialmente 

organizados. Mesmo quando não há um interlocutor real e definido, a interação 
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lança-se para um representante médio do mesmo grupo social do locutor. A palavra 

orienta-se para um outro que deve fazer parte do mesmo grupo social, pois, ao 

lançá-la, tem-se a intenção de ser reconhecida pelo seu grupo, pois os componentes 

– pressupõe-se – compartilham o mesmo contexto sociocultural e, por conseguinte, 

as ideologias inerentes a cada círculo social. Ratifica-se, segundo Bakhtin e 

Voloshinov (2009), que 

 

 Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 
muito grande. Na realidade, toda palavra comporta dias faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 
que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um relação ao 
outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o 
território comum do locutor e do interlocutor (p. 117). 

 

 Conforme ressaltado, a palavra pronunciada tem um auditório social definido 

e é função do locutor/falante selecionar dentre os signos disponíveis no estoque 

social os mais pertinentes para o recorte social e temporal nos quais estão 

imbrincados para a situação comunicativa. Desse modo, a tomada de consciência, 

orientada pela necessidade da comunicação, implica discurso interior, entoação 

interior e estilo anterior, ainda que rudimentar.  

  

4.2 O enunciado concreto e seus elementos constitutivos 

 

 A língua efetua-se em forma de enunciados concretos e únicos, sejam eles 

orais ou escritos, que refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

campo da atividade humana em relação ao seu conteúdo, ao seu estilo de 

linguagem e, sobretudo, à sua construção composicional. A esses tipos de 

enunciados, relativamente estáveis, dá-se o nome de gêneros discursivos. Devido 

ao fato de os gêneros serem infinitos, sempre se discutiu a possibilidade de seu 

estudo. Até então se estudava apenas os gêneros literários, atentando-se para suas 

especificidades artístico-literárias, nas distinções diferenciais entre eles, e não como 

determinados tipos de enunciados e levando em conta sua questão linguística.  
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 Ao se estudar a concepção de “enunciado concreto” na abordagem 

bakhtiniana, é interessante fazer oposição a outras a fim de tê-la mais inteligível. Em 

algumas teorias, enunciado é igual a frase/sequência frasal. Já em outras – ainda 

não como é visto em Bakhtin – assume um ponto de vista pragmático, concebido 

como unidade da comunicação – ponto que converge com a teoria bakhtiniana – e 

como unidade de significação necessariamente contextualizada. Por vezes, o 

enunciado é entendido em oposição à enunciação, em outros casos é tido como o 

produto do processo, ou seja, a enunciação seria o processo que o produz e nele 

deixa marcas de subjetividade, de intersubjetividade, de alteridade, caracterizando, 

assim, a linguagem em uso e, consequentemente, deixa de ser enunciado para ser 

discurso (BRAIT, 2008). Nesse ponto, toca-se na teoria que subjaz esta pesquisa, 

pois o seu entendimento de enunciado só tem sentido em articulação com outros 

conceitos, a exemplo de signo ideológico, palavra, gêneros discursivos, interação, 

texto, discurso, linguagem em uso, esfera de circulação. Assim, o enunciado só 

passa a ter sentido e a existir em uma relação com o extraverbal, com a enunciação.  

 Por isso, o enunciado e as particularidades de sua enunciação se constituem 

no processo interativo, ou seja, o verbal e o não verbal integram a situação e, ao 

mesmo tempo, fazem parte de um contexto maior histórico, ou seja, estão ligados a 

um tempo e a um espaço, historicamente situados e permeados de valores 

(BAKHTIN, 2011). Sendo assim, de modo “recíproco”, assim como o enunciado 

depende do extraverbal, o entendimento também depende de enunciação e está 

diretamente ligado ao enunciado concreto e à interação em que ele se dá. Ele 

nasce, vive e morre no processo de interação verbal entre os participantes da 

enunciação.  

 Na constituição dos enunciados e de seus tipos – gêneros discursivos – 

traçam-se três características que os constituem como tal: temática, estilo e 

estrutura composicional. Aqui, a intenção é debruçar-se e angariar, a partir dos 

escritos de Bakhtin, contribuições para identificação do estilo como indício de 

autoria. Todo estilo está indissociavelmente ligado ao enunciado e às formas típicas 

de enunciado (gênero). O estilo individual está relacionado à forma como o sujeito 

demarca sua criatividade, encontrando-se, de maneira mais intensa, no campo da 

literatura e a partir das escolhas da língua feita pelo falante.  O estilo funcional/de 
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linguagem correlaciona-se ao emprego dos gêneros correspondentes às condições 

específicas de dado campo da atividade humana.  

 Para esse filósofo da linguagem, tanto os estilos individuais quanto os do 

gênero satisfazem a arquitetônica do enunciado, e um estudo mais aprofundado e 

amplo deles é indispensável para se compreender as questões estilísticas. Sobre 

isso, ele problematiza a relação estabelecida entre gramática e estilística. A 

gramática pensada como estrutura, dissociável do contexto, não pode ter relação 

com a construção de um estilo individual. No entanto, se for examinada no conjunto 

de um enunciado individual ou do gênero discursivo, já se trata de um fenômeno 

estilístico. Isso implica dizer que, neste complexo processo da comunicação, o 

ouvinte não é o todo poderoso, ele é, na verdade, parte constituinte, da cadeia 

dialógica, em que o ouvinte e o contexto também são integrantes. Nesse processo, o 

ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico), ocupa 

simultaneamente em relação ao discurso proferido uma ativa posição responsiva. 

 Sendo assim, para os estudos bakhtinianos, enunciado não é equivalente à 

oração. O principal traço distintivo entre oração e enunciado é que a primeira é uma 

unidade abstrata da língua; e o segundo é a unidade da comunicação. A oração é 

acabada, seu contexto está ligado ao contexto da fala do falante, não se relaciona a 

fatores extraverbais, como espaço e história, e muito menos a enunciados de outros 

falantes. Enquanto isso, o enunciado é criado a partir da necessidade dos sujeitos 

envolvidos em determinadas situações de comunicação e sofre influências do 

extraverbal, pois o enunciado é sócio-historicamente situado.  

 Além dos traços que configuram o enunciado como tal, é necessário definir os 

fatores que o definem. O primeiro aspecto que limita o enunciado concreto – unidade 

da comunicação discursiva – é a alternância dos sujeitos do discurso. Neste caso, o 

falante e o ouvinte estão numa cadeia discursiva, onde compartilham visões de 

mundo.  

 O segundo aspecto é a conclusibilidade do enunciado. Nele, pensa-se no 

acabamento dado para determinada situação – tudo o que quis dizer em dado 

momento ou sob dadas condições – para atingir determinado objetivo discursivo. 

Pensa-se esse segundo fator como o tudo proferido numa determinada situação, 

que só acontecerá mediante três elementos: exauribilidade do objeto e do sentido, 
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projeto discursivo do falante, e formas típicas composicionais do gênero. Esse fator 

aponta para o acabamento segundo a vontade do dizer do autor/falante, que se 

realiza antes de tudo pela escolha de determinado gênero que corresponde à 

necessidade comunicativa da situação – escolha que se configura como a primeira 

peculiaridade para construção de um estilo, mas ligado ao estilo composicional 

(estilístico-composicional). Por último, o terceiro aspecto diz respeito ao 

direcionamento, à relação do enunciado com o seu próprio locutor-autor – e com os 

demais envolvidos no processo de interação.  

 Para compor o enunciado, o elo da cadeia discursiva, o sujeito falante aciona 

recursos linguísticos e de composição do gênero que são determinantes, 

principalmente, pelos problemas de execução que o objeto de sentido implica para o 

falante. É a partir dessas escolhas e da entonação expressiva que se configura o 

estilo. Este está diretamente relacionado à individualidade do falante, a não 

estabilidade, a um estilo, a uma relação subjetiva emocionalmente valorativa do 

falante com o conteúdo do objeto e com o sentido do seu enunciado. Pensando 

nisso, a expressividade é uma via direta para a singularização do dizer, que vem 

pela prática de linguagem.  

 

A expressividade deve ser relacionada, então com o acontecimento único 
de um enunciado concreto, ou seja, com toda a reflexão em torno da 
realidade concreta da linguagem desencadeada pelo Círculo 
Bakhtin/Volochinov/ Medvedev. É em torno dessa reflexão sobre o 
particular, e não das reflexões que podemos compreender de maneira ativa 
a análise do acabamento específico que um enunciado concreto, realizado, 
adquire na comunicação verbal (SOUZA, 2008, p. 120). 

 

 A partir da afirmação de Souza (2008), pode-se inferir que o gênero, mesmo 

sendo relativamente estável, se efetiva na ordem do irrepetível e único. Nesse 

sentido – embora seu modelo composicional seja impessoal e precise do material 

linguístico (também estável) para acontecer–, na visão bakhtiniana, as palavras em 

primeira instância neutras passam a ser valoradas e podem entrar nos variados 

discursos por meio de enunciados individuais alheios ao “eu”, mantendo em menor 

ou maior grau os tons e os ecos dessas enunciações individuais. Tal fato acontece 

porque a palavra não pertence a um “eu” ou a um “tu”, a palavra existe em três 

processos: (I) a palavra como neutra, na língua, e não pertencente a ninguém; (II) a 
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palavra alheia dos outros, cheia de ecos e de outros enunciados; e (III) “minha 

palavra”, porque, uma vez que eu opero com ela em uma determinada situação, com 

uma determinada intenção discursiva, ela já adentrou na “minha expressão”.  

 

Essa expressividade típica [de gênero] pode ser vista como a auréola 
estilística da palavra, mas essa auréola não pertence à palavra da língua 
como tal, mas ao gênero em que dada palavra costuma funcionar, é o eco 
da totalidade do gênero que ecoa da palavra (BAKHTIN, 2011, p. 293).  

 

 Pensando nessa visão de estilo indissociável da língua, Bakhtin (2013) ensaia 

uma prática de ensino de língua materna que visa trabalhar aspectos linguísticos de 

maneira expressiva a favor de um objetivo discursivo do falante, pensando em 

“como dizer” melhor para cada situação.  

 É ancorado nos aspectos constituintes de enunciado concreto e de estilo 

individual que a análise do corpus desta pesquisa se efetiva, pois a intenção é 

observar como as propostas de redação orientam a construção da unidade da 

comunicação discursiva. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 O percurso da Linguística Aplicada 

 

Hoje, a Linguística Aplicada é descrita, segundo a AILA (Associação 

Internacional de Linguística Aplicada) como: 

 

[...] um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar lidando com 
problemas práticos da linguagem e da comunicação que podem ser 
identificados, analisados ou resolvidos com a aplicação de teorias 
disponíveis, métodos, e resultados da Lingüística ou desenvolvendo novos 
arcabouços teóricos e metodológicos para lidar com esses problemas. A 
Linguística Aplicada difere da Lingüística geral, principalmente no que diz 
respeito à sua orientação explícita em direção à prática, aos problemas do 
dia-a-dia relacionados com a linguagem e a comunicação. 
 Os problemas com os quais a Linguística Aplicada lida vão dos 
aspectos da competência lingüística e comunicativa do indivíduo, tais 
como a aquisição de primeira ou segunda língua, letramento, distúrbios de 
linguagem, etc. a problemas relacionados com linguagem e comunicação 
nas sociedades e entre as sociedades como, por exemplo, a variação 
linguística, e a discriminação linguística, o multilinguismo, o conflito 
lingüístico, a política linguística e o planejamento linguístico (apud 
Menezes, 2009). 

 

Essa definição representa o que a LA é nos dias atuais, mas ela veio 

mudando seus objetivos ao longo das décadas. Essa área de estudos surgiu em 

meio ao período da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de desenvolver 

materiais para que os soldados pudessem aprender línguas estrangeiras. Nasce, 

então, a LA como aplicação da Linguística teórica – que já estava avançando como 

ciência a essa época – voltada para o ensino de línguas. Como a Linguística 

Estrutural estava em seu auge, contribuindo com diversas áreas, o ensino de 

línguas também foi influenciado. Achava-se vantajoso para os alunos que estavam 

aprendendo uma língua estrangeira que se envolvessem com análises estruturais 

das sentenças. O primeiro curso independente de LA aconteceu no mesmo período, 

na Universidade de Michigan, em 1946. 

É a partir do trabalho de Widdowson que começa a se diferenciar LA e 

aplicação de Linguística. É ele quem lança a ideia de independência para a LA, 

afirmando que a área precisava de um modelo teórico próprio, além das teorias 

propostas pela Linguística. Segundo Moita Lopes (2009), a LA deveria ser uma área 
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autônoma e, diferentemente da Linguística na época, centrada na perspectiva do 

usuário da língua. Widdowson propõe, também, uma restrição da LA a contextos 

educacionais. Mesmo sem ainda conseguir desvencilhar-se totalmente da 

Linguística, as propostas de Widdowson são um avanço, pois mostram que a 

Linguística Aplicada não precisa e não deve vincular-se somente à Linguística 

teórica, mas também abrir seus campos e interagir com outras áreas do 

conhecimento. 

Na década de 90, abandonando a restrição de trabalhar somente com 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e alargando seus limites, a LA passa 

a focar-se em contextos educacionais de uma maneira geral, como 

ensino/aprendizagem de língua materna, letramento, e também em outros contextos 

institucionais, como as mídias, empresas, clínicas médicas etc. Influenciada pelas 

teorias socioculturais, que entendem a linguagem como parte constitutiva e 

construtora da vida social, a LA estende sua preocupação aos “problemas de uso da 

linguagem situados na práxis humana, para além da sala de aula de línguas.” 

(MOITA LOPES, 2009, p. 18). É perceptível, nesse momento, a mudança de visão 

dos objetos de investigação da LA, que diminui suas fronteiras e ganha mais 

possibilidades de campos de estudos. 

A partir da virada da LA e com os avanços da Linguística teórica, ficou mais 

difícil diferenciar as duas áreas. Diz-se que a Linguística vê a língua como um 

fenômeno, preocupa-se em teorizar sobre a linguagem, enquanto a Linguística 

Aplicada investiga os problemas de uso da linguagem nas práticas sociais. 

Entretanto, essa diferenciação não é mais válida, já que “as duas áreas estão cada 

vez mais próximas e ser linguista ou linguista aplicado acaba sendo muito mais uma 

questão de afiliação do que de distinção epistemológica ou metodológica” 

(MENEZES, 2009). 

Outro assunto importante acerca dessa virada da LA é a sua vinculação às 

Ciências Sociais. Há uma redefinição do sujeito social da LA, teorizado agora como 

um ser heterogêneo que constrói sua vida social e é construído por meio da 

linguagem, por meio dos discursos em que circula, das suas próprias práticas 

discursivas. Há também, nessa aproximação com as Ciências Sociais, uma 
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associação de pesquisa com política e, principalmente, com ética, em uma tentativa 

de “politizar a vida social” (MENEZES, 2009). 

 

4.2  O método em Bakhtin: uma questão dialógica 

 

 Uma concepção dialógica, necessariamente, deve reconhecer a infinitude do 

processo dialógico em que todo dizer e todo o dito interagem com o passado e com 

o futuro e, paradoxalmente, deve reconhecer a unicidade e a irrepetibilidade dos 

enunciados produzidos a cada interação verbal. Visão oposta ao fazer pesquisa na 

perspectiva estruturalista, de Suassure, pois esta tinha por único e verdadeiro objeto 

a língua considerada em si mesma. Tal abordagem é criticada por 

Bakhtin/Volochinov que a denomina de objetivismo abstrato. Isso porque, para 

Bakhtin (2009), a mudança linguística é historicamente motivada pelos diferentes 

contextos de uso da língua, o que resulta nos diferentes sentidos atribuídos à 

mesma palavra. Sendo assim, o ato de pesquisar, que toma a assunção de trabalhar 

com a perspectiva dialógica, inclui não definir de antemão os pontos de chegada, 

inclui não definir de antemão os limites do objeto que absorve como seu, inclui 

também não definir os corrimãos únicos dos caminhos (GERALDI, 2012). A escolha 

feita é de considerar todas as diferenças entre um enunciado e outro e os diferentes 

contextos de uso. 

 É com base nesta prerrogativa que traçamos duas afirmações presentes nas 

discussões de quem usa o círculo de Bakhtin para subsidiar sua pesquisa. A 

primeira é que se estuda a linguagem e não a língua. Para Geraldi (2012), a escolha 

desse apontamento como base de estudo, de cunho mais filosófico ou sociológico 

do que linguístico (no sentido estrito deste adjetivo, tomando o substantivo 

“Línguístico” como referência), não o torna problemático, visto que, por se tratar de 

atividade verbal, o linguístico não é dispensado. A segunda afirmação é a de que se 

tem uma metodologia, e não um método. Pensar em método é traçar um conjunto de 

princípios de descoberta seguido com rigor. Já a metodologia é desobedecer à 

metódica do método diante de outros objetos, ou seja, usa-se de princípios que 

precisam ser aliados à intrepidez, à astúcia e à perspicácia (GERALDI, 2012). Por 

isso, afirma-se que, na Análise Dialógica dos Discursos (ADD), a pesquisa acontece 
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a partir de uma metodologia, porque se tem por princípio a busca pela verdade do 

particular, do acontecimento, do irrepetível, e não uma verdade advinda de um 

modelo abstrato e universal, como a herdada do racionalismo.  

 De base interacionista, na ADD, organização social do trabalho e a luta das 

classes são fatores que determinam o aparecimento e o desenvolvimento da 

linguagem. Outro fator é a presença simultânea de um falante e de um ouvinte, um 

biface da linguagem, pois é no extraverbal que esta se molda. Esses seriam o fio 

condutor para se pensar na estrutura do enunciado, pois, mesmo quando há um 

enunciado monológico – em sua forma interior/individual –, esse é dialógico dada a 

sua estrutura semântica e estilística. O extraverbal do enunciado é formado pelo 

espaço e pelo tempo do enunciado; o objeto ou o tema do enunciado (aquilo que se 

fala); e, de maneira crucial, a posição dos interlocutores diante do fato. A partir do 

exposto, constata-se que o enunciado é constituído de uma orientação social: é 

orientado para alguém (real ou virtual) e se leva em consideração a relação social 

hierárquica que existe entre os interlocutores.  

 

5.3 Procedimentos metodológicos 

 

Para a concretização da pesquisa, a abordagem metodológica adotada é a 

pesquisa qualitativa de natureza interpretativista. A composição do corpus da 

pesquisa são os volumes destinados à primeira série, do Ensino Médio, de duas 

coleções, aprovadas pelo último edital do PNLD/2012. Foi feito um cotejamento 

dialógico entre Português: Literatura, Gramática, produção de texto (P) de Leila 

Lauar Sarmento e Douglas Tufano; e Português Linguagens (PL) de William 

Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães (2010). 3 

O critério de seleção das duas coleções se deu, em primeiro lugar, por terem 

sido livros trabalhados já em pesquisa durante a iniciação científica. O segundo 

critério foi selecionar coleções que estivessem entre as mais adotadas 

nacionalmente. Antes, a intenção era selecionar as coleções mais adotadas em nível 

local (Natal/RN), mas, em uma tentativa de saber como proceder para ter esses 

                                                             
3 Serão usadas as siglas P para o livro Português: literatura, gramática, produção de texto, e PL para 
Português Linguagens.  
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dados, em contato via telefone com a Secretaria de Educação do RN, foi dito que o 

controle dos livros era feito por cada escola, o que tornaria inviável o levantamento 

para esta pesquisa. Os eleitos estão em 1º e 2º lugar entre as coleções mais 

adotadas em todo o país. Tais informações são divulgadas pelo FNDE, em seu site. 

Segundo as estatísticas do PNLD de 2012, edital que orienta a escolha dos livros 

selecionados para esta pesquisa, em primeiro lugar, está a coleção Português 

Linguagens com 3.484.770 exemplares distribuídos, destes, 1. 416.105 são para a 

1ª série. Em segundo lugar está o livro Português: Literatura, gramática, produção 

de texto com 1.441.128 distribuídos, e, dessa quantidade, 588. 633 são para a 1ª 

série.  

Abaixo, seguem os dados dos livros adotados. 

 

 

COLEÇÃO ANO 

 

AUTORES COMPOSIÇÃO 

 

Português: 

literatura, 

gramática, 

produção de 

texto. 

2010 

Volume 

1/ Ensino 

Médio 

 

-Leila Sauar Sarmento 

(licenciada em Letras pela 

Universidade Federal de Minas 

Gerais, professora na rede 

pública e em escolas 

particulares de Belo Horizonte 

por 35 anos, e coordenadora do 

Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio por 13 anos).  

- Douglas Tufano (Licenciado 

em Letras-Português e francês 

pela Universidade de São 

Paulo, professor na rede pública 

e em escolas particulares do 

estado de São Paulo por 25 

anos). 

 

- O livro divide-se em Literatura, 

gramática e produção de texto. 

- A parte de produção de texto é 

composta por cinco capítulos, 

denominados: Gêneros e tipos 

textuais; Coesão e coerência 

textuais; Gêneros do cotidiano; 

Elementos da organização da 

narrativa, Relato pessoal e 

notícia; e O texto poético: 

poesia, poema, prosa.  
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Português 

Linguagens 

2010 Volume 

1/ Ensino 

Médio 

- William Roberto Cereja 

(Mestre em Teoria Literária pela 

Universidade de São Paulo; 

Doutor em Linguística Aplicada 

e Análise do Discurso pela 

PUC-SP; Professor da rede 

particular de ensino em São 

Paulo, capital).  

- Thereza Cochar Magalhães 

(Professora graduada e 

licenciada em Português e 

Francês pela FFCL de 

Araraquara, SP; Mestre em 

Estudos Literários pela Unesp 

de Araraquara, SP; e Professora 

da rede pública de ensino em 

São Paulo, capital.  

- O livro é composto por quatro 

unidades, que mixam, entre 

seus capítulos, Literatura, 

Produção de texto, Língua, uso 

e reflexão e interpretação de 

texto.  

- Os capítulos destinados à 

produção denominam-se de: 

Introdução aos gêneros 

discursivos; O poema; A fábula 

e o apólogo; O texto teatral 

escrito; O relato pessoal; 

Hipertexto e gêneros digitais: o 

e-mail e o blog; Os gêneros 

instrucionais; Resumo; O 

seminário; O debate regrado 

público; O artigo de opinião. 

FIGURA 1: autoria própria, 2015. 

  

A partir dos livros selecionados, passou-se para uma segunda etapa do 

processo, que consistia em selecionar as propostas de escrita, objeto da pesquisa 

aqui circunscrita. Cada livro apresenta uma forma de organização de trabalho e de 

seleção dos gêneros que serão abordados nas atividades para os discentes 

escreverem. Em PL, a cada unidade, há um capítulo que aborda o trabalho com um 

gênero discursivo, ou mais de um dentro de um agrupamento de similaridades 

quanto a seus aspectos de construção. Já em P, a parte de produção é separada, 

no fim do livro, da parte de literatura e de gramática. A divisão dos capítulos não 

acontece por gênero, mas, principalmente, por esferas ou mesmo por sequência 

textual. Como forma de entender melhor em que ponto se localiza a efetiva proposta 

de produção, há abaixo dois esquemas, cada um corresponde a como cada um dos 

livros se organiza. 
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Organização do livro Português: Literatura, Gramática, Produção de texto 

 

FIGURA 2: autoria própria, 2015.  

 

 

Organização do livro Português Linguagens

  

FIGURA 3: autoria própria, 2015. 

 

 Situadas onde se encontram as propostas, foram contabilizadas, dos dois 

livros, 45 propostas de escrita, sendo a maioria do livro P (24), e PL apresenta um 

número inferior, 21. Segue a ilustração do quantitativo das propostas, quase que 

proporcionais, das coleções destinadas à primeira série.  
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GRÁFICO 1: autoria própria, 2015.  

 

 Com o corpus constituído, foram sistematizados os procedimentos de trabalho 

listados abaixo. 

 Análise do aporte teórico adotado pelos livros didáticos no manual do 

professor quanto à concepção de escrita. 

 Seleção dos capítulos de produção de texto dos volumes destinados à 

primeira série do Ensino Médio nas coleções de livros didáticos selecionadas. 

 Avaliação dos gêneros discursivos adotados por cada coleção. 

 Caracterização e análise dos comandos das propostas de produção de texto 

e suas implicações para constituição de sujeitos-autores. 

 Problematização da abordagem no que concerne ao tratamento dado à 

construção da autoria nas propostas de escrita. 

 Discussão dos resultados obtidos a partir das características composicionais 

das propostas de produção de texto, compreendendo como a autoria pode 

ser construída nas situações de produção do cronotopo escolar, 

especificamente, por meio do livro didático. 

 

 Diante disso, configurada a organização, e à luz da teoria que subsidia esta 

pesquisa, propõem-se duas categorias de análise, caracterizadas com base na 

recorrência apresentada pelos LD e tendo em vista que, a cada proposta, há a 

construção de um autor, que não é o autor-pessoa. O que se discute aqui é se as 

PROPOSTAS DE ESCRITA 

P

PL
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coleções propiciam, a partir dos comandos aos discentes, a possibilidade de tornar-

se autor-criador, ou seja, assumam uma posição axiológica. Por isso, ficam 

determinado as duas categorizações: a autoria em perspectiva monológica e autoria 

em perspectiva dialógica. É preciso ressaltar que essas categorias não são 

estanques, uma pode resvalar na outra, mas o que será considerado é a 

predominância dos fatores que a levam a tal agrupamento. Os fatores, aos quais foi 

feita a menção, serão descritos na própria análise da pesquisa.  
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6   ANÁLISE DO CORPUS 

 

 A análise se desdobra em duas partes: a primeira se detém a discutir a 

influência dos documentos oficiais sobre a concepção de linguagem e escrita 

assumida pelos livros didáticos; e a segunda atem-se, além da configuração do 

agrupamento feito à luz da teoria, à análise das propostas de escrita.  

 

6.1 A concepção de texto dos livros didáticos e a influência dos documentos 

orientadores sobre o ensino de Língua Portuguesa 

  

 Uma das primeiras orientações efetivas para o ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa que trazia, entre seus objetivos, uma prática que ia de encontro 

às práticas conservadoras do ensino, de base estruturalista, foram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, em 1998, divididos em edições de acordo com a disciplina, 

destinados ao Ensino Fundamental. Foi o estímulo necessário para repensar a 

prática de ensino de leitura e de escrita nas escolas. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) organizam uma proposta que 

usa como instrumento de ensino os gêneros textuais e põe em xeque uma 

perspectiva de língua/linguagem desprendida da prática consolidada de base 

estruturalista. Isso porque tal documento parametriza um estudo da Língua 

Portuguesa de base interacionista: 

 

 Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer 
alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado 
contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso 
significa que as escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias 
— ainda que possam ser inconscientes, mas decorrentes das condições em 
que o discurso é realizado. Quer dizer: quando um sujeito interage 
verbalmente com outro, o discurso se organiza a partir das finalidades e 
intenções do locutor, dos conhecimentos que acredita que o interlocutor 
possua sobre o assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, 
simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade 
que têm, da posição social e hierárquica que ocupam (BRASIL, 1998, p. 20 
e 21).  

 

 A partir disso, os manuais escolares de português passaram a configurar-se 

segundo essas orientações. Mesmo assim, sem uma orientação específica para o 
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trabalho do Ensino Médio, os manuais destinados a esse público também se 

apropriaram desses apontamentos teórico-metodológicos. Apenas em 2000, o 

Ensino Médio passa a ter um documento oficial que norteia, de maneira a atender às 

novas concepções, advindas dos estudos da linguagem, o ensino de língua.  O 

plano era um ensino na perspectiva transdisciplinar, constituindo, assim, uma grande 

área, Linguagens, Códigos e suas tecnologias.  

 

A linguagem é considerada aqui como a capacidade humana de articular 
significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de 
representação, que variam de acordo com as necessidades e experiências 
da vida em sociedade. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a 
produção de sentido.  
A linguagem é uma herança social, uma “realidade primeira”, que, uma vez 
assimilada, envolve os indivíduos e faz com que as estruturas mentais, 
emocionais e perspectivas sejam reguladas pelo seu simbolismo.  
[...] 
A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 
pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 
comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda inventada, que 
movimenta o homem e é movimentada pelo homem. Produto e produção 
cultural, nascida por força das práticas sociais, a linguagem é humana e, tal 
como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório, 
pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo (BRASIL, 2000). 
  

 A intenção desde o início era quebrar a zona fronteiriça entre o ensino de 

língua estrangeira, de língua materna e das novas tecnologias e agrupar em uma só 

área, devido ao advento das orientações dos estudos da linguagem. Os dois 

documentos, tanto o destinado para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino 

Médio, influenciam de maneira determinante a organização e a própria orientação 

teórica adotada pelo livro. Antes de qualquer orientação, que só veio com os 

Parâmetros Curriculares de 1998, os livros adotavam uma concepção de língua com 

base estruturalista, ou mesmo cognitivista. Para a época, antes dos documentos, 

redigir uma redação é uma capacidade de linguagem e de pensamento a ser 

desenvolvida e por um processo de associação livre de palavras.  

 Pode-se observar uma modificação na concepção adotada após os 

documentos oficiais. É proposto um ensino em que a língua é encarada em sua 

dinamicidade, que se modifica, sofre influências e permanece em constante estado 

de mudança; e põe, dentre os objetivos, conhecer os diversos tipos de textos por 

meio da leitura e da escrita. É perceptível uma mudança de concepção de língua. 

Deixa-se de pensá-la como uma unidade estanque e acabada e passa-se a 
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compreender a língua em contínua mudança, e a escrita acontece como resultado 

de um processo de leitura e de escrita contínuas. Essa visão é discutida nos PCN 

quando afirmam que 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. Orienta-se, assim, que o organizador das 

aulas de escrita deve ser o gênero. A unidade de análise deve ser o texto; e o 

objeto, o gênero textual. 

 Para os livros atuais, aprovados e indicados pelo PNLD, além dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, há também as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, criadas em (2006). Esse 

documento propõe uma reforma curricular para que as disciplinas não sejam 

estanques, orientação já posta pelos PCN em 20004. Prega-se, dentre as 

responsabilidades do Ensino Médio, preparar os sujeitos para integrar o mundo do 

trabalho com autonomia. Caberia, assim, à área de linguagens a ampliação contínua 

de saberes relativos à configuração, ao funcionamento e à circulação dos textos 

quanto ao desenvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e 

a linguagem. A atual concepção vem da evolução do que já fora foco de ensino 

durante os anos, como: nos anos 70, a discussão acerca da variação linguística; na 

década de 80, o texto passa a ser visto como uma totalidade que só alcança esse 

status por um trabalho conjunto de construções de sentido e a influência do estudo 

da linguística textual sobre os aspectos de textualidade.  

 Vê-se, assim, que a intenção de um ensino de Língua Portuguesa, voltada 

para consolidação das práticas de escrita em diferentes esferas e um 

direcionamento para a preparação para a práxis profissional e acadêmica para o 

Ensino Médio, possui direcionamentos efetivos com as Orientações Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. Essas orientações tornaram-se requisitos 

imprescindíveis para aqueles livros didáticos que se organizam a partir das 

exigências do PNLD.  

 O programa do Livro didático, por meio da disponibilização do “Guia do livro 

didático”, elenca os conteúdos que devem, para obter uma avaliação positiva, 

                                                             
4 Os PCN 2000 referem-se às orientações lançadas para o Ensino Médio.  
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obrigatoriamente, ser encontrados no LDP do Ensino Médio. A ambição dos editais, 

e também presentes no guia, é o distanciamento do ensino tradicional normativo da 

língua e a busca por uma abordagem mais intensa e sistemática dos gêneros em 

circulação nas esferas públicas, tais como a técnico-científica, a política, a do 

jornalismo de opinião e os mais frequentes no mundo do trabalho, privilegiando 

textos opinativos, argumentativos, expositivos e injuntivos. É com base na 

abordagem desses tópicos que se espera a formação de escritores, com vistas a 

uma singularização do dizer.  

 Percebe-se, de fato, uma organização voltada a atender esses requisitos nos 

livros didáticos atuais. O livro Português: literatura, gramática e produção de texto 

(2010) configura-se, sob influência, basicamente, dos OCN, visto que se 

compromete a laborar o contato do alunos com o texto em diversas linguagens, e, 

pretende-se, como objetivo segundo, que o aluno passe a lidar com situações de 

interação que exijam dele a ampliação e a consolidação de saberes relativos ao uso 

de estratégias (linguística, textual e pragmática) e, assim, possa interagir e se 

expressar de modo adequado e autônomo em um número cada vez mais 

diversificado de esferas. Posto isso, infere-se que a autonomia em questão é 

sinônimo de autoria, de uma escrita singularizada. O LD Português Linguagens 

(2010) segue a mesma linha, pregando um ensino pautado na intenção de que, por 

meio da vivência com os diferentes gêneros, os alunos consigam trazer uma prática 

de escrita situada para que o discente adeque a linguagem utilizada para cada um 

deles com segurança, além de prática de leitura que culmina na produção textual. 

 As duas coleções optam por uma concepção de linguagem interacionista – 

como vimos, pelo menos, é essa concepção que cada manual diz adotar. Os dois 

livros, regidos pelo PNLD 2012/2013/2014, possuem avaliação positiva, como pode 

ser visto, abaixo, no quadro esquemático, onde se elencam os altos e os baixos do 

livro e o seu destaque, correspondente a cada um dos manuais, retirados do Guia 

do livro didático de 2012: 

 

Português Linguagens 
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Português – Literatura, Gramática e Produção de Texto  

 

  

Comparando-se a avaliação feita entre os dois livros, percebe-se que ambos 

convergem quanto ao trabalho elogioso de literatura, mas, quando se refere ao trato 

da produção de texto, apenas PL recebe uma classificação positiva, reforçando a 

informação presente no próprio LD de seu compromisso de oferecer aos alunos o 

contato com variedade de textos. Há também, para este, a exaltação do trabalho 

com os projetos, apontando para um estudo do gênero que não se firma apenas 

com fins didáticos, mas que simula situações reais de atividade de linguagem fora 

dos muros da escola.  



57 

  

 

 

 Ainda sobre as informações presentes no guia de orientação para avaliação 

do material didático, há análises sobre o trabalho com cada área de estudo de língua 

materna – literatura, gramática e produção de texto. Interessa aqui ver a apreciação 

dada ao tratamento com a produção de texto. O trecho a seguir refere-se ao PL:  

 

O eixo da produção de texto, centrado na perspectiva dos gêneros textuais, 
é articulado ao eixo da leitura e traz orientações para, por exemplo, a 
produção de notícia e reportagem, resumo, seminário, e-mail e blog, poema, 
texto teatral, fábula e apólogo, crônica literária. Em toda a obra, o eixo da 
produção segue essa organização – que envolve a leitura e a análise de 
exemplares dos gêneros – com maior ou menor detalhamento de seus 
aspectos formais e discursivos e com orientações precisas sobre o contexto 
e as etapas de produção. São apresentados, com clareza, elementos que 
servem de subsídios temáticos e orientações sobre o registro adequado de 
linguagem e outros aspectos específicos da textualidade. Destaque-se, 
ainda, que as propostas são bem articuladas, são dirigidas à comunidade 
escolar como um todo e, não, apenas ao professor; os temas e a 
abordagem são inovadores e colocam o aluno em contato com o tempo 
presente e com o imaginário do mundo em que vive. Trazem, assim, a 
vantagem de aproximar o processo pedagógico das práticas sociais de 
linguagem, mesmo que se limitem ao universo da escola. A coleção inclui, 
ainda, orientações para que o aluno-escritor possa avaliar o seu texto para 
além de aspectos apenas ortográficos. Além disso, as propostas dialogam 
de modo equilibrado com os outros eixos, revelam estudos atualizados na 
área de produção textual, e as estratégias de produção aparecem de forma 
progressiva e sistematizada ao longo da obra. (Guia do Livro didático, 2012 
p. 55) 
 

 

 No livro em questão, Cereja e Magalhães (2010), a cada unidade do livro, 

combinam literatura, gramática e produção de texto, sem correlacioná-las, pois, ao 

mesmo tempo em que fazem parte de um todo, as  partes não dialogam entre si, 

cada uma ocupa um tópico e conteúdo diferente. É interessante ressaltar os gêneros 

selecionados para os alunos da 1ª série do Ensino Médio, pois, tendo em vista o 

público que acabou de sair do ensino fundamental, elege-se gêneros que ainda 

estão ligados ao narrar/descrever, para que, ao fim do ano letivo, na ordem de 

organização, o aluno tenha contato com o texto argumentativo. Ressalta-se que, 

mesmo sendo perceptível essa organização, os autores detêm-se, principalmente, a 

usar os gêneros como organizadores do ensino de língua portuguesa5, e as 

sequências em segundo plano, de forma superficial, como procedimento 

                                                             
5
 Discussão feita por Schneuwly e Dolz (2011) de que é por meio dos gêneros que as práticas de 

linguagem encarnam-se nas atividades dos aprendizes. 
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macroestrutural para produção escrita. Os gêneros eleitos para compor o volume 1 

(1ª série) são: poema, fábula e o apólogo, texto teatral escrito, relato pessoal, 

gêneros digitais (e-mail e blog), gêneros instrucionais, resumo, seminário, artigo de 

opinião. A essa forma de agrupamento infere-se uma influência advinda do próprio 

aporte teórico assumido pelos autores em seu manual, visto que é feita uma 

organização baseada em esferas de circulação6 e nos enunciados que nela 

circulam.  

 O trecho a seguir refere-se ao livro Português: Literatura, Gramática e 

Produção de texto: 

 

Na parte intitulada “Produção de Texto” entrecruzam-se diversos tipos de 
textos e gêneros textuais. A sistematização dos gêneros parte da reflexão e 
discussão dos aspectos formais e funcionais que lhes conferem, ao mesmo 
tempo, tipicidade e flexibilidade. As propostas de produção de texto 
sugerem contextos relativos à esfera de uso social, ao gênero e ao tipo 
textual, ao destinatário e ao propósito. O estímulo à escrita é feito a partir de 
textos que auxiliam na elaboração do tema e servem de referência para a 
composição do gênero, além da sugestão de debates, entrevistas com 
especialistas e consultas à Internet. Há, também, recomendações sobre 
estratégias textualizadoras e adequação da linguagem aos contextos 
sugeridos. Algumas propostas restringem-se às características dos tipos e 
gêneros textuais estudados; nesses casos, as condições de produção ficam 
em segundo plano. Por outro lado, algumas atividades situam a escrita para 
além do contexto escolar, ampliando a esfera de circulação dos textos 
produzidos pelos alunos. Embora não estejam explicitados como etapas do 
processo de escrita, o detalhamento e a sequência das orientações para a 
produção de texto buscam uma correspondência com as etapas de 
planejamento, escrita, revisão e reformulação. (Guia do Livro didático, 2012, 
p. 50).  
 

 

 Em P, há o capítulo introdutório acerca da concepção de linguagem adotada 

pelos livros e a concepção de gênero, que se assemelha aos conceitos advindos da 

Linguística Textual, pois adota a concepção de gênero textual, além disso, 

pressupõe, como organizadores, antes mesmo de pensar na elaboração dos 

gêneros em sua função social, as sequências textuais e sua macroestrutura. Isso é 

evidenciado quando há capítulos, quase que por completo, dedicados aos 

elementos da narrativa (como o capítulo 21 da coleção) e elementos de textualidade 

                                                             
6
 Conceito advindo de Bakhtin (2011) e comentado no capítulo sobre Enunciado Concreto desta 

pesquisa.  
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– coesão e coerência textual – sem, de fato, relacionar à prática escrita (capítulo 19 

da referida coleção). Esse fator ocorre de maneira oposta à que acontece em PL. 

Embora a crítica realizada pelo Guia do Livro Didático coloque-o entre os de 

avaliação positiva, ainda é apontado um fator negativo quanto ao trabalho de 

produção, quando apenas teoriza acerca da produção, mas não a relaciona a uma 

situação de escrita, orientação que é determinante para a construção da autoria.  

 Isso posto, observa-se que, mesmo quando as coleções são orientadas pelo 

mesmo edital, cada uma adota uma abordagem diferenciada para produção e é isso 

que será configurado e detalhado nos próximos capítulos.  

 

6.2 Configuração das categorias de análise 

 

 A construção da autoria, que se desvincule do autor-pessoa, da autobiografia, 

só será possível nas inter-relações responsivas, por meio do diálogo. Para que 

aconteça, de fato, uma relação dialógica na interação verbal, é necessário que 

qualquer materialidade linguística (seja escrita, oral ou semiótica) entre na esfera do 

discurso, ou seja, transforme-se em enunciado e que o sujeito assuma uma posição 

social (FARACO, 2009). Levando tal ancoragem para o desenvolvimento da 

produção escrita para sala de aula, elencam-se fatores que são imprescindíveis para 

um exercício de escrita que busque a construção de discentes autores-criadores.  

 Para a produção em sala de aula – embora, como discutido por Schenewly e 

Dolz (2011), ao entrar na sala de aula os gêneros discursivos, de certa forma, 

tornem-se gêneros escolarizados e podem perder o seu princípio sócio-interacional 

– é possível o cumprimento de um programa que leve os discentes a uma prática de 

linguagem que consiga tanto interpretar como compreender e também produzir 

enunciados concretos orais e escritos, e que atendam à demanda social exigida pela 

sociedade. Entre os fatores constituintes para elaboração de enunciados 

concretos/reais está a verossimilhança com o real e com os gêneros que a vida 

cidadã cobrará desses cidadãos em formação.  

 Para Scheneuwly e Dolz (2010), que colocam o gênero como organizador da 

prática de linguagem, entre os elementos constitutivos estão: os conteúdos e os 

conhecimentos que se tornam dizíveis por meio dele; os elementos das estruturas 



60 

  

 

 

semióticas partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes a determinado 

exemplar do gênero; e as configurações específicas de unidades de linguagem, 

traços, principalmente, da posição enunciativa do enunciador e dos conjuntos 

particulares das tipologias textuais7.  

 Tais fatores, se colocados nas situações de produção, contribuem para uma 

singularização do dizer, pois, para que o sujeito real se constitua no sujeito, do 

mundo estético/artístico, é preciso que ele se efetive numa enunciação. Sendo 

assim, pode-se afirmar que, para a construção de um autor-criador, deve acontecer 

um diálogo entre o discente e outras vozes. Para tanto, situar tempo/espaço de 

escrita, funcionalidade, direcionamento, promoção de vozes que constituam o sujeito 

como histórico/social devem ser sinalizadas nos comandos de produção. Por outro 

lado, pode-se pensar numa escrita monovocal, quando não se propicia uma situação 

de escrita que busque o diálogo com outras vozes, apenas a reprodução de um 

dizer, destituído de história, de intencionalidade, em que se coloca a materialidade 

linguística como fator soberano.  

 Com base nessas problematizações, foram elencadas as categorias de 

análise a partir da amostragem das propostas: autoria em perspectiva monológica e 

autoria em perspectiva dialógica. A fim de tornar mais didática a organização feita, 

seguem dois esquemas que ilustrarão quais foram os comportamentos que 

determinaram tal classificação.  

 

                                                             
7
 É preciso fazer a ressalva que os autores partilham de alguns conceitos bakhtinianos e, embora 

alguns apontamentos contribuam para a presente pesquisa, outros devem não ser priorizados, como 
a ênfase do conhecimento das sequências textuais, que, para Bakhtin, dar-se-á o nome de formas 
típicas de enunciado.  
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Indícios de autoria em perspectiva dialógica 

 

FIGURA 4: autoria própria, 2015.  

 

 

Indícios de autoria em perspectiva monológica 

 

FIGURA 5: autoria própria, 2015.  

 

 A figura 4 caracteriza-se pela presença de elementos que podem levar a uma 

singularização do dizer, enquanto a figura 5 é caracterizada pela ausência total ou 

parcial dos elementos elencados no anterior.  

 

6.2.1 Autoria em perspectiva dialógica 

 

 Tornar-se autor não é um ato adâmico, mas sim a partir de um enfrentamento 

de barreiras que surgem na interação com a voz do outro, é a alteridade (a relação 

eu e o outro) que dá a arquitetônica do projeto discursivo, a qual é a matéria-prima 

para o movimento que constitui a atividade estética (PAJEÚ, 2014). Tal 

enfretamento, no cronotopo da sala de aula, pode se dar pelo contato dos alunos 
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com outros textos, com outros posicionamentos. A exemplo do enunciado 1, 

pertencente ao livro PL.  
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Enunciado 1 
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CONTINUAÇÃO ( Enunciado 1) 
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 Faz-se necessário delinear o percurso até o momento em que são feitos os 

encaminhamentos de produção para os alunos, pois é a partir dele que se pode ver 

como foi construído o conhecimento acerca do gênero trabalhado. Como já foi dito, 

em PL, há a destinação de um capítulo completo para orientação das produções. O 

enunciado acima faz parte do capítulo 5, que se destina ao trato com o artigo de 

opinião. O capítulo apresentado anteriormente trazendo questionamentos que 

incitam uma reflexão acerca de temas os quais apresentam opiniões divergentes: “A 

diminuição da maioridade penal é uma medida eficiente para conter a violência?”; 

“Os médicos têm o direito de interromper a vida de um paciente em estado 

terminal?”; “Os programas de televisão devem sofrer algum tipo de controle?”. Os 

temas questionados são atuais e permitem que os discentes possam assumir 

posicionamentos diversos, sem indução a uma só voz, mas a vozes discordantes. 

Outro fator ainda na abertura do capítulo é a apresentação da esfera à qual pertence 

o gênero em questão, apontando o jornal, a revista e sites como lócus de sua 

publicação. Assim, percebe-se uma tentativa de trabalhar o gênero em sua função 

real de comunicação. 

 Além disso, é comum, na organização do capítulo de produção textual de PL, 

trazer exercícios de interpretação e de identificação dos elementos composicionais 

do gênero. Em relação a isso, ressalta-se a escolha do artigo da articulista Lya Luft, 

publicado pela revista Veja, de ponto de vista contra as cotas raciais, denominado 

de “Cotas: o justo e o injusto”, recorte temático que será a escolha para a produção. 

Sendo assim, o aluno, em sua prática, reconhecerá os elementos de composição, já 

que houve o contato com o modelo de texto. Quando parte para a prática, como 

pode ser visto no Enunciado 1, há uma série de textos motivadores, que são cartas 

dos leitores, comentando e explicitando suas opiniões sobre as cotas raciais para o 

ensino universitário – entre elas, há opiniões convergentes e outras divergentes à da 

articulista. Há, por exemplo, entre os posicionamentos, o de um leitor da revista, que 

assina por M. J. C., que demarca seu ponto de vista de maneira a favor “Mas sou 

completamente favorável às cotas...”, enquanto a outro, identificado como E. J. D., 

que, mesmo participando do grupo privilegiado pelas cotas, se opõe a elas: “Sou 

negro e sou contra as cotas em universidade pública...”. Constrói-se, dessa forma, o 
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embate de vozes e, a partir disso, o aluno pode tornar-se responsivo a esse tema, 

visto que não houve a intenção de tornar a palavra autoritária, mas dialógica.  

 Na página 292, continuação do Enunciado 1, há um texto de um outro 

Periódico, revista Época, intitulado “Duas derrotas para as cotas”, em cujo título já se 

percebe uma tomada de posicionamento favorável às cotas. Em retrospectiva, o 

aluno, antes de escrever, teve acesso a um texto exemplificativo, a opiniões diversas 

sobre o mesmo tema, identificou posicionamentos em diferentes periódicos para, 

então, chegar à situação de escrita.  

 No comando de escrita, há a intenção de criar um objetivo para a produção, o 

autor do texto não escreverá para ganhar nota, ou apenas para ser avaliado pelo 

professor, e sim para atender a um projeto discursivo. Nesse caso, o aluno é 

convidado a assumir uma posição axiológica quanto à polêmica das cotas raciais. 

Essa proposta é efetivada quando é dada a sugestão de publicação no mural, no 

blog da turma8 e nos fóruns da turma. Há, dessa forma, a criação de uma situação 

real de escrita, de enunciação, propícia para a elaboração de enunciados concretos. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Há um capítulo do livro (capítulo 7) que sugere a criação de um blog coletivo da turma, anterior ao 

capítulo de produção do artigo de opinião.  
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Enunciado 2 
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CONTINUAÇÃO (Enunciado 2) 
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 O Enunciado 2 dedica-se ao gênero relato pessoal, como é comum em PL, 

antes da proposta há sempre um exercício de interpretação textual e de análise dos 

elementos composicionais de um exemplar do gênero trabalhado. Nesse caso, o 

texto é “Velho Canivete”, da revista Vida Simples. Ressalta-se, nesse ponto, a 

preocupação do livro em trazer exemplos reais, de suportes textuais9 reais, esfera 

na qual, efetivamente, circula o gênero em questão.  

 Outrossim, apresenta (ver no enunciado 2) um boxe informativo, denominado 

de “Loucos por relatos” para que os alunos se interessem por ler outros textos de 

mesmo modelo composicional, tanto o relato pessoal quanto o de viagem. Assim, ao 

indicar livros, como a obra “Relato de um náufrago, do autor Gabriel Garcia 

Marquez, o PL estimula o discente a sair da esfera jornalística (exemplo trazido da 

revista) para a literária, ampliando, dessa forma, o conhecimento do gênero que, a 

depender de onde circula, sofre influência na sua composição, em sua relativa 

estabilidade.  

 A coleção PL traz também um projeto, “Retratos da vida”, para garantir, de 

certa maneira, que a escrita não seja destituída de sentido, e propõe montar um livro 

com a coletânea de textos produzidos. O interessante é a orientação dada até para 

que se crie uma ficha catalográfica à semelhança dos livros do mercado. O discente 

na atividade de produção poderá escolher entre duas propostas de mesmo gênero 

textual/discursivo, indicando, desta maneira, o direito de escolha e suscitando uma 

relação volutivo-emocional com o tema que melhor se enquadra a seu contexto de 

vida.  

 Na primeira proposta, há a solicitação de um relato pessoal, gênero no qual 

se debruça o capítulo. Para a produção, não há texto motivador, o que não constitui 

em falta de diálogo, visto que há o texto inicial como exemplificativo e indicação de 

leitura feita no boxe informativo. Sugere diversos acontecimentos vividos pelo 

estudante e que são passíveis de serem relatados: “uma travessura de arrepiar, um 

presente inesperado, adaptação numa escola nova, o nascimento de um irmão ou 

irmã mais nova, uma viagem ou um processo inesquecível, uma grande decepção, o 

primeiro amor, um fato acontecido na escola”. As possibilidades são tão amplas que 

                                                             
9 Segundo Marcushi (2008), suporte de um gênero é o locus físico ou virtual com formato específico 
que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. 
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é quase impossível que o discente, na fase da adolescência, não se reconheça em 

uma das situações. Solicita-se um cuidado na adequação da linguagem, mas não a 

especifica, embora se subentenda que esteja relacionada aos leitores do livro que 

conterá a coletânea dos relatos produzidos pelos alunos.  

 Na segunda proposta, os encaminhamentos para criação visam a uma 

criação estética, a exemplo de relatos produzidos por escritores da literatura 

brasileira, como Cecília Meireles, Nicolás Guillén e Clarice Lispector. Os textos os 

quais serão utilizados para reconhecimento do estilo funcional do gênero dizem 

respeito à experenciação com as palavras de autores que já conseguiram alcançar o 

patamar de autores-criadores. Da mesma maneira da proposta anterior, esta se 

atenta a criar um direcionamento, uma motivação da escrita que advêm com a 

relação do sujeito com o seu mundo da vida.  

Em PL, na produção textual, sempre há um boxe com o título “Avalie” e o 

respectivo gênero discutido. Observe abaixo: 

 

 

 

 

 

 Sobre isso, é interessante ressaltar a autoavaliação como um ponto positivo, 

visto que o enunciado passa por um processo de acabamento estético em sua 

construção. Na coleção Português Linguagens, esse olhar exotópico se dá de 

maneira obrigatória em todas as produções a partir da leitura crítica (como visto nos 

boxes acima) de aspectos do gênero e linguístico. O olhar que treina os discentes 

para fazer o acabamento estético do seu texto se dá por comandos de dizer de 

maneira imperativa: “Observe”, “verifique”, “releia”.  As orientações se dão desde 

uma revisão dos aspectos do conteúdo (“Verifique se você é o protagonista dos 

fatos e se a linguagem...”/ “... se posiciona claramente sobre o tema...”), aos da 
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forma ( “...”se a ideia é fundamentada com argumentos claros e fortes; se esses 

argumentos são bem desenvolvidos...”).  

 A escolha da coleção PL em adotar o trabalho com o relato pessoal também é 

feita pela coleção P, sobre a qual discutiremos no próximo tópico, por apresentar 

uma proposta diferenciada. É válido ressaltar que os únicos gêneros trabalhados, 

em comum, nos dois LD são o relato pessoal e os gêneros digitais.  

 

6.2.2 Autoria em perspectiva monológica 

 

 O sujeito dialógico se constrói num embate de vozes sociais concordantes ou 

discordantes. Ou seja: 

 

 É no interior do complexo caldo da heteroglossia e de sua dialogização que 
nasce e se constitui o sujeito. A realidade linguística se apresenta para ele 
primordialmente como um mundo de vozes sociais em múltiplas relações 
dialógicas – relações de aceitação e recusa, de convergência e divergência, 
de harmonia e de conflitos de interseções e hibridizações (FARACO, 2009, 
p.84). 

 

 De modo oposto, se não há embate de vozes, se numa enunciação não é 

proporcionada uma realidade linguístico-social heterogênea, esse sujeito tende a se 

constituir a partir do mundo interior, embora este também seja povoado de vozes. 

Infere-se, assim, que a interação verbal se efetiva em níveis de dialogismo e de 

monologismo (predominância de uma voz de autoritária).  

 As propostas a seguir foram categorizadas em “autoria em perspectiva 

monológica” por, em suas enunciações, não priorizarem o embate de vozes, ou 

mesmo não criarem situações em que os discentes reconheçam o contexto de 

produção. 
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Enunciado 3 
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CONTINUAÇÃO (Enunciado 3) 
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 O enunciado 3 trata-se de uma proposta de trabalho do relato pessoal. 

Como foi um gênero também abordado por PL, na análise, será realizada, de certa 

forma, uma tentativa de confronto entre os comandos.   

 O livro Português: Literatura, Gramática, Produção de texto apresenta uma 

organização diferente, de onde foi retirado o enunciado 3, o capítulo se destina a 

apresentar os elementos constituintes da sequência narrativa (enredo, conflito, 

situação inicial, desenvolvimento, clímax, desfecho, narrador, personagens, tempo, 

espaço), e dois gêneros pertencentes a ela – o relato pessoal e a notícia. Para 

trabalhar esses aspectos, é utilizado como exemplo o trecho de um romance de 

José Lins do Rego, Jogo Morto. Após isso, há um exercício de interpretação de uma 

crônica e de identificação dos elementos da narrativa.  

 É depois desse percurso de estudo da macroestrutura narrativa que se inicia 

o do gênero relato pessoal. Para isso, mostra, como modelo, o texto “Diário de uma 

médica sem fronteiras”, publicado na revista Claudia. A escolha das duas coleções 

(P e PL) por exemplares de periódicos reais serve como uma tentativa de manter a 

intencionalidade discursiva na esfera real na qual circula o enunciado. Assim como 

acontece em PL, em P, o estudo do texto se dá em forma de exercício, por 

interpretação do conteúdo e de reconhecimento dos elementos composicionais e 

discursivos do gênero. Um diferencial é trazer um tópico teórico, denominado “Lendo 

o Contexto”, a fim de explanar sobre onde se encontra, para quê é escrito, qual é o 

público alvo, a esfera de circulação, a linguagem utilizada e quais os elementos 

composicionais do enunciado que está sendo estudado. Especificamente ao gênero 

em foco, teoriza-se, além do que foi dito anteriormente, sobre como os elementos da 

narrativa se efetivam no gênero relato pessoal. A crítica quanto a esse tipo de 

abordagem – de teorizar o gênero – se dá por ter fundamento numa perspectiva 

científica, pouco relacionada à empiria.  

 Na parte de efetiva prática da produção textual, P apresenta duas 

possibilidades de produção. Na primeira proposta de produção do Enunciado 3, 

como texto motivador, há um relato de viagem, retirado de um blog, retratando uma 

viagem feita a Recife. Assim como no exemplo, o discente é convidado a fazer um 

relato de uma viagem feita recentemente. No comando, solicita-se “você vai relatar 

uma viagem que tenha feito recentemente.” e “Inicie seu relato dizendo para onde e 
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com quem viajou.”. A situação criada precisa ser problematizada, pois, caso esse 

aluno não tenha viajado, ele precisará criar, sem ter vivenciado tal acontecimento, 

baseado apenas na abstração. Não haverá, neste caso, reconhecimento da 

comunidade discursiva sobre a qual querem que o aluno discorra. Além disso, há 

uma incoerência quanto ao gênero solicitado na produção. O tópico se dedica a 

estudar o relato pessoal, que tem por intencionalidade narrar um acontecimento 

pessoal, no entanto, é exigida do aluno a produção de um relato de viagem que tem 

por objetivo relatar o que foi visto durante um passeio.  

 Na segunda proposta do Enunciado 3, a situação criada sugere, como 

conteúdo temático motivador da escrita, o relato de uma situação surpreendente: 

ganhar prêmio, pessoas que são salvas em incêndio, enchente. Esses 

acontecimentos, embora sejam sim surpreendentes, não são comuns na vida de 

adolescentes. Assim como acontece na proposta anterior, a falta de relação com a 

vivência do aluno pode levá-lo a uma escrita pouco significativa. Para Possenti 

(2002), é comum o texto atender às exigências gramaticais e até mesmo às de 

ordem textual, mas não ser um texto de qualidade, apresentando um mínimo de 

densidade. A hipótese levantada por ele é que falta um mínimo de conhecimento de 

mundo, de outros discursos, de memória social. Pensando nisso, pode-se afirmar 

que propor uma escrita em que o discente não tenha essa memória discursiva não 

propiciará uma escrita proficiente.   

 A segunda proposta do enunciado 3 acerta em trazer, como exemplar do 

gênero em questão, um relato real, retirado da revista Claudia, “Fiquei milionário do 

dia para a noite”. O texto motivador é significativo para que o estudante perceba os 

elementos linguísticos de construção, como o tempo verbal e a pessoa do discurso 

utilizada. Essa orientação é cobrada pelo comando da proposta. Além disso, há 

indicação de um projeto pouco desenvolvido ao solicitar que os discentes enviem o 

texto produzido para uma revista, tendo em vista que não sinaliza qual seria o 

periódico ou como os discentes deveriam proceder para fazer a publicação.  

 Encontra-se, também, nessa categoria (Autoria em perspectiva monológica) 

as propostas que veem a escrita como procedimento de “narrar”, “descrever”, sem 

relacionar aos gêneros discursivos, unidade da interação verbal.  
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Enunciado 4 
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CONTINUAÇÃO (Enunciado 4) 
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 O enunciado 4 pertence ao capítulo intitulado “Gêneros do cotidiano”, retirado 

do livro Português: Literatura, gramática e Produção de Texto e compromete-se a 

trabalhar a carta pessoal, o e-mail, o blog e o diário. Apesar de deter-se, 

principalmente, à discussão desses gêneros, no mesmo capítulo, há um tópico, 

denominado “Trabalhando a escrita”, em que procura relacionar a escolha da 

linguagem formal e informal a situações discursivas. A fim de trabalhar esse 

conteúdo, há duas propostas de escrita, ou seja, utiliza a produção de texto como 

pretexto para aplicar a materialidade linguística. 

 A primeira proposta do Enunciado 4 traz, como texto motivador, uma crônica 

de Stanislaw Ponte Preta e o situa como cronista conhecido pela temática e pelo 

humor. Afirma também que se trata de uma narrativa de linguagem informal/ 

coloquial. Logo depois, solicita uma produção que, na verdade, é a reescritura do 

texto, passando-o para a linguagem formal, atentando-se a contar a narrativa com 

coerência, frases mais longas e uso de conectores, além do discurso direto e 

indireto. A única indicação que dá margem, de certa forma, a uma criação é em 

relação a escolher um outro título para a crônica, além da possibilidade de um 

colega ler a produção sem margem para a construção de um estilo individual, já que 

a escrita teria, como finalidade preponderante, a correção de problemas linguísticos, 

sem a oportunidade de uma contribuição de seu conhecimento de mundo para a 

produção.  

 Na segunda proposta do Enunciado 4, a escrita destituída de “um querer 

dizer” do falante permanece. Antes de solicitar a escrita, P pede a leitura de uma 

imagem e de uma curiosidade sobre como é um dia de sol na China. Em sequência, 

apresenta as instruções acerca da elaboração. O discente deve produzir uma 

narrativa empregando a linguagem informal de maneira humorística. Embora haja a 

indicação do tema e dessa vez trate-se de uma criação do discente, quando não se 

orienta qual o gênero a ser produzido, perde-se em relação à intenção discursiva do 

falante e à situação de escrita. Além disso, durante as orientações, utiliza-se o verbo 

“relatar”, como em “relate os acontecimentos de forma humorística”, “relate o fato”, o 

que pode levar o aluno a cometer um equívoco e acabar produzindo um texto do 

gênero “relato”.  
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 Um aspecto distinto da produção realizada em P é a reescrita como sugestão, 

quando em seus enunciados deixa para os discentes a possibilidade de escolha: 

“passe-o a limpo e, se necessário”; “refaçam o trabalho, se necessário”.  

 As propostas vistas neste tópico se configuram em uma autoria em 

perspectiva por falhar em algum dos aspectos pensados para uma escrita situada e 

direcionada.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O projeto de investigação desta dissertação tinha como objetivo primeiro 

analisar o ensejo dado aos alunos para que, a partir dos comandos das propostas 

dos livros didáticos de Língua Portuguesa, destinados aos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, suscitasse uma autoria. Para isso, organizou-se uma sequência de 

procedimentos metodológicos orientados pelos pressupostos bakhtinianos. 

  Em primeiro lugar, buscou-se delinear a trajetória do livro didático a fim de 

compreender o motivo de ele ser alvo de tantas pesquisas. Identificou-se, entre as 

informações apresentadas, que o LD hoje tem notoriedade, distribuição e alcance 

em larga escala devido ao Programa do Livro Didático. Por segundo, foi necessário, 

a partir de um mixer de teóricos (e até mesmo de orientações teóricas distintas), 

traçar o conceito de “autoria”, principalmente para os estudos bakhtinianos. Conceito 

que, para ser alcançado, à luz da abordagem adotada para esta pesquisa, exigia 

uma relação direta com a elaboração de enunciados concretos. Em terceiro, discutir 

a influência dos documentos oficiais na concepção de linguagem dos materiais 

didáticos adotados.  

 E, por fim, buscou-se analisar os comandos de escrita à luz de dois 

agrupamentos: a autoria em perspectiva dialógica e autoria em perspectiva 

monológica. A primeira diz respeito aos projetos discursivos, a saber as orientações 

de produção, que tinham por objetivo suscitar uma posição axiológica do sujeito 

autor, tendo em vista que se criou uma enunciação, se explicitou o gênero 

discursivo, o endereçamento, o objetivo de escrita. Enquanto a segunda, detinha-se 

a problematizar a escrita que não apresentava alguns aspectos ditos na categoria 

anterior, levando em consideração que há níveis de monologia, quando uma 

proposta não apresentava o gênero ou mesmo possuía, como conteúdo temático, 

acontecimentos que não mantinham relação emotiva e contextual com o auditório, 

adolescentes em processo de formação escolar.  

 Os resultados da investigação, em relação à concepção de linguagem 

adotada pelos LD, têm interferência das orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, das Orientações Curriculares para o Ensino Médio e dos recentes 

estudos da linguagem. Isso é perceptível pela abordagem de língua/linguagem em 
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perspectiva interacionista, de noção de gênero textual/discursivo e de escrita. A 

coleção Português Linguagens demonstra, além da influência dos documentos 

oficiais, uma atuação advinda dos estudos bakhtinianos, nítido pelo vocabulário 

empregado. É necessário pontuar que, muitas vezes, embora houvesse a tomada de 

posição em teorizar sobre as influências teórico-metodológicas ditas, a prática não 

correspondia. Esse fato é mais comum na coleção Português: Literatura, Gramática 

e Produção de texto, quando, em suas propostas, coloca como ênfase o trabalho 

com os aspectos de coesão e coerência, de materialidade linguística, sem 

mencionar aspectos relacionados à interação.  

 Em relação às propostas, foco desta dissertação, havia discursos negativos 

que emanam sobre o livro didático quanto a um objeto autoritário, por apresentar, 

em suas escolhas de texto, um posicionamento ideológico. No entanto, nas duas 

coleções, de maneira geral, encontrou-se interesse em construir situações de 

escrita, mesmo que, às vezes, não tão significativa. Em ambas, os alunos se 

deparam com a constante possibilidade de produzir textos, de maneira proporcional 

aos outros eixos como literatura e gramática, em outras palavras, o trabalho de 

produção de texto tem seu espaço garantido no Ensino de Língua Materna.  

  Posto isso, reflete-se que se tornar autor implica construir um posicionamento 

axiológico, uma responsividade em relação a outras vozes. Isso se efetiva nos 

comandos de escrita quando as duas coleções optam por textos atuais em relação 

ao tempo e também que mantêm um elo com o contexto sócio-histórico, no qual se 

projeta adolescentes iniciantes no Ensino Médio. Entretanto, P apresenta mais 

equívocos tanto em relação ao conteúdo temático quanto à orientação de trabalhar o 

gênero como organizador das aulas de língua materna. O primeiro equívoco é em 

função da criação de situações que não possam ser recuperadas pelos discentes ou 

mesmo distante de suas vivências, como pôde ser visto no tópico de análise 6.2.2. O 

segundo é referente a utilizar a sequência textual como organizador para, 

posteriormente, trabalhar o gênero; enquanto PL utiliza as esferas/campos da 

produção comunicativa para organizar o seu projeto de ensino.  

 No estudo realizado, as ambições da pesquisa foram, dentro do permitido 

pelo corpus, problematizadas e geraram reflexões concretas sobre a contribuição 

dos livros didáticos por meio de suas propostas de escrita. No entanto, reconhece-se 
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o limite dessa tentativa de resposta, já que – devido ao tempo desde o lançamento 

do projeto de pesquisa – podem ter aparecido e até acontecido mudanças nas 

coleções utilizadas como amostra. Sendo assim, projeta-se este estudo apenas 

como palavra lançada para futuros diálogos a respeito das contribuições dos livros 

didáticos para tornar os discentes autores-criadores de enunciados concretos na teia 

discursiva do mundo da vida.  
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