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RESUMO 

 

Com esta investigação objetivamos identificar, descrever, analisar e interpretar como livros 

didáticos de Língua Portuguesa abordam, a partir da materialidade linguística, efeitos de 

sentido veiculados em textos predominantemente injuntivos. O corpus deste estudo é 

constituído por seis coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa inscritas no Guia do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do ano de 2010, adotadas por escolas públicas 

do município de Natal e objeto de estudo no âmbito do Projeto Ler/Contar do Observatório de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram analisados os 

livros dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, totalizando 12 exemplares. Selecionamos para 

análise dezesseis propostas de escrita de textos injuntivos. Para fundamentar nosso estudo, 

recorremos à discussão teórica de Adam (2001a, 2001b) no que diz respeito aos gêneros 

discursivos da incitação à ação. Ainda, acompanhamos Koch e Fávero (1987), Koch e Elias 

(2009), Marcuschi (2003, 2008), Pery-Woodly (2001), Rodrigues (2013), Travaglia (1992, 

2007) e Rosa (2007), no que concerne à organização material dos textos injuntivos.  No que 

se refere às discussões sobre o livro didático, amparamo-nos em Choppin (2004, 2009), 

Batista (2003, 2009), Rojo e Batista (2005), e quanto aos livros didático de Língua 

Portuguesa, adotamos Soares (1998, 2001, 2004) e Bunzen e Rojo (2005). As propostas de 

escrita de textos injuntivos, nas coleções analisadas, resumem-se a dicas/recomendações, 

instruções para confecção de brinquedos e/ou brincadeiras, roteiro de viagem e receita 

culinária, sendo que 69% delas aparecem nos livros dos 4º anos e apenas 31%, nos livros de 

5º ano.  No que concerne aos elementos linguísticos responsáveis pela construção dos atos de 

fala diretivos e os efeitos de sentido por eles produzidos, os dados nos mostram que 50% das 

propostas de escrita não exploram categorias linguísticas que imprimam os efeitos de sentido 

da injunção, ou seja, inexiste um trabalho voltado à análise linguística, enquanto 33% 

mencionam o modo imperativo e 17% exploram verbos no infinitivo. Nesta dissertação foram 

abordados os planos de texto dos gêneros da incitação à ação e neles a materialidade 

linguística que veicula o sentido da injunção, estudo que pode contribuir com a melhoria do 

ensino de língua portuguesa no que concerne à articulação dos estudos gramaticais às 

sequências/tipos textuais, principalmente nos livros didáticos de Português para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Palavras-chaves: Livros didáticos de Língua Portuguesa; Propostas de escrita; Textos 

injuntivos; Análise linguística. 



ABSTRACT 

 

This investigation aims at identifying, describing, analyzing and interpreting how textbooks 

on Portuguese Language approach, beginning with the linguistic material, the effects of sense 

in texts that predominately employ injunctives. The corpus of this study is comprised of six 

collections of textbooks on Portuguese Language, which are part of the National Program 

Guide for Textbooks (PNLD) from 2010, adopted by the public schools in the city of Natal 

and the object of study for the Read/Tell Project of the Educational Observatory of the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). Textbooks from the 4
th

 and 5
th

 grades, 

Elementary School, were analyzed – 12 copies total. For the analysis, we selected 16 writing 

proposals of injunctive texts. Our study is based on theoretical discussions by Adam (2001a, 

2001b) with regard to the genre of:  inciting to action.  In addition, we consider the work of 

Koch and Fávero (1987), Koch and Elias (2009), Marcuschi (2003, 2008) Pery-Woodly 

(2001), Rodrigues (2013), Travaglia (1992, 2007) and Rosa (2007).  With respect to 

discussions on textbooks, we refer to Choppin (2004, 2009), Batista (2003, 2009), Rojo e 

Batista (2005), and with regard to Portuguese Language textbooks specifically, we consider 

Soares (1998, 2001, 2004) and Bunzen and Rojo (2005). The proposals for writing in 

injunctive texts, in the collections analyzed, are tips/recommendations, instructions on making 

toys and/or games, travel itineraries and cooking recipes, such that 69% of them appear in the 

4
th

 grade textbooks and only 31% appear in the 5
th

 grade textbooks. With respect to the 

linguistic elements responsible for the construction of directive speech acts and the effects on 

sense produced by them, the data shows that 50% of the writing proposals do not exploit 

linguistic categories that implicate the effects on sense using injunctives, or rather, there is no 

work done dealing with linguistic analysis, while 33% mention the imperative mode and 17% 

investigate infinitive verbs. In this dissertation, the textual plans of incitation to act genres 

were studied and in them the linguistic materiality that vehicles injunction.  This study might 

contribute to the improvement of Portuguese language teaching in what concerns the 

articulation of grammatical studies to textual sequences/types, mainly in the case of 

Portuguese language textbooks for the 4
th

 and 5
th

 grades of Elementary School. 

 

   

Keyword: Portuguese Language textbooks; Writing proposals; Injunctive Texts; Linguistic 

analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em investigar as construções linguísticas que veiculam a semântica 

injuntiva na textualidade dos gêneros da incitação da ação (Adam, 2001b) em Livros 

Didáticos de Português (LDP) foi motivado por questões de ordem teórica e metodológica e 

da ordem empírica. A primeira motivação parte das discussões apresentadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa
3
 (PCNLP) das séries iniciais do Ensino 

Fundamental (1ª a 4ª séries) e das discussões teóricas do âmbito da Linguística Textual
4
 (LT). 

A outra motivação para o desenvolvimento desta pesquisa encontra-se na nossa experiência 

no contexto educativo, na condição de professor de Língua Portuguesa (LP) do Ensino 

Fundamental (EF), tanto na modalidade regular como na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), por orientar práticas de leitura, escrita e análise linguística no contexto de sala de aula. 

Outra vivência importante foi a experiência educacional na condição de coordenador 

pedagógico, o que nos possibilitou trabalhar diretamente com a formação de professores de 

LP para o desenvolvimento de propostas pedagógicas permeadas pela diversidade de gêneros 

textuais/discursivos, inclusive os injuntivos.  

Em 2005, quando concluímos o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, estava 

inserido nas discussões que abordavam as práticas de ensino de LP nas séries iniciais do EF. 

Ao Ingressar no mercado de trabalho e vivenciar a realidade educacional de alguns 

municípios do Rio Grande do Norte, como Maxaranguape, Rio do Fogo, Touros, Parnamirim, 

                                            
3
 Os PCNLP, a partir de 1997, ano de sua publicação, são documentos que trouxeram orientações para o ensino 

de língua portuguesa no Ensino Fundamental, 1ª a 8ª séries. Eles são resultados de discussões oriundas das 

décadas de 80 e 90, cujas propostas para o ensino de língua materna já sinalizavam a língua/linguagem como 

interação social. Em O texto na sala de aula, Geraldi (1984), já eram destacadas as unidades básicas para o 

ensino de Português: a prática de leitura de textos, a prática de produção de textos e a prática de análise 

linguística. Essas unidades foram inseridas nos referenciais para o ensino de língua materna e passaram a ser 

chamadas de eixos da prática de linguagem. (SILVA; FERREIRA;MORTATTI, 2014). Nesta pesquisa, 

interessa-nos focalizar apenas o documento referente às séries ou ciclos iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª 

séries), nível que atualmente é denominado de Anos Iniciais (1º ao 5º ano) pela reformulação do Ensino 

Fundamental em nove anos. 
4 A LT, ramo da linguística, surge na Alemanha a partir dos anos 60 e no Brasil é desenvolvida a partir da 

década de 80. Ela concebe o texto como unidade básica de comunicação por entendê-lo como forma específica 

de manifestação da linguagem, tomando-o como hipótese de trabalho. (FÁVERO; KOCK, 2007). A LT 

encontra-se dividida em três momentos: o da análise transfrástrica, o da gramática textual e o da teoria do texto.  

Marcuschi (2012, p. 12) referente aos estudos desenvolvidos no interior desta disciplina nos diz que 

“inicialmente a pesquisa atém-se aos estudos das relações interfrasais e transfrasais; num segundo momento, 

surge a gramatica textual, demonstrando que o falante é dotado de uma competência linguística que lhe permite 

reconhecer e produzir textos coerentes; no terceiro momento, surge a linguística do texto, propriamente dita, 

preocupada com os fatores de produção, recepção e interpretação de textos”. No Brasil a LT tem sua relevância, 

principalmente no que se refere ao ensino de língua materna, pois ela pode contribuir para o trabalho com o texto 

no âmbito da leitura, produção textual oral e escrita e análise linguística.  
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por fim, Ceará - Mirim e Natal, levantávamos questões a respeito dos discursos que ecoavam 

fundados nos PCNLP. As orientações contidas no documento trouxeram contribuições 

significativas para o ensino de LP, principalmente por indicar uma concepção língua e 

linguagem pelo viés discursivo. A proposta, como consta nos referencias, é desenvolver a 

educação linguística a partir da língua em uso, uma abordagem pragmática, valorizando o 

social e os preceitos da cidadania. 

Para os anos iniciais do Ensino Fundamental
5
, os PCNLP orientavam o ensino dos 

conteúdos curriculares a partir de eixos organizadores, de modo a contemplar as habilidades 

linguísticas do falar, escutar, ler e escrever. Nesse sentido, o documento apontava a 

organização dos conteúdos em dois eixos: o primeiro tratava da linguagem oral e escrita e o 

segundo fazia referência à análise e reflexão sobre a língua. Os LDP, nesse contexto, como 

um dos representantes das aspirações educacionais no âmbito do ensino da Língua Materna 

(LM) tendiam a incorporar as novas orientações por inúmeros motivos, principalmente para 

garantir conformidade com a Lei de nº 9394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) e com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

A proposta para o ensino da LM apresentada no documento concebia o texto como 

unidade de ensino e indicava a articulação das práticas de leitura, escrita e análise linguística. 

Essa nova configuração para o ensino de LP gerou, nas universidades, especificamente em 

cursos de licenciatura em Pedagogia e Letras, assim como em cursos de formação continuada 

para professores, novos debates acerca do papel do estudo gramatical nas aulas de português. 

Essas discussões resultaram em notável produção acadêmica e, consequentemente, em  

divulgação dessas pesquisas em eventos científicos, reforçando tais ideias ou até mesmo 

provocando o surgimento e outras. 

Havia o discurso de que não era mais necessário, para o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas, estudar a dimensão gramatical da língua nas escolas. Havia também o 

discurso de margear os estudos gramaticais, sobretudo os da normatização da língua, ou seja, 

não privilegiá-los nas aulas de português, fazendo o caminho contrário do que aconteceu nas 

décadas de 60, 70 e 80 do século XX. O resultado disso foi a multiplicidade de interpretações: 

para os mais radicais, a gramática deveria ser abolida, ou seja, não era mais necessário estudá-

                                            
5
 O Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries), até o ano de 2006, era organizado em séries ou ciclos conforme as 

orientações expressas na Lei de nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). A partir da lei nº 

11.274, de 6 de fevereiro de 2006, ele passou a ter nove anos, incluindo um ano a mais de escolaridade de modo 

a contemplar o acesso das crianças de seis anos de idade nesse nível de ensino. Diante disso, o Ensino 

Fundamental ficou organizado da seguinte forma: os anos iniciais, que correspondem aos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos; 

e os anos finais, correspondente ao 6º, 7º, 8º e 9º anos.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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la na escola; para os mais comedidos, seria possível manter a discussão da articulação do 

texto com a prática de análise linguística, o que gerou práticas pedagógicas equivocadas, a 

exemplo do texto como o pretexto para o ensino de gramática.  

A dúvida central era: se o foco é o texto, o que fazer com a gramática? Os PCNLP 

respondiam à questão dizendo que o ensino de gramática deveria estar imbricado nas práticas 

de leitura, interpretação e produção de textos. Mediante a argumentação presente no 

documento surgia outro questionamento: como devenvolver as aulas de análise linguística a 

partir dos textos? Os parâmetros não apresentavam respostas práticas, digam-se plausíveis, 

aos questionamentos. Acreditamos que o caráter generalista dos PCNLP, incluindo a falta de 

entendimento sobre a abordagem teórica e metodológica da proposta do documento, aliado a 

fragilizada formação dos professores, tenha promovido as questões aqui apresentadas e, 

consequentemente, uma série de equívocos. Quando se ensinava gramática era de forma 

superficial, menos ainda sem alguma relação com o texto, pois não havia uma abordagem 

metodológica que orientasse o trabalho.  

O reflexo dessa situação foi o crescente aumento de problemas de escrita revelados 

pelos alunos no momento da produção textual, segundo órgãos que avaliam o 

desenvolvimento educacional no país, como o Sistema de Avaliação do Ensino Básico 

(SAEB) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Esses problemas 

de escrita apresentados por alunos não residem somente na Educação Básica, eles começam 

no EF e estendem-se ao Ensino Superior, porém temos consciência de que a raiz do problema 

encontra-se na formação inicial fragilizada no âmbito dos estudos linguísticos vivenciada por 

esses alunos.  

A partir desse dado, situamos a problemática que motivou o desenvolvimento desta 

pesquisa. Na condição de professor de LM do EF, ao elaborarmos nossas aulas de LP sempre 

trazíamos a seguinte indagação: “O que devo priorizar: texto ou gramática?” De um lado, 

percebíamos a importância de ter o texto como proposta central de ensino, mas de outro não 

descartávamos a necessidade de explorar aspectos gramaticais, por entendermos que eles são 

importantes à construção da textualidade, à construção do sentido do texto. 

Isso nos fez buscar respostas e em 2007 ingressamos no curso de Letras interessados 

nessas questões. Encontramos, no âmbito da LT e da Análise Textual dos Discursos (ATD), 

os pressupostos teóricos que, mesmo orientando, não responderam as nossas questões, mas 

alimentaram ainda mais a nossa curiosidade, resultando nesta investigação. Na LT situamos 
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discussões que podem contribuir para o ensino de LM, sobretudo o ensino de gramática na 

escola, de modo a preencher a lacuna deixada pelos PCNLP.  

Vilela (1999) nos apresenta categorias linguísticas recorrentes em textos narrativos, 

descritivos, argumentativos e explicativos que podem ser articuladas ao ensino da gramática 

em função das práticas de leitura e produção de texto. Na mesma direção, Washowich (2010) 

aponta, a partir das sequências textuais (Adam 2008), possíveis conteúdos gramaticais que 

podem ser explorados em atividades de leitura e escrita. A autora apresenta as sequências 

narrativas, descritivas explicativa, argumentativa, e dialogal, mas não contempla a sequência 

injuntiva, igualmente a Vilela (1999), limitando a abordagem da proposta ao ensino a partir da 

diversidade de gêneros, como orienta os PCNLP.      

Em Koch e Vilela (2008), ao discutirem questões relacionadas ao ensino de LP, as 

autoras apresentam as cinco sequências textuais já mencionadas anteriormente e inclui a 

sequência injuntiva. Para cada sequência, as autoras apresentam elementos linguísticos 

recorrentes, podendo eles serem explorados como recursos destinados ao ensino de gramática. 

Porém, para o tratamento da sequência injuntiva, as autoras propõem apenas duas categorias 

gramaticais, a exemplo dos verbos no imperativo e infinitivo, diferentemente de Rodrigues 

(2013)
6
, que na sua proposta tipológica para o ensino de gramática, apresenta, para a 

sequência/tipo textual injuntivo, o imperativo, o infinitivo, marcas do futuro e locuções 

verbais.  

No trabalho de Rodrigues (2013) encontramos uma maior abrangência para analisar a 

textualidade dos gêneros que têm a predominância da injunção, objeto da nossa análise. Além 

de apresentar uma proposta mais ampliada para a sequência/tipo textual injuntivo, traz uma 

revisão criteriosa acerca dos estudos tipológicos dos textos e uma proposta direcionada ao 

ensino de LP, de modo especial ao ensino de gramática. A autora elenca seis tipologias 

textuais, a narrativa, a descritiva, a dialogal, a explicativa, a argumentativa, e por fim a 

sequência/tipo textual injuntivo, e associa, para cada sequência/tipo, conteúdos gramaticais 

que podem ser explorados em atividades de leitura e produção escrita, incidindo, desse modo, 

em um modelo metodológico para a análise linguística em sala de aula. Para a sequência/tipo 

textual injuntivo Rodrigues (2013) aponta o trabalho com os verbos no imperativo, no 

                                            
6
 RODRIGUES, Maria das Graças Soares. Contribuições de algumas propostas tipológicas para o ensino e a 

aprendizagem da gramática da língua portuguesa. In. RODRIGUES, Maria das Graças Soares; PASSEGGI, 

Luis; SILVA NETO, João Gomes da.  Linguística textual e ensino de Língua Portuguesa. Natal: EDUFRN, 

2013, s.p. (Coleção Ciências da linguagem aplicadas ao ensino, v.1) (no prelo) 
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infinitivo, locuções verbais e verbos no futuro. Essas marcas textuais e discursivas são 

categorias utilizadas para análise dos nossos dados. 

Esta pesquisa está inserida no âmbito da ATD, cujo foco é a análise da textualidade 

dos gêneros da incitação à ação a partir da categoria do plano de texto N(5). No plano de 

texto focalizamos a construção linguística dos atos diretivos a partir das categorias 

apresentadas em Rodrigues (2013) no que concerne à sequência/tipo textual injuntivo.  

A partir dos gêneros já referenciados elegemos os textos injuntivos por duas razões: 

primeiro as situações comunicativas que envolvem instrução, explicação de procedimentos, 

formas de realizar ações com um determinado objetivo, como, por exemplo, utilizar um 

eletrodoméstico, fazer uma comida, saber usar uma bula de remédio, ler/entender enunciados 

de uma prova ou até mesmo nos momentos de entretenimento na manipulação de jogos, são 

muito comuns e os nossos alunos interagem cotidianamente com textos orais e escritos dessa 

natureza. Na textualidade dos gêneros da incitação à ação exploramos o tipo textual 

(MARCUSCHI, 2003) ou sequência/tipo textual (RODRIGUES, 2013) por ainda existirem 

poucas pesquisas relacionadas a esses tipos de texto. Isso nos motivou a investigar como a 

injunção é trabalhada em propostas de produção textual de gêneros de cunho injuntivo em 

LDP. Nesse sentido, investigamos em LDP do 4º e 5º anos do EF os efeitos de sentido da 

injunção e a construção da sua materialidade linguística em propostas de escrita de textos 

injuntivos, a partir da articulação das sequências/tipos textuais Rodrigues (2013) e o ensino de 

gramática. 

A escolha pelo LDP se deu por entendê-lo como um dos instrumentos que expressa as 

pretensões curriculares e orienta a prática pedagógica para LM, conforme observa Batista 

(2003, p. 28): 

 

O livro didático brasileiro se converteu numa das poucas formas de 

documentação e consulta empregada por professores e alunos. Tornou-se, 

sobretudo, um dos principais fatores que influenciam o trabalho pedagógico, 

determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens 

metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim o cotidiano 

escolar. 

 

Nesse sentido, reconhecemos que o LDP necessita ser melhorado em muitos aspectos, 

principalmente no que diz respeito às abordagens teóricas e metodológicas. Algo a ser 

refletido nos LDP é a questão da análise linguística, um dos eixos do ensino do português que 

muito se discutiu nos últimos anos, mas ainda é visto de forma fragilizada nos documentos 

oficiais para o ensino, consequentemente nos LDP. Para melhorar esse quadro, pesquisas em 
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LDP tornam-se relevantes por contribuir na análise desse material tão importante no contexto 

educacional brasileiro, o que pode torná-lo mais produtivo às propostas pedagógicas. Nesse 

sentido, na condição de professores-pesquisadores, cabe-nos: 

 

[...] examinar como se selecionam e se organizam os conteúdos em cada 

momento da configuração de uma disciplina; como tal configuração implica 

uma metodologia; que modalidades de exercícios são propostas; e o que 

visam a aferir as provas e as avaliações. O livro didático é uma fonte 

privilegiada dessas indagações, na medida em que contém, por extenso, os 

conteúdos de cada disciplina e, eventualmente, as atividades e os exercícios. 

Na impossibilidade de observação direta das situações de ensino de outrora, 

o livro didático pode conter elementos que mais se aproximam dos 

programas curriculares então efetivados. (MUNAKATA, 2012, p. 190) 

 

Reconhecemos, nesta pesquisa, que o LDP é um documento que imprime as 

aspirações do sistema educacional, ou seja, absorve as orientações teóricas e metodológicas 

oriundas da produção científica do momento. É nesse contexto que ele carece ser pesquisado 

para compreendermos como são concretizadas as propostas de ensino nele inserido. Por essa 

razão, desenvolvemos esta pesquisa que tem os LDP como corpus, cujo resultado constitui 

esta dissertação que se encontra dividida nesta introdução, onde contextualizamos nossa 

pesquisa, e mais cinco capítulos. 

No segundo capítulo, expomos um breve histórico acerca do LDP, focalizando: a) os 

aspectos relacionados à legislação do LD de modo mais geral, com o intuito de inseri-lo no 

contexto das políticas públicas educacionais; b) as mudanças sofridas pelo LDP ao longo da 

história, buscando a identidade deste objeto na contemporaneidade; c) as pesquisas 

acadêmicas já realizadas sobre o LD e as atuais perspectivas. 

No terceiro capítulo discutimos o referencial teórico que ancora nossa pesquisa, a 

saber, os pressupostos teóricos da ATD, do linguista francês J-M Adam ([2008] 2011) e, para 

complementar, os postulados da Linguística de Texto, porque: 

 

[...] a LT assume a importância decisiva no ensino de língua e na montagem 

de manuais que buscam estudar textos. Ela deve prestar um serviço 

fundamental na elaboração de exercícios e na formação da capacidade 

hermenêutica do leitor, ao lhe dar o instrumental que o capacita para a 

compreensão de textos. (MARCUSCHI, 2012, p. 33) 

 

  Nesse sentido, apoiamo-nos em Ergon Werlich (1975), Adam (2001a, 2001b), 

Marcuschi (2003, 2008), Koch e Fávero (1987), Koch e Elias (2009), Pery-Woodly (2001), 

Travaglia (1992, 2007), Rosa (2007), Cavalcante (2012), Rodrigues (2013), entre outros, que 
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estudam a sequência/tipo textual injuntivo definido por categorias de ordem linguística. Essas 

leituras apresentam um ponto de intersecção quando tratam dos textos injuntivos: na 

composição desses textos há marcas linguísticas que imprimem os efeitos de sentido da 

injunção.  

No quarto capítulo, justificamos nossas escolhas metodológicas, detalhamos a 

constituição e delimitação do nosso corpus, descrevemos os procedimentos de análises 

adotados ao desenvolvimento desta a pesquisa e apresentamos as propostas de escrita de 

gêneros da incitação à ação, de modo mais específico a sua textualização, selecionadas para 

investigação. No quinto capítulo analisamos as propostas de escrita extraídas das CLDP 

mediante o referencial teórico adotado e os procedimentos de análise descritos em função dos 

nossos questionamentos e objetivos de pesquisa.  

No sexto capítulo, expomos as conclusões que obtemos com esta pesquisa. Não temos 

o intuito de minimizar as possibilidades de discussão acerca da construção dos efeitos de 

sentido da injunção a partir da materialidade linguística dos verbos no imperativo, infinito, 

locuções verbais ou formas no futuro, mas pretendemos construir caminhos para novas 

investigações nessa área, pois o tema aqui tratado ainda carece de aprofundamentos teóricos, 

situação que pode incidir no âmbito da educação, sobretudo na produção de LDP.  
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2 LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL 

 

A partir das discussões apresentadas em Lajolo e Zilbermam (1996) podemos entender 

que o LD é um objeto criado por motivações sociais, políticas, econômicas e culturais, que 

está subordinado, primeiramente, a um sistema de educação consolidado, depois, a uma 

infraestrutura tecnológica que suporta a produção dos manuais. No Brasil, o LD está 

vinculado às políticas públicas educacionais, necessitando de grandes investimentos 

financeiros por parte do governo, assim como a mobilização de uma quantidade considerável 

de especialistas à sua produção e distribuição. O Estado, a partir de legislação específica, 

impõe limites à criação dos LD, uma vez que controla os projetos editorias de modo a criar as 

condições necessárias à produção dos impressos didáticos.   

Ao adotar o LDP para fins de pesquisa, acreditamos que é necessário considerar o 

contexto que o envolve, pois ele é um produto perpassado por “vozes” de ordens diversas. De 

um lado, observamos o discurso da regulamentação, leis que normatizam o processo de 

confecção e distribuição; de outro, encontramos, além do discurso pedagógico, o ideológico e 

o cultural, assim como as bases teóricas de uma determinada ciência. Nesse sentido, torna-se 

fundamental situar o contexto de produção desse objeto para proceder qualquer tipo de 

investigação. 

Por essa razão, na perspectiva de contextualizar o LDP nesta pesquisa, consideramos 

pertinente apresentar e discutir as condições históricas, culturais e políticas desse objeto.  Para 

tratar da evolução histórica do LDP adotamos Soares (1998, 2001, 2004), assim como Lajolo 

e Zilbermam (1996)  e Bittrncourt (2008).  As últimas autoras, apesar de dedicarem estudos 

aos livros de um modo geral, fazem referências aos LD e nelas podemos encontrar alguns 

caminhos percorridos pelo LDP. A respeito da legislação sobre o LD evocamos Freitag et al 

(1987), Freitag (1993), Galvão (2009) e Batista (2005) para entendermos as motivações à 

normatização da produção e distribuição do LD no Brasil, sobretudo o LDP. Trazemos o 

contexto das pesquisas em LD na voz de Choppin (1992, 2004, 2009) e Batista e Rojo (2005) 

e apresentamos a produção científica já desenvolvida a respeito dos LD e as projeções futuras 

de investigação, sobretudo para o LDP.  

Além desses autores, apresentamos outros que nos auxiliaram na construção da 

discussão deste trabalho no que concerne à contextualização da nossa pesquisa e ao 

entendimento da evolução histórica do LD, sobretudo do livro didático de língua portuguesa. 

  



20 

 
2.1 Documentos oficiais e o livro didático 

 

A trajetória do LD está atrelada ao desenvolvimento da educação em nosso país. Em 

Bueno (2011) encontramos o percurso histórico do LD e verificamos que ele está dividido em 

três momentos: o primeiro corresponde ao período de 1500 a 1930, nesse intervalo, não 

encontramos políticas sistematizadas a respeito dos LD, mas leis provinciais embrionárias 

que, apesar se sinalizarem mudanças ao contexto educacional, tiveram pouco significado; o 

segundo é compreendido entre 1930 e 1985, onde observamos a atuação do governo na gestão 

de projetos que visavam a produção, aquisição e distribuição dos LD, a partir do 

desdobramento de leis e decretos; e o terceiro momento corresponde ao período de 1985, com 

a criação do PNLD, até os dias atuais com o aperfeiçoamento do programa. 

 

2.1.1 Legislação imperial e livros didáticos. 

 

De acordo com Bittencourt (2008) e Galvão (2009) a Lei Imperial de 15 de outubro de 

1827
7
 é a primeira iniciativa do Estado acerca da institucionalização da educação. Ela foi 

basilar à concretização da oficialização acerca da produção e distribuição dos primeiros livros 

didáticos “para a escola das primeiras letras”. (BITTENCOURT, 2008, p. 42). Antecedendo 

esse período, temos notícias em Lajolo e Zilberman (1996) de instituições de ensino leigas e 

gratuitas e com elas a Real Mesa Censória para a superintendência do ensino e a revisão de 

livros didáticos, instituição que inspecionava a confecção de manuais didáticos. Essas 

primeiras escolas públicas surgiram em decorrência das reformas pombalinas, que foram 

criadas por determinações oficiais. Apesar de ser uma iniciativa plausível à época, não ganhou 

tanta visibilidade como a Lei imperial de 1827. 

Os atos adicionais da referida lei que se desdobraram nas províncias, expressavam 

claramente os métodos de ensino da época. Essa metodologia, conforme Bittencourt (2008), 

previa o aprendizado da leitura e da escrita a partir da orientação de uma pessoa mais 

experiente, o mestre. Pernambuco, nos estudos de Galvão (2009), é um dos exemplos de 

província que criou leis que asseguravam, mesmo de forma elementar, a confecção de 

                                            
7
 A referida lei diz respeito à organização e ao funcionamento da educação no período imperial. No que concerne 

ao currículo, destacamos o artigo 6º da lei. A legislação dizia o que o professor deve ensinar “a ler, escrever, as 

quatro operações arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções mais geraes de geometria 

pratica, a grammatica da língua nacional e os princípios da moral christã e da doutrina da religião catholica e 

apostolica romana, proporcionados á comprehensão dos meninos.” (BRASIL, 1978 apud GALVÃO, 2009, p. 

194, grifos do autor).  
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materiais destinados ao ensino, visto que na Lei Provincial nº 30, de 1836, da Instrução de 

Pernambuco, no artigo 1º dizia que “fica livre a qualquer organisar compêndios breves e 

claros, para o uso das aulas de primeiras letras, os quaes contenhão os principios de 

Calligrafia, Doutrina Christã, Grammatica Portugueza, Arithmetica, e noções geraes de 

Geometria Pratica.”. (PERNAMBUCO 1836, apud GALVÃO 2009, p. 105).  

Entendemos, pois, que os próprios professores poderiam produzir os materiais 

utilizados nas aulas, inclusive recebiam incentivos, uma vez que: 

 

A legislação educacional passou a prever prêmios para autores de obras 

didáticas, com honrarias ou com dinheiro. [...] na regulamentação do Decreto 

nº 1331, de 10 de fevereiro de 1854, o artigo 95 conferia ‘prêmios na 

conformidade da 2ª parte do artigo 56 aos que compuserem ou traduzirem 

compêndios [...]’. (BITTENCOURT, 2008, p. 31).  

 

Ainda assim, observamos que não havia uma produção significativa de LD, mesmo já 

existindo propostas à nacionalização dos materiais didáticos, pois conforme Soares (1998, p. 

35) “livros didáticos portugueses, de todas as disciplinas, foram utilizados no Brasil durante o 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX”. 

O contexto social, político e histórico aponta para o fortalecimento da 

institucionalização do ensino, uma vez que o processo de urbanização se intensificou e a 

instrução passou a desempenhar um papel importante. Era latente, às vésperas do período 

republicano, a vontade de erradicar o analfabetismo e a valorização da cultura estrangeira, e 

mais latente ainda a questão da valorização da cultura e língua nacional.  

Galvão (2009, p. 194) nos diz que “a partir da última década do império, houve uma 

preocupação, principalmente por parte daqueles que estavam à frente da Instrução Pública na 

província de Pernambuco, em dar um cunho mais prático ao ensino [...] e particularmente ao 

ensino do que, na época, denominava língua nacional.”. Tomamos como exemplo a realidade 

de Pernambuco por reconhecermos que ele pode representar o quadro situacional instaurado 

no sistema educativo da nação, isso atestado em Fávero (2010) quando observamos que, no 

Brasil, crescia o número de escolas públicas, particulares e confessionais seguindo modelos 

europeus, principalmente no tocante à importação das ideias da pedagogia científica da Escola 

Nova. 

Percebemos que nessa época já existia um sistema educacional consolidado, mesmo 

apresentando inúmeras adversidades. Existia escola, aluno e conteúdo a ser ministrado, 

sobretudo conteúdo referente à língua/linguagem. Nesse sentido, concordamos com Soares 
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(2004, p. 115) ao afirmar que o “surgimento da instituição escola está indissociavelmente 

ligado à instituição de saberes escolares, que se corporificam e se formalizam em currículos, 

disciplinas, programas, exigidos pela invenção, que a escola criou, de um espaço de ensino e 

de um tempo de aprendizagem.”. Isso nos faz entender que, se o LD surgiu no contexto 

escolar, ele ganhou visibilidade quando essa instituição foi legitimada socialmente. Em outras 

palavras, o desenvolvimento das projeções do LD está associado ao fortalecimento das 

instituições educacionais brasileiras.  

Mesmo sendo embrionária a lei que regulamentava o ensino e a produção de manuais 

didáticos nessa época, reconhecemos que surgiram nesse período as primeiras iniciativas que 

embasaram a vasta legislação que apresentaremos mais adiante. Freitag, Mota e Costa (1993) 

comentam que a política do LD só passa a ter maior visibilidade quando situada a partir do 

período do Estado Novo, momento em que no Brasil é desenvolvido um sistema educacional 

com bases democráticas.  

Entre o fim do Império e o início da primeira República, Fávero (2010, p. 293) nos diz 

que “há um empenho em modernizar o ensino com o aumento da carga horária de ciências 

físicas e naturais, matemática, português, geografia e história do Brasil e história da 

literatura”. Essa nova realidade nos remete a (re) estruturação dos currículos, assim como a 

reformulação de materiais didáticos que atendam essas novas realidades.  

 

2.1.2 Legislação do livro didático a partir de 1930 

 

O contexto social, político e econômico dos anos 30, para alguns historiadores, 

influenciou no processo de nacionalização do LD, uma vez que a economia mundial em crise 

estimulou o aumento do preço dos livros estrangeiros, motivo pelo qual inseriu o livro 

brasileiro no circuito do comercial dos LD.  

Para Freitag et al (1987, p. 06) “remontam a 1937 as primeiras iniciativas 

desenvolvidas pelo Estado Novo para assegurar a divulgação e distribuição de obras de 

interesse educacional, científico e cultural, criando-se o INL (Instituto Nacional do Livro), 

órgão subordinado ao Ministério da Educação (MEC)”. Esse órgão, segundo a autora, entre 

outros objetivos, tinha a finalidade de assegurar a produção e distribuição do LD. 

Através do Decreto-Lei nº 1.006/38, de 30/12/38 é criada a Comissão Nacional do 

Livro didático (CNLD)
8
, que era incumbida de  “examinar e julgar os livros didáticos, indicar 

                                            
8
 Segundo Freitag (1987) a CNLD era indicada e controlada pelo Ministério da Educação. 
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livros de valor para a tradução e sugerir abertura de concurso para produção de determinadas 

espécies de livros didáticos ainda não existentes no país.” (FREITAG; MOTA; COSTA, 

1993, p. 13).  As autoras ainda comentam que o documento traz avanços significativos quanto 

às ações destinadas à produção e à distribuição dos LD, tendo em vista que o decreto autoriza 

a avaliação
9
 dos LD, assim como apresenta critérios à sua definição, como podemos observar: 

 

Art. 2º, $ 1º - compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a 

matéria das disciplinas constantes dos programas escolares; 2º - livros de 

leitura de classe são livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros 

também são chamados de livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, 

livro escolar, livro de classe, manual, livro didático. (FREITAG; MOTA; 

COSTA, 1993, p.12).    
 

Buscar uma definição clara e concreta para designar os manuais escolares foi 

fundamental, pois se parece banal ou desnecessária procurar uma unidade em torno da 

definição do livro didático, torna-se complexa quando ele é situado como, além de um objeto 

pedagógico, um bem histórico, social, cultural, político e econômico. 

A Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) é instituída no contexto 

político do regime militar, como resultado de acordos entre o governo brasileiro e o 

americano. A parceria entre o MEC e Agência Norte Americana para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) tinha como objetivo distribuir livros didáticos a estudantes brasileiros 

e instalar/ampliar bibliotecas pelo território nacional, como também formar instrutores e 

professores de todas as esferas e níveis de ensino. Essa relação diplomática gerou a 

subordinação da produção didática brasileira aos órgãos americanos, onde eles passaram a 

interferir no processo de produção, realidade que nos remete para imposições ideológicas dos 

EUA sobre o Brasil no que concerne a produção de LD. 

O decreto nº 68.728, de 08/06/71, regulamenta a criação do Programa do Livro 

Didático (PLID), que assumiu também atribuições administrativas e financeiras antes 

efetivadas por outros órgãos ministeriais. Pelo Decreto nº 77.107, de 04/02/76, a Fundação 

Nacional do Material Escolar (FENAME), criada em 1968, assumiu o PLID com o objetivo 

de comandar a produção e distribuição do LD, elaborar e executar programas de edição do 

livro didático e auxiliar as instituições de ensino, científicas e culturais, públicas e privadas, 

na execução de objetivos educacionais. Nesse período o foco do programa era apenas a 

produção do LD, inexistia a avaliação no âmbito pedagógico dos manuais.   

 

                                            
9
 A avaliação dos livros didáticos acontecia mais por critérios ideológicos que pedagógicos. 
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Até esse momento, a qualidade do LD não constituía empecilhos para sua 

compra, uma vez que nem havia uma comissão ou grupo governamental que 

os avaliasse. E assim várias editoras conseguiram crescer vertiginosamente 

vendendo para o MEC. Mesmo havendo várias críticas de especialistas feitas 

a essas compras denunciando a falta de qualidade e a perenidade dos LDs, 

que não eram reutilizáveis, a situação das editoras era bastante cômoda: 

podia-se produzir e vender o mesmo livro por anos e anos. (BUENO, 2011, 

p. 47) 
 

Por volta dos anos 80 é instituído o Programa do Livro Didático para o Ensino 

Fundamental (PLIDEF), que foi subordinado ao Instituto Nacional do Livro (INL). No INL a 

política de cunho assistencialista é associada à política do LD, o que influenciou a criação e 

promulgação, mais adiante, de leis e decretos com a natureza assistencial. Segundo 

documentos oficiais do MEC, o propósito maior do programa era contribuir com as políticas 

educacionais do país, assegurando a assistência ao alunado das classes populares. 

Em abril de 1983, pela Lei nº 7.091, é criada a Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), que substituiu a FENAME e incorporou outros programas assistenciais do governo, 

como o PLIDEF e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A circunscrição de 

atuação da FAE era abrangente em função da quantidade de órgãos que passou a ser associada  

a ela, o que lhe proporcionou amplos poderes decisórios. A fundação tinha o objetivo de 

elaborar e desenvolver programas de assistência ao estudante da pré-escola, do 1º e do 2º 

graus no sentido de manter o aluno na escola e facilitar o processo de ensino. Nesse sentido, a 

FAE “[...] adquire, no decorrer da definição das políticas publicas, uma função que não lhe é 

atribuída em outros países do mundo, sua destinatária quase exclusiva passa a ser a criança 

carente de recurso, [...] oriunda das classes populares de baixa renda”. (FREITAG, 1987, p. 

11). 

Ao analisarem o contexto histórico e político cientistas sociais suscitaram inúmeras 

discussões acerca da associação da política assistencialista aos programas destinados à 

produção do LD no Brasil, principalmente no que concerne a centralização das ações, fato que 

foi resolvido com a criação do Programa Nacional do Livro Didático. 

 

2.1.3 O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

 

É nesse contexto que o governo federal institui, visando a descentralização 

administrativa do PLIDEF, o Decreto 9.154, de 19/08/1985, que ampara a criação do PNLD. 

Tal Programa tinha como objetivo a aquisição e a distribuição universal e gratuita de LD para 
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os alunos das escolas públicas do 1º grau. Para esse momento da legislação que respalda a 

produção, seleção e destinação do LD, verificamos em Batista (2003) que o decreto traz novas 

orientações: a) os livros didáticos passam a ser indicados pelos professores; b) o livro deixa de 

ser descartável, o que implica na melhoria da qualidade do material, assim como foi 

necessário a criação de bancos de livros didáticos; e c) extensão da oferta aos alunos das 1ª e 

2ª séries do 1º grau. 

Segundo Batista (2003, p.28) é no “início dos anos de 1990 os primeiros passos dados 

pelo MEC para participar mais diretamente e sistematicamente das discussões sobre a 

qualidade do livro escolar”, ou seja, há uma maior preocupação do MEC com a qualidade do 

LD. De forma mais pontual, é no ano de 1993, a partir da Resolução 06/93 do Fundo Nacional 

do desenvolvimento da Escola (FNDE), que se efetivam ações capazes de dinamizar e 

garantir a efetividade do programa. Primeiro, é estabelecida a fonte dos recursos financeiros à 

aquisição e distribuição do livro didático a partir da vinculação do FNDE. Segundo, os livros 

são avaliados por uma comissão de especialistas de diversas áreas de conhecimento, a partir 

de critérios mais sistemáticos, de modo a buscar a qualidade dos impressos mais solicitados 

pelos professores.  

Esses critérios, conforme apresenta Batista (2001), eram: a) só poderiam ser 

analisados os livros não consumíveis, em todas as áreas do conhecimento, exceto os 

destinados a 1ª
 

série.  Só deveriam ser avaliados, também, aqueles que fizessem referência 

apenas a uma disciplina e não necessitasse de material complementar, considerando, 

sobretudo, a qualidade editorial e gráfica; b) os livros deveriam estar adequados 

pedagogicamente, considerando aspectos metodológicos de cada área, assim como a 

pertinência do manual do professor; e c) os livros que apresentassem preconceitos ou qualquer 

forma de discriminação ou que induzissem ao erro ou que contivessem erros conceituais 

seriam eliminados.  

Essa avaliação se deu por influência de vários fatores, principalmente pelos “estudos e 

investigações sobre a produção didática brasileira que vinham, [...] denunciando a falta de 

qualidade [...] desses livros: seu caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, suas 

incorreções conceituais e suas insuficiências metodológicas”. (BATISTA, 2001, p. 12-13). 

Equipes do MEC analisaram inúmeras coleções de LD e os resultados do trabalho das 

comissões, publicados em 1994, revelaram as principais inadequações existentes, a saber os 

da ordem metodológica e editorial principalmente. Logo, esses dados transformaram-se em 
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referências à sistematização de critérios mais pontuais à escolha do livro didático no Brasil, 

que vem desdobrando-se até os dias atuais. 

É a partir de 1996 que é iniciado, de forma mais sistemática, o processo de avaliação 

dos LD, com o objetivo de garantir a qualidade dos didáticos brasileiros. Com relação a essa 

nova realidade, Batista (2003, p. 38) nos diz que:  

 
[...] a avaliação pedagógica dos livros ensejou uma ampla renovação da 

produção didática brasileira, evidenciada tanto pela participação de novas 

editoras a cada PNLD, com a inscrição de novos títulos, quanto pelo 

surgimento de uma nova geração de autores, o que revela em princípio, a 

preocupação crescente das editoras com a adequação dos livros didáticos. 

 

Desde 1996 até os dias atuais o PNLD tem ampliado seu escopo de modo a garantir a 

melhoria dos LD destinados à educação do nosso país, tanto no Ensino Fundamental como no 

Ensino Médio e é considerado referência internacional no que concerne a aquisição, produção 

e distribuição de livros didáticos.   

 

2.2 Livros didáticos de língua portuguesa: que objeto é esse? 

 

No Brasil, desde a colônia temos notícias de práticas educativas institucionalizadas, 

sobretudo de ensino de línguas. Temos como exemplo a escola jesuíta que, ao se instalar em 

território nacional com o propósito de catequizar os nativos, alfabetizou parte da população 

valendo-se de materiais impressos. Para ensinar a doutrina cristã era necessário, 

paralelamente, ensinar a língua dos colonizadores, sobretudo ler e escrever. A essa fato 

associamos o surgimento dos primeiros impressos didáticos que circularam nas instituições de 

ensino no Brasil. 

O ensino da leitura e da escrita na colônia, assim como o uso de materiais impressos 

para essa finalidade, foi marcado por um contexto de adversidades, principalmente no que se 

refere à “política linguística” adotada na colônia. Havia, no período colonial, a concorrência 

de “línguas” no interior da sociedade, situação essa que incidiu na falta de uma identidade 

linguística e, consequentemente, no retardamento da assunção do vernáculo nos currículos 

escolares oficiais. A realidade era: de um lado tínhamos o português trazido pelos 

portugueses, assim como o latim, língua de prestígio social; de outro, a língua dos nativos, a 

língua segregada, desprestigiada socialmente. Paul Teyssier (2004, p 94) retrata bem essa 

realidade: 
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Os colonos de origem portuguesa falam o português europeu, mas 

evidentemente com traços específicos que se acentuam no decorrer do 

tempo. As populações de origem indígenas, africana ou mestiça aprendem o 

português, mas manejam-no de uma forma imperfeita. Ao lado do português 

existe uma língua geral, que é o tupi, principal língua indígena das regiões 

costeiras, mas um tupi simplificado, gramaticalizado pelos jesuítas e, 

destarte, tornado uma língua comum.  

 

Como observamos, não havia uma unificação linguística no nosso país na época 

colonial. Cada grupo apresentava caraterísticas linguísticas diversificadas e nesse contexto o 

ensino de língua é iniciado no Brasil, assim como os primeiros impressos dedicados à 

educação linguística. Estudava-se o latim como língua superior e de prestigio social, para se 

chegar na Língua Portuguesa, a falada em Portugal. Aos poucos alunos que tinham acesso à 

escola, o ensino era organizado, nas poucas instituições, da seguinte forma:  

 

Da alfabetização, praticada nas escolas menores, passava-se diretamente ao 

latim: no ensino secundário e no ensino superior estudava-se a gramática da 

língua latina e a retórica, aprendida esta em autores latinos (sobretudo 

Cícero), e naturalmente, em Aristóteles. Assim determinava o Ratio 

Studiorum, programa de estudos da Companhia de Jesus por ela implantado 

por todo o mundo. (SOARES, 2004, p. 158) 

 

A partir desse dado situamos os primeiros materiais didáticos destinados ao ensino, 

sobretudo ao ensino da língua. Villalta (1999) comenta que na América portuguesa, os livros, 

assim como todo tipo de impresso, eram fontes de conhecimento e muitos deles eram 

utilizados como material à aprendizagem, ou seja, serviam à educação de um povo que 

necessitava aprender, além de outras coisas, a língua dos colonizadores. Os materiais trazidos 

do Reino não se restringiam apenas a livros, ora traduzidos, ora não, mas a uma diversidade 

de documento, parte impresso, parte manuscrito, que eram utilizados como instrumentos para 

ensinar ler e escrever. 

Nesse primeiro momento, os poucos livros que circulavam na colônia não eram 

denominados didáticos, eram principalmente literários e de cunho religioso, que constituíam 

os acervos bibliográficos dos colégios jesuíticos. Nesse contexto, como a escola ainda era um 

espaço para um grupo privilegiado social e culturalmente, grande parte da população 

brasileira não tinha acesso aos materiais impressos. Os livros, além de serem compreendidos 

como objeto de conhecimento, eram concebidos como objeto de poder, cuja posse: 

 

[...] concentrava-se entre os detentores da propriedade de terras e escravos, 

marcadamente entre aqueles que conjugavam à dedicação à carreira 

sacerdotal, ao direito, à cirurgia, à farmácia, ou ainda ao comércio, à 
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navegação, aos estudos, às atividades militares e ao exercício de cargos 

públicos. (VILLALTA, 1999, p. 189). 

 

Um dos primeiros manuais destinados ao ensino de língua no Brasil é de autoria do 

Frei João Soares, editado em 1539 e intitulado “Cartilha para ensinar a ler com as doutrinas da 

prudência, adjunta uma solfa de cantigas para atiçar a curiosidade”, conforme Oliveira (1986, 

p. 34). No trabalho de Casagrande (2005), no que diz respeito à implantação da Língua 

Portuguesa (de Portugal) no Brasil no século XVI, podemos perceber a existência de duas 

gramáticas circulantes na colônia, inclusive nas instituições de ensino. Essas gramáticas 

tiveram representatividade no contexto educacional da época, são elas: a Gramática da 

Linguagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira, publicada em 1536, e a Gramática da Língua 

Portuguesa, de João de Barros, publicada em 1540. Por apresentarem a descrição da língua, 

essas gramáticas serviram ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita nas instituições de 

ensino na colônia.   

Soares (2004) sinaliza que o ensino de gramática, dos aspectos relacionados à 

estrutura da língua, esteve presente nas práticas de ensino desde a colônia, realidade que por 

muito tempo foi assimilada pela educação linguística do nosso país, uma vez observado que 

até meados do século XX era forte a vertente do ensino gramatical nas escolas, 

consequentemente, era a base conceitual e metodológica para a produção de LDP da época. 

Mediante questões políticas mais amplas, as reformas Pombalinas (1759) tornaram 

obrigatório o ensino de língua portuguesa no Brasil e em Portugal, porém seguindo a tradição 

do ensino do latim, da retórica e da poética, ou seja, as bases da cultura europeia. Soares 

(2004, p. 164) nos diz que “retórica, poética, gramática – estas eram, pois, as disciplinas nas 

quais o ensino de língua portuguesa acontecia até o fim do Império; só então foram elas 

fundidas numa única disciplina que passou a se denominar Português”. 

Ao propor a regulamentação à educação do império, a Lei de 1827 previa o ensino da 

leitura, da escrita e da gramática, realidade que estimularia a produção de livros escolares para 

atender a realidade das escolas. Até esse momento a maioria dos impressos destinados ao 

ensino da língua era traduções de livros europeus. Em Lajolo e Zilberman (1996) temos a 

informação que a produção de LD no Brasil foi intensificada com a criação da Imprensa 

Régia
10

, que teve sua importância na produção de obras didáticas nas diversas áreas do 

                                            
10

A Imprensa Régia chega ao Brasil como órgão associado à coroa portuguesa, pois a corte necessitava de um 

instrumento para publicar seus documentos oficiais. No campo das ciências humanas e línguas, a Imprensa Régia 

apresentou em seu catálogo obras didáticas destinadas ao ensino superior. Em 1812 reeditou-se a Arte de 

gramática da língua portuguesa, de Antônio José dos Reis Lobato; do Padre Inácio Felizardo Fortes há duas 
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conhecimento para suprir as necessidades dos centros de ensino que no Brasil se instalavam, a 

saber a Real Academia Militar, A Academia Naval, os cursos de Medicina e o Colégio D. 

Pedro II. A chegada da imprensa no Brasil contribuiu à produção de materiais genuinamente 

nacionais, porque passou a estimular os escritores brasileiros à criação de seus próprios livros, 

assim como LD para atender o ensino nacional e em 1870 para a disciplina de Português, 

Fávero (2010, p. 291) nos diz que “todos os livros, com exceção da Antologia Portuguesa, de 

Teófilo Braga, são de autores brasileiros”. Em 1895 foi publicada, conforme Soares (2001), a 

Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos Leat, que foi um manual didático muito 

utilizado no final do século XIX até a década de 60 do século XX . Ele contemplava, de um 

lado, uma coletânea de textos para leitura escolar, de outro o manual de gramática e, desse 

modo, conduzia o ensino de Português. Como observamos até aqui, surgem os primeiros 

manuais didáticos genuinamente brasileiros para atender o sistema educacional que 

paulatinamente se consolidava. De materiais manuscritos e traduzidos, temos livros de autoria 

brasileira pensados exclusivamente para o ensino da língua. Essa evolução nos faz entender 

que a configuração e produção dos LD são resultados de ações oriundas de uma rede política 

que não envolve apenas a dimensão educacional, mas a social, a cultual e a econômica. 

Já no período republicano, observamos ações governamentais
11

 que tentaram melhorar 

a realidade da educação, consequentemente o ensino de Português e os LDP, mas essas 

iniciativas só foram consolidadas a partir da Revolução de 1930, momento que surgem 

políticas voltadas para uma educação mais democrática, pois até o início da república 

“consagrou no Brasil o sistema dual de ensino que vinha do império: escolas secundárias 

acadêmicas e escolas superiores para a classe dominante; escola primária e escola profissional 

para o povo”. (SOARES, 2001, p. 35).  

No que diz respeito ao ensino de LP, em Soares (1998) temos notas de gramáticas 

publicadas e utilizadas em paralelo às antologias, a saber, as duas gramáticas de Eduardo 

Carlos Pereira, que foram publicadas em 1907, uma para o ensino elementar e outra para o 

ensino superior, denominadas Gramáticas expositiva. Em 1940 temos as “numerosas e bem 

sucedidas gramáticas escolares [...]: O idioma nacional de Antenor Nascente; a Gramática 

                                                                                                                                        
publicações, a primeira em 1816, Arte da gramática portuguesa, a segunda em 1818, intitulada Breve exame de 

pregadores. Em 1817 é publicado o Novo Epítome da gramática latina moderna, do frei Diogo de Melo 

Menezes. De Silvestre Pinheiro Ferreira, publicaram-se, entre 1813 e 1820, os vários volumes das Prelações 

filosóficas sobre a teórica do discurso e da linguagem, a estética, a diócesina, e a cosmologia. Em 1818 é 

lançado Leituras para meninos, de José Saturnino da Costa Pereira. Em 1820 é editado o Compêndio da 

gramática inglesa e portuguesa de Manuel José de Freitas. (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 126-127). 

 
11

 Pontuamos as reformas de Benjamim Constant, Rivadávia Correia, Carlos Maxiliano e Rocha Vaz.  
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normativa da Língua Portuguesa, de Francisco da Silveira Bueno; a Gramática metódica da 

Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida”. (SOARES, 1998, p. 55). Percebemos 

que a partir do histórico da educação linguística, desde a colônia até os anos 50 do século XX, 

o ensino destinava-se às camadas privilegiadas da sociedade e era centrado em bases 

estruturalistas, ou seja, na análise da estrutura da língua a partir do estudo da gramática 

normativa.  

Em 1950 observamos algumas mudanças no ensino de LP, o que refletiu na 

configuração dos LDP que se apresentavam ao ensino. Nos livros, a gramática e o texto 

passaram a constituir um único exemplar. O livro era dividido, metade gramática, metade 

texto. Em 1960 verificamos que os LD se configuravam de outra forma. Dessa vez, eles eram 

divididos em unidades, com atividades de leitura e interpretação de textos e estudos 

gramaticais. Nessa época, o manual o Estudo Dirigido de Português, de Reinaldo Matias 

Ferreira, circula nas escolas trazendo inovações pedagógicas, mas nos comentários de Bunzen 

(2005), essas mudanças começam a apontar já na década de 50 quando os conteúdos 

gramaticais e os textos literários integram um único manual. Para essa mesma década, 

Azeredo (2007) cita três coleções representativas dessa época: o Português básico, de 

Adriano da Gama Cury, a série Português, de Domingos Paschoal Cegalla e o Manual de 

Português, de Celso Cunha. O autor comenta que, além dos LDP darem ênfase aos textos 

literários, era reservado um espaço considerável aos estudos gramaticais. O ensino era 

baseado em atividades que exploravam o estudo de nomenclaturas.  

Nesse sentido, em Soares (1998) verificamos que nas décadas de 50 e 60 as aulas de 

Português e as propostas de ensino existentes nos LDP eram orientadas pela concepção de 

língua como sistema. Nesse sentido, o ensino de Português tinha por finalidade compreender 

o sistema linguístico. O estudo da gramática era privilegiado na escola e quando se estudavam 

os textos o objetivo era reconhecer as estruturas linguísticas.   

O direcionamento dado ao ensino de LP foi mudado em função da Lei de nº 5692-71. 

Essa regulamentação, influenciada por questões sociais e políticas, trouxe novas orientações 

para o ensino de LP, fato que refletiu diretamente na forma de elaborar os LDP. A concepção 

de língua passa a ser a de instrumento de comunicação e o ensino de LP é orientado por uma 

“abordagem eclética da linguagem, em que se associam os fundamentos da comunicação e 

conceitos tomados da linguística saussuriana e/ou da gramática transformacional.” 

(AZEREDO, 2007, p. 122).  

Alguns LDP são relacionados como os mais significativos da década de 70: 
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 Comunicação/expressão e cultura brasileira, de Maria Helena Silveira, 

4 vols., Petrópolis, Vozes; 

 Comunicação/expressão em língua nacional, de Amaro Ventura e 

Roberto Soares Leite, 4 vols., São Paulo, Companhia Editora Nacional; 

 Português: treinamento e criatividade, de Carlos Maciel, Fábio Márcio, 

José Starling e Milton do Nascimento, 4 vols., Belo Horizonte, Vigília. 

(AZEREDO, 2007, p. 122).  

 

Nas décadas de 80 e 90 novas orientações teóricas influenciaram o ensino de LP e 

adentraram na produção dos LDP, pois conforme Soares (1998) os conhecimentos 

concernentes das áreas dos estudos linguístico, como por exemplo a Sociolinguística, a 

Psicolinguística, a Linguística Textual, a Pragmática, a Análise do Discurso contribuem à 

repaginação do ensino de LP e contribuem com a configuração do LDP na 

contemporaneidade. Essas vertentes teóricas tem como base comum a linguagem como 

prática social, ultrapassando o entendimento da língua como sistema autônomo e abstrato.  

Com essa exposição, queremos dizer que o LDP não é um objeto neutro, ele 

acompanha tendências de ordem social, política, ideológica ou epistemológica que devem ser 

entendidas principalmente quando tomamos o LDP como objeto de investigação.  

 

2.3 Pesquisas sobre livros didáticos de Língua Portuguesa: caminhos e perspectivas  

 

Para Freitag, Mota e Costa (1993) as pesquisas científicas sobre o LD no Brasil se 

efetivaram tardiamente.  Apenas no final do século XX e início do século XXI o LD, 

sobretudo o LDP, passou a ser objeto de estudo entre pesquisadores brasileiros pela “atuação 

de equipes de pesquisa que a partir de São Paulo (Unicamp, Fundação Carlos Chagas, USP, 

PUC) e do Rio (UFRJ, UFFI, ABT, FGV) vêm pesquisando sobre o LD, procurando 

influenciar [...] os destinos da educação brasileira [...]”. (FREITAG; MOTA; COSTA, 1993, 

p. 24). 

Na atualidade, observamos que pesquisas relacionadas ao LD têm sido desenvolvidas 

com mais frequência, fazendo aumentar significativamente a quantidade de estudos nessa 

área, dada a importância do LD no contexto educacional. Acreditamos que o interesse em 

adotar o LD como objeto de investigação é estimulado por fatores que não se alojam somente 

no âmbito educacional, mas no contexto histórico, social, político e econômico. Primeiro, o 

LD é produto das aspirações científicas, pedagógicas e metodológicas de um determinado 

momento histórico, pois ele abarca discursos de esferas de circulação distintas e se constitui 
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como objeto multifacetado. Segundo, a produção do LD na contemporaneidade está 

subordinada a programas governamentais, no caso o PNLD, que orientam a configuração do 

LD quanto aos aspectos editoriais, didático-pedagógicos e epistemológicos. Mediante essas 

questões, e no que diz respeito ao aumento dos trabalhos acadêmicos, associamos a ampliação 

e fortalecimento de grupos de pesquisa, principalmente dos cursos de pós-graduação latu 

sensu e stricto sensu, que buscam analisar a qualidade deste material a partir de diversas 

perspectivas. 

As pesquisas brasileiras sobre o LD apontam basicamente para duas vertentes: a 

primeira diz respeito àquelas que descrevem e analisam o LD considerando os conteúdos, 

suas características, organização, linguagem; a segunda, aquelas que descrevem e analisam 

diferentes aspectos de suas condições de produção e circulação.  

Entretanto, para ampliar essa discussão salientamos que as pesquisas brasileiras sobre 

LD se inserem no contexto das políticas de pesquisa em âmbito internacional. Quando no 

Brasil são iniciadas as primeiras investigações sobre LD, em alguns países eram 

desenvolvidas em centros de pesquisa que se dedicavam ao manual escolar.  

 

Enquanto nos países economicamente mais avançados a pesquisa científica e 

a crítica do livro didático já se encontram perfeitamente institucionalizados, 

redirecionando periodicamente o conteúdo e o uso do livro didático, no 

Brasil a pesquisa sobre o livro e sua crítica se limitaram, por longas décadas, 

a estudos isolados de cursos de pós-graduação, que via de regra permanecem 

engavetados, sem merecer a atenção dos técnicos, assessores e burocratas 

que vinham fazendo a política do livro didático no Brasil. (Freitag; Mota; 

Costa, 1993, p. 23-24) 

 

Choppin (2004) comenta que as primeiras pesquisas sobre manuais escolares são 

desenvolvidas na década de 60 por historiadores que se ocupavam em explorar questões 

relacionadas à ideologia dos conteúdos e a história do livro didático. O autor expõe que na 

década seguinte as pesquisas sobre os manuais escolares tornam-se mais críticas, 

principalmente no que se refere à definição dos aspectos metodológicos adotados à pesquisa 

desse material e o entendimento do objeto livro didático.  

Metodologicamente, o interesse em questionamentos e objetivos de pesquisa mais 

voltados para os aspectos pedagógicos é mais frequente. Na década de 70 as questões de 

pesquisa em torno dos LD giravam em torno de:  

   

Qual (s) discursos os manuais sustentam sobre determinada disciplina e 

sobre seu ensino? Qual(s) concepção(s) de história, qual(s) teoria(s) 

científica(s) ou qual(s) doutrina(s) linguística(s) representam ou privilegiam? 
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Qual o papel que atribuem à disciplina? Que escolhas são efetuadas entre os 

conhecimentos? Quais são os conhecimentos fundamentais? Como eles são 

expostos, organizados? Quais métodos de aprendizagem (indutivo, 

expositivo, dedutivo, etc.) são apresentados nos manuais?. (CHOPIN , 2004, 

p. 558). 

 

Pelo exposto, depreendemos que os estudos abarcavam questões relacionadas ao 

conteúdo curricular, às abordagens psicopedagógicas, à estruturação do livro como material, à 

epistemologia, ao ensino, entre outros aspectos.  

Em relação à definição do objeto livro didático, o autor comenta que a busca de 

termos para designar os manuais escolares despertou o interesse dos estudiosos para criar 

critérios que definissem esse tipo de impresso, aspecto que também facilitaria o 

desenvolvimento das pesquisas científicas. É nesse contexto que alguns estudiosos, de acordo 

com Chopin (2004), pensaram na possibilidade de delimitar a circunscrição do livro escolar 

pela intenção de uso e o uso efetivo do livro. Assim, se o impresso fosse produzido com a 

intencionalidade de ser utilizado em fins educativos, ele seria considerado um LD. Mediante 

essa discussão, Batista e Rojo (2005, p. 82) nos apresentam uma definição sobre LD. Nas 

palavras dos autores, eles são:  

 

utilitários da sala de aula, obras produzidas com o objetivo de auxiliar no 

ensino de uma determinada disciplina, por meio da apresentação de um 

conjunto extenso de conteúdos do currículo, de acordo com uma progressão, 

sob a forma de unidades ou lições, e por meio de uma organização que 

favorece tanto usos coletivos (em sala de aula), quanto individuais (em casa 

ou em sala de aula). 
 

Entendemos que pela complexidade existente na gênese do LD, além de um objeto 

pedagógico, ele é um bem histórico, social, cultural, político e econômico. Nesse sentido, é 

necessária a preocupação em defini-lo, principalmente quando o é colocado como objeto de 

pesquisa.  

 Na década de 80, pelo viés adotado nas pesquisas internacionais, são desenvolvidos 

os primeiros trabalhos brasileiros destinados a analisar o teor das pesquisas em livros 

didáticos. Situamos, para o período mencionado, duas pesquisas: a primeira é intitulada o 

Estado da arte sobre o livro didático brasileiro, de Freitag et al (1987); e a segunda é um 

estudo desenvolvido pela Unicamp (1989), que envolveu vários pesquisadores. O objetivo 

dessas pesquisas era inventariar a produção científica da época em relação às investigações 

efetivadas em LD brasileiros. Esses trabalhos tornaram-se basilares para os pesquisadores 

quem têm interesse em entender os caminhos que a pesquisa brasileira em LD percorreu.  



34 

 
No trabalho de Freitag et al (1987) é constatado que as pesquisas enfatizavam, como 

dimensão de análise, o conteúdo existente no livro, seja ele linguístico, teórico/metodológico 

ou ideológico cultural. Nesses tipos de pesquisa o livro didático é considerado como um 

produto, cujo interesse do pesquisador centra-se “antes ao estudo dos conteúdos tratados pelo 

livro (um tema, um conceito, uma noção, um corpo de conteúdos de uma disciplina) e os 

resultados tendem mais a contribuir para as preocupações da área de estudos da metodologia e 

da didática”. (ROJO; BATISTA, 2005, p. 35).  

O trabalho da UNICAMP (1989) teve por objetivo catalogar as pesquisas sobre o livro 

didático. Verificamos que o estudo apresenta os dados de duas maneiras: primeiro de forma 

ampla, fazendo uma análise geral das pesquisas; depois de forma específica, tratando as 

pesquisas em livros didáticos por áreas de conhecimento, como LP por exemplo.  

Nesse estudo verificamos que os LDP foram objetos de estudo e tematizaram 43 

artigos em revistas científicas, 11 livros, 18 dissertações de mestrado, 15 trabalhos em 

diversos tipos de documentos, como relatórios, jornais, 1 tese de doutorado e 1 projeto de 

extensão e 6 trabalhos apresentados em eventos. Isso nos mostra que os LDP já eram foco de 

interesse em diversas perspectivas de investigação.  

Ao analisar as pesquisas deste catálogo, entre outras observações, Bunzem (2007) 

comenta que elas focalizavam, além dos conteúdos específicos de LP, a metodologia de 

ensino, fazendo os pesquisadores recorrer à abordagem da pesquisa documental. O autor 

compartilha do mesmo posicionamento de Choppin (2004), quando nos mostra que na década 

de 90 houve uma continuidade nas projeções das pesquisas desenvolvidas nos anos 70 e 80 e 

um interesse mais acentuado pela análise dos conteúdos curriculares e pelos aspectos 

metodológicos abordados nos LD. 

 

A análise científica dos conteúdos é marcada por duas grandes tendências: a 

primeira, por muito tempo privilegiada pelos pesquisadores e que continua 

ainda na atualidade, refere-se à crítica ideológica e cultural dos livros 

didáticos; a segunda, mais recente, mas que tem sido cada vez mais 

considerada desde o final dos anos 1970, analisa o conteúdo dos livros 

didáticos segundo uma perspectiva epistemológica ou propriamente didática. 

(CHOPPIN, 2004, p. 555) 

 

Depois desses estudos, temos notícia da pesquisa desenvolvida por Antônio Augusto 

Gomes Batista e Roxane Rojo. Trata-se de uma investigação de natureza exploratória 

solicitada pelo Unesco com intuito analisar as produções científicas brasileiras sobre o LD 

que se insere no sistema educacional. Esse estudo encontra-se na obra Livros didáticos de 

Língua Portuguesa: Letramento e cidadania, cuja organização é de Maria da Graça Costa Val 
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e Beth Marcuschi. No trabalho citado, atestamos a descrição da produção acadêmica brasileira 

no período compreendido entre a década de 1970 e 2000. A análise foi dividida em duas 

partes: na primeira verificamos as pesquisas que sinalizavam tratar o livro didático, fazendo 

referência a trabalhos científicos como relatórios de pesquisa, teses e dissertações, 

documentos públicos, publicações científicas e comunicações, todas essas produções 

compreendidas entre 1975 e 2003; na segunda parte da pesquisa observamos um estudo mais 

detalhado, que explorou apenas dissertações e teses no período de 1887 a 2001. 

Em relação aos dados da primeira parte do estudo, o gráfico abaixo revela um 

panorama das pesquisas desenvolvidas sobre livro didático em relação às áreas e subáreas de 

concentração.  

 

Gráfico 1 – Áreas e subáreas das pesquisas sobre livros didáticos
12 

 

Fonte: Livros escolares no Brasil: A produção científica. Batista e Rojo (2005, p. 20-21) 

 

Como observamos, a maioria das pesquisas se concentra na área das Ciências da 

Linguagem, o que nos remete ao interesse de linguistas e linguistas aplicados pelo LD. Em 

relação ao aumento das pesquisas na área dos estudos da linguagem, acreditamos que ele está 

vinculado às orientações educacionais, tanto da ordem pedagógica como epistemológica.  

Os LDP inseriram na sua proposta as orientações dos PCNLP, que trazem uma 

proposta pedagógica baseada na aprendizagem significativa, rompendo com as abordagens 

comportamentalistas. O sujeito passa a ser o centro do processo de ensino e, construindo 

                                            
12

 Gráfico elaborado a partir de dados estatísticos apresentados pelos autores citados na fonte. 
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internamente o aprendizado a partir da interação no contexto histórico e social, aprende, 

constrói conhecimentos e interage via linguagem com seus pares. Em síntese: o 

interacionismo linguístico adentrou nos PCNLP, essa situação trouxe desdobramentos nas 

orientações metodológicas para o ensino de LP e, consequentemente, na configuração do LD. 

Esse fato levou muitos pesquisadores a investigar se as orientações contidas nos PCNLP estão 

presentes nos LDP. 

Desse modo, os manuais didáticos passaram a ser analisados no sentido de verificar se: 

 

 Oferece ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista 

do gênero e do tipo, de tal forma que a coletânea seja o mais possível 

representativa do mundo da escrita; 

 Prevê atividades de leitura capazes de desenvolver no aprendiz as 

competências leitoras implicadas no grau de proficiência que se pretende 

levá-lo a atingir; 

 Ensina a produzir textos, por meio de propostas que contemplem tanto os 

aspectos envolvidos nas condições de produção, quanto os procedimentos 

e estruturas próprias da textualização; 

 Mobiliza corretamente a língua oral, quer para a capacidade de falar 

ouvir, quer para exploração das muitas interfaces entre oralidade e 

escrita; 

 Desenvolve os conhecimentos linguísticos de forma articulada com as 

demais atividades. (RANGEL, 2005, p. 19) 

 

Essa situação gerou um vasto campo para pesquisa, cuja maior preocupação era a 

investigação da qualidade do livro didático em termos de conteúdo, metodologia, aspectos 

psicopedagógicos, entre outros. Isso é atestado nos estudos de Batista e Rojo (2005) quando 

verificamos que no período compreendido entre 2000 e 2003 há uma elevação quantitativa na 

produção das pesquisas sobre LD no Brasil, sobretudo o LDP. Esse aumento está associado à 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei de nº 9394/96, a consolidação do PNLD 

e a divulgação das orientações contidas nos PCNLP, pois são fatores que estimularam as 

pesquisas sobre o LDP especificamente.  

Em síntese, os três estudos aqui apresentados, de caráter descritivo e exploratório, se 

assemelham no sentido de demonstrar o panorama das pesquisas, mesmo que se situem em 

contextos históricos diferentes. As duas primeiras são basilares para o desenvolvimento da 

terceira no sentido de apontarem os caminhos procedimentais, ou seja, o modo como as 

pesquisas são desenvolvidas. Porém, a última torna-se mais criteriosa por acrescentar uma 

atualização na sua dimensão metodológica e ter o auxílio de recursos tecnológicos, situação 

que possibilitou caracterização mais detalhada dos dados. 
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A investigação de Freitag et al (1987) embora descreva o período estudado 

em termos genéricos e não inclua, em seus procedimentos de investigação e 

de comunicação, uma análise estatística da produção, lista nas referências 

bibliográficas do trabalho obras publicadas entre a década de 1940 e o ano 

de 1987. O catálogo analítico elaborado pela Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP, 1989) – que busca recensear exaustivamente a 

produção brasileira – apresentam um elenco de obras que vai de 1930 até o 

ano de 1987, embora em passagem alguma do trabalho se delimite o período 

investigado. (ROJO; BATISTA, 2005, p. 17)  

 

Atualmente, além das pesquisas em LD abordarem enfaticamente os conteúdos e 

metodologias, outras possibilidades apontam no contexto das investigações internacionais no 

que concerne o LD. São as investigações direcionadas à história da política nacional para o 

livro didático, questões referentes aos usos e recepção de livros didáticos e o recenseamento 

da produção do livro didático do país para fins científicos, como também para mapear a 

produção no sentido da preservação patrimonial, desta vez com o auxílio de recursos 

tecnológicos. 

A pesquisa sobre o LD, de forma pontual sobre o LDP, em várias vertentes, torna-se 

relevante por contribuir na análise desse material tão importante no contexto educacional 

brasileiro, o que pode torná-lo mais produtivo nas atividades pedagógicas. Entendemos o 

LDP, nesta pesquisa, como um documento e nele investigamos a abordagem de questões 

linguísticas que se desdobram ao ensino de língua portuguesa.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo está dividido em três partes, nas quais discutimos o referencial teórico 

adotado para análise dos nossos dados. A primeira parte contempla, para efeito de 

contextualização, a discussão acerca dos gêneros da incitação à ação. Na segunda parte, 

discutimos a categoria dos Planos de Texto, Adam (2011 [2008]), situando os textos 

injuntivos no quadro da ATD. Na terceira parte, trazemos uma discussão acerca das marcas 

linguísticas responsáveis pelos atos diretivos presentes nos textos injuntivos. 

 
 
3.1 Da ação verbal à ação no mundo: os gêneros da incitação à ação 

 

 

Os gêneros são construções históricas vinculadas à vida cultural e social, através dos 

quais os sujeitos agem linguisticamente no mundo. Eles contribuem para ordenar e estabilizar 

as atividades comunicativas nos variados contextos sociais e históricos, sendo entendidos 

como entidades sociodiscursivas e forma de ação social. Os gêneros apresentam dinamicidade 

e plasticidade porque modelam à ação discursiva dos sujeitos, à medida que são moldados 

pelo contexto histórico, social e cultural. 

Nesse sentido, pontuamos, especificamente, um grupo de gêneros que se filiam a um 

propósito comunicativo particular, o da incitação à ação. Tais gêneros, nas práticas sociais e 

discursivas, a partir de atos diretivos, cumprem os objetivos de ordenar, sugerir, aconselhar, 

persuadir, como atesta Rosa (2007, p. 20-21): 

 

o ‘fazer agir’ está associado a um ‘dizer como agir’, através de atos 

imperativos que ora assumem uma conotação de ordem sobre o que se deve 

fazer, ora de indicação sobre uma forma de fazer, ora de sugestão sobre 

como ou o que é melhor fazer, ora solicitação a realizar uma dada ação.  

 

 Travaglia (1992), por seu turno, diz que a ordem, o pedido, a prescrição, o conselho e 

a optação são ações de linguagem que se incluem na categoria da injunção e são textos 

injuntivos aqueles pertencentes ao discurso do fazer e do acontecer, a exemplo do horóscopo, 

receitas (de cozinha e médica), manuais de instruções de um modo geral, os textos de 

orientação (como recomendação de trânsito, de cuidados de saúde, de etiqueta), os textos 

doutrinários e as propagandas.  

Na mesma direção de Travaglia (1992), observamos em Adam (2011a, p. 13-14) uma 

lista preliminar, porém mais extensa, de gêneros da mesma natureza. Para o autor, receitas de 
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cozinha, instruções de instalação, manuais de conserto, jardinagem e vestuário, manuais de 

instalação (notas explicativas), de máquinas, de aparelhos, de softwares etc, manuais de 

manutenção, manuais de etiqueta, manuais de preparação em farmácia de manipulação, 

receitas médicas e farmacêuticas, instruções e regulamentos, instruções em caso de incêndio, 

regras de jogo/brincadeiras, guias turísticos ou rotas, promessas eleitorais, títulos de revistas e 

horóscopo são alguns gêneros que podem ser categorizados dentro do arcabouço da injunção, 

pois cumprem a mesma função sociocomunicativa: orientar a ação do sujeito com vistas a um 

fim específico.  

Adam (2001b, p.20) acrescenta à lista gêneros como declarações injuntivas do âmbito 

da legislação e das religiões, rubricas e conselhos das mídias, livros de moral, educação e 

saúde, manuais de gerenciamento e de entrevistas e publicidade ao grupo dos gêneros em 

estudo. Pelo exposto, é possível perceber que os gêneros da incitação à ação apresentam-se 

diferentemente quanto à configuração textual, uma vez que a organização textual do gênero 

receita, por exemplo, é diferente da estrutura textual do gênero horóscopo, que também se 

difere da organização textual do gênero propaganda.  

Convém destacar que, apesar das diferenças no plano da estrutura textual, os gêneros 

da incitação à ação apresentam aspectos comuns em sua textualização, condição essa que os 

agrega e os caracteriza: elementos linguísticos que imprimem a semântica do imperativo e 

sugerem atos ilocutórios diretivos. 

Os gêneros da incitação à ação podem ser divididos em dois grupos. Isso é possível 

porque, conforme Adam (2001b, p. 19, tradução nossa) “os textos que atualizam a incitação a 

agir oscilam entre um dominante procedural e um dominante de conselho.”
13

. Em um 

primeiro agrupamento estão aqueles que tendem a determinar o que fazer, já no segundo 

aqueles que tendem a recomendar, sugerir, o que fazer.  

Nesse sentido, um ato de linguagem acionado pelo gênero manual de instrução é 

diferente do que é acionado pelo gênero dica de comportamento e, nesse contexto, tal 

realidade pode implicar a obrigatoriedade ou não dos sujeitos, nas práticas discursivas, de 

cumprir as ações apresentadas em cada gênero.  

A obrigatoriedade em realizar o que é veiculado semanticamente pelos gêneros varia, 

pois “a liberdade de não seguir a injunção-recomendação é muito pequena para todos os 

gêneros reguladores (instruções e regulamentos), muito grande para os conselhos/dicas de 

                                            
13

 « les textes qui actualisent l’incitation à agir oscillent entre une dominante procédurale et une dominante de 

conseil ». 
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horóscopo, e média para os gêneros procedurais (receitas, guias, instrução de instalação).

14
 

(ADAM, 2001a, p. 13, tradução nossa). Para o autor (2001b, op cit), os gêneros procedurais e 

reguladores são aqueles que tem por objetivo determinar uma ação a realizada, enquanto os de 

conselho sugerem,  recomendam, propõe fazer algo, passando por advertir, avisar, conduzir, 

persuadir, convencer e dirigir um comportamento. Trata-se de um leque aberto de atos 

ilocutórios de uma mesma categoria, a injunção, que varia entre o conselho/recomendação à 

ordem, sendo essa oscilação determinante à ação do sujeito.  

Essa flutuação semântica entre a ordem e o conselho influencia decisivamente o 

posicionamento do sujeito, uma vez que ele, dependendo do que lhe for sugerido, poderá 

desenvolver ou não. Assim, os gêneros da incitação à ação são muito diversos porque as 

práticas discursivas as quais estão vinculadas também são. Um ato de linguagem acionado 

pelo gênero receita é diferente do que é acionado pelo gênero horóscopo, que é diferente do 

que é acionado pelo manual de instrução. 

Isso nos faz pensar na relação de reciprocidade que os gêneros mantêm com a 

realidade social e histórica em função dos objetivos comunicativos dos sujeitos. Isso é 

possível porque os gêneros são construções históricas vinculadas à vida cultural e social, 

através dos quais os sujeitos agem linguisticamente no mundo. Eles contribuem para ordenar 

e estabilizar as atividades comunicativas nos variados contextos sociais e históricos, sendo 

entendidos como entidades sociodiscursivas e forma de ação social.  

Desse modo, Marcuschi (2008, p. 155) diz que: 

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos na nossa vida diária e que 

apresentam padrões sócio comunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas. (…) os gêneros são entidades empíricas em situações 

comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo em 

princípio listagens abertas. (…) Como tal, os gêneros são formas textuais 

escritas bastante estáveis, históricas e socialmente situadas. 

 

De acordo com Adam (2001a; 2001b) elencamos algumas características, no plano 

discursivo e textual, dos textos da incitação à ação. Na dimensão discursiva: a) os gêneros tem 

por objetivo ordenar, sugerir, recomendar, pedir ao alocutário para desenvolver uma 

determinada ação, onde os enunciados são caracterizados pelo seu valor ilocutório diretivo; b) 

a realização da ação, pelo alocutário, é posterior ao momento da enunciação; c) a depender do 

                                            
14 « la liberté de ne pas suivre l'injonction-recommandation est très faible pour tous les genres régulateurs 

(consignes et règlements), très grande pour les conseils et autres horoscopes,moyenne pour les genres 

procéduraux (recettes, guides, notices de montage). ». 
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gênero, diga-se, os mais diretivos, as ações são sequenciadas e ordenadas de modo que 

dificilmente os sujeitos não as desenvolvam. Na dimensão textual: a) as formas verbais 

imprimem a semântica imperativa; b) há presença de organizadores textuais, a saber, 

conectivos que tem função de determinar a ordem temporal ou indicar a duração das ações 

indicadas.  

Nesse sentido, entendemos que, ao mesmo tempo em que esses gêneros se 

assemelham, se diferem. Tornam-se diferentes por determinarem ações de linguagem 

variadas, uns ordenam, outros aconselham, outros recomendam, mas se tornam iguais por 

carregarem marcas linguísticas próprias, comuns, o que confere a definição de um tipo de 

texto específico. (MARCUSCHI, 2003, 2008).  

Os gêneros da incitação à ação apresentam planos textuais específicos, a depender do 

gênero, como foi dito anteriormente, porém todos eles apresentam sequências linguísticas 

com valor imperativo, onde “essas sequências são sustentadas por um objetivo próprio ou 

autônomo: o agente produtor visa a fazer agir o destinatário de um certo modo ou em uma 

determinada direção”. (BRONCKART, 2009, p. 237, grifo do autor). Linguisticamente esses 

gêneros estão materializados por uma categoria comum que aponta a uma única direção: a 

incitação à ação. 

Assim, os gêneros da injunção apresentam a particularidade de estar entre a ação 

verbal e a ação no mundo. Ação verbal porque os gêneros possuem, linguisticamente, traços 

comuns que veiculam os diversos efeitos de sentido da injunção (ordem, conselho, optação, 

sugestão, recomendação, persuasão) e ação no mundo porque esses traços linguísticos se 

vinculam semanticamente ao contexto, às práticas discursivas. 

 

3.2 Da ação verbal à ação no mundo: os textos da injunção no âmbito da Análise Textual 

dos Discursos (ATD) 

 

A Análise Textual dos Discursos, desenvolvida pelo linguista francês J-M Adam 

([2008], 2011), propõe a articulação entre o texto e o discurso, a partir de oito níveis de 

análise. Para o autor, o texto é uma proposição do mundo, um sistema de determinações e um 

espaço de reflexibilidade metalinguística. É importante frisar que entendemos o termo 

metalinguagem como a condição de se entender o texto além do texto, ou seja, além do 

material linguístico que o constitui. 
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Conforme o esquema abaixo, o autor situa a dimensão da textualidade, indicado por 

(N4), (N5), (N6), (N7), N(8), e a dimensão discursiva, representado por (N1), (N2), (N3): 

  

Esquema 1 – Níveis ou planos de análise do discurso  

 

Fonte: A Linguística Textual: Introdução a Análise Textual dos Discursos.  

Adam (2011, p. 61) 
 

Inserindo os textos da injunção no quadro da Análise Textual dos Discursos, teríamos 

em (N1) as ações visadas, correspondendo à incitação da ação, ou seja, os atos diretivos, 

correspondentes ao ordenar, recomendar, aconselhar, sugerir. Em (N2), teríamos as interações 

entre os sujeitos que permitem situações de ordenamentos, recomendações e sugestões e em 

(N3) teríamos as formações sociodiscursivas dos discursos que incitam a ação, a saber a 

esfera jurídica, religiosa, pedagógica, publicitária, dentre outras. Sobre o âmbito discursivo, 

Passegi et al (2010, p. 266) explicitam que: 

  

no nível discursivo uma determinada intencionalidade ou objetivo (expressos 

linguisticamente pelos atos ilocucionários realiza-se numa interação social e 

numa formação discursiva dadas (que delimitam “o que pode e deve ser 

dito”), utilizando o socioleto (dialeto social) dessa formação e no seio de um 

interdiscurso, com a mediação de um gênero. 

 

Verificamos cinco níveis de análise que abrangem a dimensão textual proposta em 

Adam ([2008] 2011) e de acordo com Passeggi et al (2010, p. 267): 

 

Os níveis 4 e 5 (proposições, períodos, sequencias e planos de texto) 

remetem diretamente à textura/ composicionalidade do texto, isto é, de 

forma ampla, à sua sequencialidade ou linearidade. Por sua vez, os níveis 6, 

7 e 8 (representações discursivas, responsabilidade enunciativa e valor 
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ilocucionário) são dimensões constantes ao longo do texto, tanto em nível 

local como global, pois cada enunciado elementar do texto expressa, 

simultaneamente, um conteúdo semântico, um ponto de vista e um valor 

ilocucionário/ argumentativo. 

 

Em (N4) e N(5) encontramos os elementos responsáveis pela textura do texto e é onde 

se encontra a unidade textual mínima que marca a enunciação, definida por Adam ([2008] 

2011) como proposição-enunciado. Essa unidade diz respeito a “uma micro unidade sintática 

e de uma micro unidade de sentido”. (ADAM, 2011, p.108). A proposição-enunciado, 

conforme Adam (2011), ancora-se nos estudos da linguística clássica e pode ser expressa pela 

relação “tema” e “rema”, ou seja, é uma unidade de predicação. Ela não é entendida, em 

Adam ([2008] 2011), de forma isolada, autônoma, sua constituição, é concebida a partir de 

uma perspectiva dialógica. A proposição-enunciado está no âmbito textual e na dimensão 

discursiva. 

Rodrigues (2010, p. 152) revisitando Adam ([2008] 2011) explica que os principais 

níveis de análise são: 

a) Um nível sequencial-composicional em que os enunciados 

elementares (a proposição-enunciado ou proposição enunciada) se 

organizam em períodos, que comporão as sequências. Estas, por sua vez, 

agrupam-se conforme um plano de texto. Esse nível focaliza a estruturação 

linear do texto, no qual as sequências desempenham um papel fundamental; 

b) Um nível enunciativo, baseado na noção de responsabilidade 

enunciativa, que corresponde as “vozes”, à sua polifonia; 

c) Um nível semântico, apoiado na noção de representação discursiva e 

em noções conexas (anáforas, correferências, isotopias, colocações), que 

remetem ao conteúdo referencial do texto; 

d) Um nível argumentativo embasado nos atos de discursos realizados e 

na sua contribuição para a orientação argumentativa do texto. 

 

Nesta seção, o que nos interessa discutir é a categoria (N5), que faz referência às 

sequências e planos de texto e segundo Adam (2011, p. 257) “desempenham um papel 

fundamental na composição macrotextual do sentido”. Segundo Adam (2011, p. 256) “o 

reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um plano de texto, com suas 

partes constituídas, ou não, por sequências identificáveis”. Tomando como referência essa 

proposição e a ideia de que os planos de texto vinculam-se às dimensões do texto/discurso, 

depreendemos que (N5), nível das sequências e planos de texto, é sintético e aberto, assim 

como a categoria da responsabilidade enunciativa, admitindo filiações teóricas compatíveis às 

discussões apresentadas. Nesse sentido, inserimos nossas análises no nível 5, que trata da 

composição dos textos.  
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Em relação aos estudos sobre as sequências textuais, Adam (1992, 2001a, 2001b, 

2008) avança em sua proposta e postula que os textos com propósito injuntivo são muito mais 

que sequencias, são gêneros que incitam à ação. Nessa direção, os planos de texto entram 

como categoria de análise, uma vez que “são os responsáveis pela estrutura composicional do 

texto, sobretudo nos casos em que os encadeamentos de proposições ou períodos não chegam 

a formar claramente sequências.” (PASSEGGI et al, 2010, p. 297).  

Os textos injuntivos apresentam planos textuais diversos em função das práticas 

discursivas que eles estabelecem. Uma receita, por exemplo, se configura diferentemente de 

um horóscopo, que é constituído diferentemente de dica de comportamento, e por serem tão 

diversos também apresentam formas visuais variantes, mas as marcas linguísticas, segundo 

Adam (2001a, 2001b) são regulares. 

A família dos textos de incitação à ação apresentam as regularidades que 

revelam os tipos de macro-formas de enunciação ou um tanto de macro-

ações sócio discursivas. Lembramos que um texto é, em parte, uma 

continuação linear de partes que formam uma estrutura composicional 

apresentada, mas que é por outra parte, um todo de sentido semântico-

pragmático, uma unidade configuracional. (ADAM, 2001b, p. 21)  

 

Entendemos que essa realidade decorrente do contexto reflete na organização do 

gênero que será materializado. Para Adam (2011, p. 258) “os planos de texto estão, 

juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais. Eles 

permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global 

de um texto, prescrita por um gênero”. 

Koch e Fávero (1987) apresentam, para os textos injuntivos ou diretivos, uma 

superestrutura, que além de considerar o âmbito discursivo e cognitivo, considera as marcas 

linguísticas de superfície na categorização dos tipos textuais. Para melhor entendermos, 

superestrutura seria “um tipo de esquema abstrato que estabelece a ordem global de um texto 

e que se compõe de uma série de categorias, cujas possibilidades de combinação se fundam 

em regras convencionais”.
15

 (VAN DIJK, 1992, p. 144, tradução nossa). 

 

Esquema 2 – Superestrutura diretiva/ prescrição de comportamentos  

sequencialmente ordenados 

 

 

 

                                            
15 « un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se compone de una serie de 

categorías, cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales. ». 

Tema: ação1+ação2+ação3... ação n = resultado ou produto. 
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Fonte: Contribuição a uma tipologia textual. Koch e Fávero (1987, p. 08) 

 

Nesse plano de texto encontramos a sucessividade de ações, cuja realização culminará 

no objetivo pretendido. Entendemos que a ordem, o comando, a orientação, a recomendação, 

ou seja, as ações verbais diretivas se inserem num plano de texto mínimo. Cada ação 

corresponde a uma construção linguística que veicula o efeito da injunção, podendo ser um 

verbo no imperativo ou outras formas linguísticas com semântica imperativa.  

Travaglia (199, p. 230) diz que um texto injuntivo pode apresentar três partes distintas, 

a saber: a) elenco ou descrição, que apresenta os elementos a serem manipulados, o que diz 

respeito a objetos/ingredientes descritos à manipulação visando um fim específico, sendo essa  

parte sempre descritiva; b) a determinação ou incitamento, que está relacionado aos atos 

imperativos, o incitamento, o fazer agir do sujeito em função de uma ordem, pedido ou 

conselho; e c) justificativa, explicação ou incentivo, fazendo referência às razões pelas quais 

as ações devem ser realizadas.  

 

Esquema 3 – Superestrutura dos textos injuntivos 

Fonte: A superestrutura dos textos injuntivos. Travaglia (1991, p. 1291-1292) 

 

Comparando a superestrutura proposta por Koch e Fávero (1987), percebemos uma 

ampliação no que tange à estrutura composicional dos textos injuntivos em Travaglia (1991). 

O autor acrescenta a estrutura elenco ou descrições, onde se apresentam os materiais a serem 

manipulados na ação efetivada e agrega outras partes: o incentivo e a justificativa/ explicação, 

parte textual que se explicita ao sujeito as razões para a realização das ações. O autor expande 

a discussão acerca dos planos de texto para os textos injuntivos e propõe uma superestrutura 

que engloba os horóscopos e as orientações/dicas. Antes disso, somente textos com uma 

planificação bastante definida, como as receitas culinárias e os manuais de instrução para 

montagem, eram contemplados teoricamente com a superestrutura apresentada em Koch e 

Fávero (1987). 

As receitas culinárias apresentam um plano de texto bem definido. Nelas encontramos 

duas partes prototípicas, que são os ingredientes e o modo de preparar. Em alguns casos, 

observamos também a presença de elementos não verbais, em situações onde aparecem 

ELENCO 

ou 

 DESCRIÇÕES 

 DETERMINAÇÃO

ou  

INCITAMENTO 

 INCENTIVO, 

JUSTIFICATIVA/  

EXPLICAÇÃO 
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imagens corroborando com o produto final da receita. Abaixo apresentamos o plano textual 

das receitas culinárias e nele verificamos todas as partes detalhadamente:  

 

a. Nome da receita / do produto da atividade de bricolage que corresponde ao 

lexema superordenado que serve como título do tema (operação de 

ancoragem das sequências descritivas). 

b. Lista de ingredientes/ do material necessário que - 

a grau zero da descrição – correspondem à numeração dos objetos (ainda 

dispersos e crus) do todo. Essa parte nem sempre tem subtítulo próprio, nem 

um lugar fixo, como é tipograficamente identificada. 

c. Descrição da continuidade de ações a ser executada corretamente para 

atingir o objetivo esperado. O lugar desta parte (antes ou depois de b) não é 

fixo e os subtítulos variam: "realização", "modo de fazer". 

d. Infográficos dando uma idéia do todo realizado (meta do processo 

acional). 

e. Conselhos, recomendações opcionais. 

 

Conforme Adam (2001a) essas características constituem uma base para o arranjo das 

sequências em planos de textos possíveis. Partindo dessa exemplificação, Adam (2001b) diz 

que os manuais de instruções de instalação/montagem e os guias topográficos têm a mesma 

base textual. Nesse sentido, o plano de texto apresentado é válido para gêneros como receitas 

e manuais de instruções, assim como guias de turismo. Para os gêneros do aconselhamento, 

dica ou recomendação, a exemplo do horóscopo ou das dicas de etiqueta, o plano textual 

torna-se diferente porque não é comum aparecer listagens de instrumentos a serem 

manipulados visando à concretização de um objeto palpável, por exemplo. Aparecem, pois, 

ações que devem ser realizadas referentes a comportamentos ou mudança de comportamento. 

Nesse sentido, se p então q, q1, q2, q3, se p’, q’, como se observa na explicação abaixo: 

  

Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/previsoes/previsoes-diarias.shtml. Acesso em 24 Abr. 2011.  

 

Como vemos, no texto não há a descrição de materiais, por se tratar de um texto que 

visa a regulação do comportamento, o próprio sujeito faz a ação e a ação volta-se a ele, 

diferente de uma receita, onde se faz uma ação em objetos manipuláveis. Temos, no texto, 

Escorpião (23 out. a 21 nov.) 

Nas ultimas semanas você tem ficado meio de 

lado, a margem - e algumas perguntas ficaram 

sem resposta sobre o porquê disto. Agora elas 

chegam com a lua crescente e por todos os 

meios. Mantenha o otimismo acima de tudo! 

http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/previsoes/previsoes-diarias.shtml
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uma estrutura em que o incitamento é explícito pelo imperativo verbal “mantenha o otimismo 

acima de tudo” e a justificativa ou explicação seria buscar as respostas às perguntas. 

Ainda em relação à constituição dos textos injuntivos, Rosa (2007, p. 32) ancorando-

se nos estudos de Adam (2001a), sugere preliminarmente a categorização pragmática dos 

gêneros de incitação à ação em três grupos: a) textos instrucionais-programadores (que visam 

instruir, ensinar alguém fazer algo); b) textos de conselho (que visam a aconselhar alguém a 

fazer algo); e c) textos reguladores prescritivos (que visam alguém obrigar alguém fazer algo). 

Embora Adam (2001b) postule que esse agrupamento deveria ser apenas dois, pois os gêneros 

podem ser categorizados nos que tem valor procedural e os que emitem conselho.  

Referente à organização textual, a autora traça um esquema geral aos textos injuntivos, 

orientada em Adam (2001) e diz que eles são divididos em três partes: a) exposição do 

macroobjetivo acional (objetivo geral que se deve atingir através de comandos específicos); b) 

apresentação dos comandos (disposição de ordenamentos, comandos ou orientações de 

ações); c) justificativa (os motivos pelos quais se devem seguir os comandos estabelecidos, 

parte do locutor, que pode ser um indivíduo ou uma representação institucional com 

determinado poder, competência ou autoridade para o locutor). 

 

Esquema 4 – Protótipo da sequência injuntiva 

 

Fonte: No comando, a sequência injuntiva. ROSA (2003, p. 34) 

 

 É importante esclarecer que a recorrência dessas partes não remete a uma regra fixa, 

depende do modo como se instaura o enunciado e o gênero discursivo. Os textos apresentam 
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essas partes, em sucessividade ou não, de forma interligada, mesmo que observemos 

textualmente os limites de cada uma. Nesse sentido, entendemos que a parte nuclear do texto 

injuntivo é a determinação ou incitamento, que corresponde à concretização do ato de fala, o 

fazer agir para se obter algo, ou seja, a injunção em si. 

 

3.3 Marcas linguísticas da sequência/ tipo textual injuntivo 

 
Neste trabalho, utilizamos a noção de sequencia/ tipo textual, a primeira preconizada 

por Adam ([2008] 2011), e a segunda noção por Marcuschi (2003, 2008). Apesar dos autores 

apresentarem flutuações terminológicas diferentes, sequência textual e tipo textual 

correspondem ao mesmo objeto.  

O material linguístico que caracteriza o tipo textual injuntivo veicula o efeito de 

sentido da injunção, o que leva o sujeito, no plano pragmático, a realizar uma ação com a 

finalidade de atingir um determinado objetivo. Entre os textos que apresentam predominância 

da sequencia/ tipo textual injuntivo, estão aqueles que cumprem discursivamente a função de 

ordenar, instruir, recomendar, orientar, aconselhar, fazer pedido, ou seja, são os textos que 

têm o propósito de suscitar a ação do sujeito, dizendo o que fazer e como fazer prevendo uma 

ação futura. 

As sequências/ tipos textuais são sequências linguísticas que entram na composição 

dos gêneros, mas não se caracterizam como textos propriamente ditos, apesar de apresentar 

um valor enunciativo específico. Eles podem configurar, no interior do texto, uma sequência/ 

tipo textual específico cuja predominância seja percebida pelo interlocutor ou pode, apenas, 

colaborar sequencialmente na construção de um texto. Isso nos diz que em um determinado 

gênero podemos encontrar tipos textuais diversos. 

Para ampliar nossa discussão reportamo-nos às discussões teóricas do âmbito da LT 

que abordam a noção de sequência ou tipo textual injuntivo, no intuito de mostrar que elas 

constituem uma base textual prototípica dos textos da ordem da injunção, posição que difere 

da proposta de Adam (1992, 2001a, 2001b, 2008, 2011).   

Entre a ordem e o conselho na textualidade dos gêneros da incitação à ação, discutidos 

por Adam (2001a, 2001b), está a materialidade linguística característica do tipo textual 

injuntivo, veiculando os efeitos de sentido da ordem, da incitação, do conselho, dentre outros. 

A passagem da verbalização à ação nos diversos textos injuntivos perpassa pela questão do 

estilo do texto, observadas as regularidades linguísticas desses gêneros semelhantes.  
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Segundo Adam, os textos injuntivos apresentam duas grandes características. A 

primeira é a abundancia de predicativos de ação que apresentam ações temporalmente 

sucessivas e atualizadas verbalmente a partir dos verbos com valor imperativo. A segunda é a 

presença de um grande número de orações de valor ilocucional forte, principalmente de atos 

diretivos e sucessivos. Os atos imperativos mais fortes geralmente se materializam no 

imperativo, os menos fortes no infinitivo. No futuro e no presente o valor é mais preditivo. 

O tipo textual injuntivo, conforme Marcuschi (2003, p. 23), “vem apresentado por um 

verbo no imperativo”, mas, nessa discussão nos reportamos a Rodrigues (2013) e a Adam 

(2001a, 2001b) e entendemos que, além do imperativo, verbos no infinitivo, locuções verbais 

e verbos no futuro podem imprimir os atos ilocutórios diretivos. Nesse sentido, esses 

elementos linguísticos e textuais entram na composição dos textos injuntivos e caracterizam a 

sequência/tipo textual. 

Koch e Fávero (1987, p. 08), ao apresentarem a dimensão linguística de superfície do 

tipo injuntivo ou diretivo faz referencias aos “modos e tempos verbais no imperativo 

(imperativo, infinitivo, futuro do presente), vocativos, verbos performativos, períodos 

simples, parataxe, nexos ou articuladores adequados ao encadeamento sequencial de ações”. 

Na mesma direção, Koch e Elias (2009, p. 68) dizem que: 

 

as sequências injuntivas apresentam prescrições de comportamentos ou 

ações sequencialmente ordenados, tendo como principais marcas os verbos 

no imperativo, infinitivo ou futuro do presente e articuladores adequados ao 

encadeamento sequencial das ações prescritas. 

 

Compartilhando com a mesma ideia, Cavalcante (2012, p. 73) diz que nos textos 

injuntivos é recorrente uma sequência que “apresenta uma sucessão de ações instrucionais, 

realizadas pela presença de formas verbais no imperativo ou no infinitivo”.  

Entendemos, pois, que o modo imperativo, assim como outras formas de construir a 

semântica do imperativo, é o material formal que caracteriza a sequência/tipo textual 

injuntivo. O valor semântico do imperativo também pode expressar aconselhamento, 

recomendação, sugestão, pois conforme (Vilela, 1999, p. 18) “o plano semântico forma-se a 

partir dos esquemas cognitivos que a sociedade construiu representando e configurando a 

realidade extralinguística”. O modo verbal imperativo característico do tipo textual injuntivo é 

dado textualmente, mas o seu efeito de sentido é dado construído no contexto. 

 

O valor do imperativo está intimamente ligado à situação, ao contexto, tanto 

mais que supõe a presença de um partner de quem o falante pode esperar à 
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realização do que “é ordenado”. A situação – intervindo aqui também a 

entoação – indica em que medida o que é pedido se caracteriza como 

“pedido”, “ordem” “conselho”, “ameaça”, “advertência”, etc. Há um sema 

evidente: que é o de “futuro” (o tempo de realização).  (VILELA, 1999, p. 

175) 

 

Pery-woodley (2001, p. 18-19) argumenta sobre a constituição do material linguísticos 

dos textos injuntivos. A autora comenta que há textos injuntivos que apresentam uma 

enumeração das ações a serem cumpridas, linguisticamente materializadas a partir de um 

paralelismo sintático de imperativos, ou seja, marcas linguísticas que incitam a ação. 

Entretanto, há aqueles textos cujo efeito de sentido do ordenamento e conselho é construído e 

recuperado pelo leitor nas práticas discursivas. Para essas duas realidades, a autora explica 

que os textos organizados numa perspectiva linear, que apresenta uma enumeração de ações, 

tendem a incitar decisivamente a ação do sujeito, já os textos que apresentam pressuposições 

de ações a serem cumpridas conotam maior liberdade para o destinatário escolher se cumprirá 

a ação ou não.  

Longrace e Levynson (1978)
16

, ao discutirem os tipos de discurso, definem o tipo de 

discurso procedural, que faz referência aos textos que indicam ações a serem desenvolvidas. 

Trata-se de uma ordem, de um procedimento a ser desenvolvido. Por seu turno, Werlich (1975 

apud CIAPUSCIO, 1994, p. 81) nos traz a noção de tipo de texto diretivo, que indica ações 

para o comportamento futuro do falante. Para o autor, a marca linguística que determina esse 

tipo textual é o imperativo e o infinitivo, numa estrutura sintática do tipo P + A (predicado 

acional + complemento), podendo aparecer verbos modais como poder e dever.  

Em Adam (2001a) observamos que o autor, em 1987, fundamentado em Werlich 

(1975) e Longacre (1982), considerava a sequência injuntiva-instrucional como uma base 

prototípica definida pelo seu material linguístico, o mesmo critério adotado por Marcuschi 

(2003, 2008) na definição de tipo de texto. Isso revela que esses autores classificam os textos 

a partir dos traços linguísticos comuns, assim como outros autores da LT. 

A discussão teórica apresentada permite-nos proceder à análise dos dados, uma vez 

que, considerando o plano do texto, categoria de Adam ([2008] 2011), o nosso objetivo é 

analisar como os LDP exploram a materialidade linguística que veicula os efeitos de sentido 

da injunção, ou seja, verificar o espaço dedicado ao ensino e aprendizagem das categorias 

discutidas em Rodrigues (2013), a saber o imperativo, o infinitivo, locuções verbais e futuro.   

 

                                            
16

 Ver autores em Ciapuscio (1994). 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

Neste capítulo, apresentamos os questionamentos que motivaram este trabalho, os 

objetivos da pesquisa, a constituição e detalhamento do corpus e os procedimentos de análise 

adotados para desenvolvermos nosso estudo. 

 

4.1 Questões e objetivos da pesquisa 

 

Ao tomar propriedade das discussões do âmbito da LT e observarmos suas 

implicações nos PCNLP no tocante à leitura, à escrita e ao ensino de gramática, resolvemos 

buscar nos LDP a expressão dessa realidade, por entendermos que os LD, no contexto atual, 

são produzidos e selecionados a partir de critérios que estão articulados com os documentos 

oficiais, a exemplo dos próprios parâmetros curriculares, a LDB de nº 9394/96 e o PNLD.  

Ao ensino da LM, os PCNLP sugerem que o trabalho seja desenvolvido a partir da 

diversidade de gêneros textuais que circula socialmente. A partir desse dado, constatamos que 

os LDP, visando à efetivação de práticas de ensino significativas, têm explorado 

frequentemente os gêneros que apresentam o objetivo comunicativo de incitar ação do sujeito 

para atingir um determinado objetivo, classificado por Adam (2001b) como os gêneros da 

incitação à ação. Para o trabalho com a leitura e escrita desses gêneros podem ser explorados 

diversos mecanismos de textualização, inclusive a construção textual dos atos de fala 

ilocutórios. Materializados textualmente no plano do texto, nível (5) do quadro da ATD, 

categorias linguísticas como os verbos no imperativo, infinitivo, marcas do futuro ou locuções 

verbais produzem os efeitos de sentido da ordem, recomendação, pedido, persuasão, apelo, ou 

seja, da injunção. 

Nessa direção, quando situamos a abordagem desses gêneros no que concerne o seu 

processo de textualização nos LDP, fazemos alusão às orientações contidas nos PCNLP, que 

propõe a articulação da leitura, escrita e análise linguística. Portanto, é na relação entre o que 

é exposto nos LDP e nas orientações dos PCNLP que trazemos os questionamentos que 

conduzem nossa pesquisa:  

 Como é estabelecida a articulação da análise linguística com o processo de 

textualização em propostas de escrita de gêneros da incitação à ação? 

 Quais as categorias linguísticas abordadas pelos LDP para explorar os efeitos de 

sentido da injunção em propostas de escrita dos gêneros da incitação à ação? 
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Para responder essas questões, selecionamos, a partir de critérios descritos mais 

adiante, dezesseis propostas de escrita de textos injuntivos, que estão inseridas nos LDP do 

Ensino Fundamental, de forma mais pontual, em volumes do 4º e 5º anos. 

 

4.2 Objetivos da pesquisa 

 

Fazendo referência às questões de pesquisa, estabelecemos como objetivos desse 

estudo:  

 Identificar, descrever, analisar e interpretar como os livros didáticos de língua 

portuguesa abordam, a partir da materialidade linguística, efeitos de sentido da 

injunção em proposta de escrita de textos predominantemente injuntivos. 

 

4.3 Naturezas da pesquisa 

 

Esta investigação se insere no âmbito da pesquisa qualitativa e interpretativista. Essa 

abordagem tem por objetivo interpretar o funcionamento de um determinado objeto com 

intuito de obter o sentido mais amplo de uma particularidade ainda não explorada em função 

dos conhecimentos já disponíveis. No caso específico desta pesquisa almejamos investigar o 

modo como os LDP abordam a construção dos atos de fala ilocutórios em textos da injunção. 

Para Oliveira (2010, p. 60) a pesquisa qualitativa tem o objetivo de “buscar 

informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as características em 

cada contexto em que encontra o objeto de pesquisa”. Bogdan e Biklen (1994) comentam que 

a investigação qualitativa apresenta cinco características: 1) os dados de pesquisa emergem de 

um determinado contexto e devem ser considerados pelo pesquisador para melhor 

compreensão do objeto de estudo; 2) a investigação é descritiva, uma vez que tende a 

explorar, descritiva e analiticamente, o objeto de pesquisa em função de questionamentos e 

objetivos; 3) a pesquisa qualitativa interessa-se mais pelo processo dos fenômenos ao simples 

produto; 4) tende a ser desenvolvida pelo método intuitivo, ou seja, a construção da totalidade 

ganha forma à medida que se analisa as partes; 5) busca construir o significado de uma dada 

realidade. 

Nesse sentido, em paralelo à abordagem qualitativa, apoiamo-nos em dados 

quantitativos tencionando a qualificação das análises apresentadas. Entendemos que as duas 

abordagens adotadas neste trabalho não estão na perspectiva da concorrência, mas na 
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complementaridade, pois concordamos com Oliveira (2010, p. 60) quando afirma que “os 

dados estatísticos só devem ser utilizados quando visam dar maior precisão aos dados 

coletados que são analisados com base na realidade, nos objetivos, hipóteses e nos 

fundamentos teóricos preestabelecidos na construção do projeto de pesquisa”. Desse modo, 

além de analisarmos e interpretarmos o objeto de pesquisa, apresentamos dados numéricos 

para sustentar nossa argumentação, ou seja, as abordagens qualitativa e quantitativa incidem 

em um único ponto: a qualificação dos dados. Dessa forma, corroboramos com Strauss e 

Corbin (2008, p. 45) ao dizerem que “o método qualitativo deve dirigir o quantitativo, e o 

método quantitativo resulta o qualitativo, em um processo circular, mas ao mesmo tempo 

evolutivo, com cada método contribuindo para a teoria a maneira que só ela pode fazer”. 

Para tratamento e análise dos dados, adotamos, ainda, as abordagens da pesquisa 

bibliográfica e documental. Para melhor esclarecer os tipos de pesquisa mencionados, Gil 

(2010, p. 30) nos diz que “a pesquisa bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por 

autores com o propósito específico de ser lido por públicos específicos, já a pesquisa 

documental vale-se de toda a sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais 

como assentamento, autorização, comunicação etc.”. 

  Ludwig (2009, p.51) argumenta que a pesquisa bibliográfica pode ser definida “como 

o ato de procurar, recolher, analisar, interpretar e julgar as contribuições teóricas já existentes 

sobre certo assunto”. A pesquisa documental diz respeito ao tratamento e exploração de dados 

disponíveis em determinados materiais que foram produzidos para fins específicos, mas 

manipuláveis de modo a atender as necessidades de investigação do pesquisador. Esse 

material difere dos que foram produzidos para fins acadêmicos. A pesquisa documental diz 

respeito aos “documentos com o propósito de descrever e comparar usos e costumes, 

tendências, diferenças e outras características”. (CERVO; BERVIAN, 2007, p. 62).  

Neste trabalho, esses tipos de pesquisa se situam em momentos diferentes. Primeiro, 

apresentamos a revisão da literatura do âmbito da linguística acerca dos gêneros da incitação 

à ação, sobre a textualização desses gêneros a partir da categoria dos planos de texto N(5) da 

ATD e discorremos também sobre as marcas linguísticas da sequência/tipo textual injuntivo. 

Para tratar desses temas recorremos a fontes diversificadas com o intuito de “explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses”. 

(CERVO; BERVIAN, 2007, p. 60). Segundo, a análise documental realizada em LDP do 4º e 

5º anos, onde investigamos as propostas de escrita de textos injuntivos. Além dos LDP, 
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consideramos como documentos o guia do PNLD 2010

17
 e a legislação referente ao PNLD 

(edital de abertura para o PNLD 2010).  

Adotamos a abordagem da pesquisa bibliográfica e documental, mas temos 

consciência de que os dados mais significativos desta investigação emergem da análise dos 

LDP do 4º e 5º anos, ou seja, surgem da identificação e observação do comportamento do 

nosso objeto de estudo nos documentos analisados, no caso os LDP. Portanto, é a partir da 

pesquisa documental que apresentaremos dados novos à comunidade científica.  

É recorrente a abordagem da pesquisa documental em investigações sobre LD, isso 

observado em Freitag et al (1987), Unicamp (1989) e Batista e Rojo (2005) . Entendemos que 

a partir desse tipo de pesquisa é possível, como já foi apresentado, mediar as abordagens 

estatísticas e interpretativistas, como é proposto nesta investigação.  

Freitag et al (1987) comentam que nas pesquisas em LD que enfatizam, como 

dimensão de análise, o seu conteúdo, seja ele linguístico, teórico/metodológico ou ideológico 

cultural tornam-se coerente adotar a perspectiva da pesquisa documental. Para trabalhos dessa 

natureza, o LD é considerado como um produto, cujo interesse do pesquisador centra-se 

“antes ao estudo dos conteúdos tratados pelo livro (um tema, um conceito, uma noção, um 

corpo de conteúdos de uma disciplina) e os resultados tendem mais a contribuir para as 

preocupações da área de estudos da metodologia e da didática”. (ROJO; BATISTA, 2005, p. 

35). Assim, a análise documental pode ser utilizada para trabalhos cuja investigação aponta a 

exploração de dados específicos em LDP, sejam eles de ordem cultural e ideológica, científica 

ou didático-metodológica. Em relação a esse assunto Choppin (2004, p. 555) nos diz que: 

 

A análise científica dos conteúdos é marcada por duas grandes tendências: a 

primeira, por muito tempo privilegiada pelos pesquisadores e que continua 

ainda na atualidade, refere-se à crítica ideológica e cultural dos livros 

didáticos; a segunda, mais recente, mas que tem sido cada vez mais 

considerada desde o final dos anos 1970, analisa o conteúdo dos livros 

didáticos segundo uma perspectiva epistemológica ou propriamente didática.  

 

                                            
17 O processo de escolha dos livros didáticos à constituição do guia do PNLD dá-se a partir da abertura de edital, 

cujos critérios quanto às condições de participação de candidatos e de escolha dos LD são expostos. Desse modo, 

o guia do PNLD 2010 foi constituído por livros didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º 

anos. Foram aceitas coleções didáticas inéditas ou reapresentadas, elaboradas para serem utilizadas no processo 

de ensino-aprendizagem escolar, tendo em vista o uso coletivo ou individual. Conforme o edital “os LD devem 

constituir-se como uma proposta didática e pedagógica organizada em relação a um programa curricular, 

observando critérios claros de progressão, em termos de ano ou ciclos”. (EDITAL-PNLD, 2007, p. 3). Para o 

Guia do PNLD 2010 foram inscritas cinquenta e nove coleções de LDP, mas apenas vinte e quatro CLDP 

obtiveram aprovação. 
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Nossa pesquisa, ao mesmo tempo em que se volta às questões epistemológicas, incide 

em abordagens didáticas, uma vez que verificamos como os LDP exploram os efeitos de 

sentido da injunção em propostas de escrita de textos injuntivos. É epistemológica porque 

tratamos categorias que estão circunscritas no universo teórico da LT e didática porque essa 

teoria se reverte, nos LDP, em propostas de ensino.  

Antes de analisarmos as propostas de escrita propriamente ditas foi necessário 

remontar o quadro de constituição do LD. Utilizamos, em um primeiro momento, o edital que 

orienta a formatação do guia do PNLD 2010 por tratar de aspectos relacionados à legislação, 

depois foi utilizado o guia do PNLD 2010 e nele focalizamos as resenhas das CLDP, 

documento necessário para verificar a organização de cada coleção. Amparar-se nesses 

materiais foi relevante para contextualizar nossas análises, uma vez que eles representam a 

oficialização dos direcionamentos dados à configuração do LDP, desde a produção à 

utilização no contexto educacional pelos alunos. Quanto aos documentos oficiais, Lakatos e 

Marconi (2003, p. 178) dizem que eles: 

 

[...] constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. Podem dizer 

respeito a atos individuais ou, ao contrário, atos da vida política, de alcance 

municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz respeito ao 

fato de que ele não exerce controle sobre a forma como os documentos 

foram criados. Assim, deve não só selecionar o que lhe interessa, como 

também interpretar e comparar o material, para torná-lo utilizável. 

 

 

O edital que constituiu o guia do PNLD 2010 foi fundamental para compreendermos o 

contexto de produção das CLDP. Ele representa a tomada de decisão do âmbito da jurisdição, 

leis da educação, assim como da dimensão epistemológica e pedagógica. Foi nesse 

documento que observamos, de forma mais pontual, o imbricamento da LDB de nº 9394/96 e 

dos PCNLP às propostas de ensino. Assim, para entender o contexto de produção dos LDP, 

adotamos, nesta pesquisa, o método indutivo, que segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 48-

49), seguem três fases: 

 

a) observação dos fenômenos, que consiste na análise dos dados estudados, 

tendo a finalidade de descobrir as causas da sua manifestação; b) descoberta 

e relação entre os dados, onde se busca agrupar os fenômenos e fatos 

semelhantes visando uma relação entre eles; e c) generalização da relação, 

cuja interpretação leva a um mapeamento geral das relações observadas, ou 

seja, a observação de dados ainda não observados. 
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Identificamos e analisamos propostas de escrita de textos injuntivos inseridas nos LDP 

do 4º e 5º anos, levando em consideração o seu contexto de produção e a organização interna 

de cada volume. Desse modo, tomando o LDP como referencial, necessitamos analisá-lo 

considerando fatores externos, visando recuperar as condições que estão além dos discursos 

oriundos do sistema educacional; necessitamos também compreendê-lo internamente para 

percebermos as interrelações existentes entre as propostas de escrita de textos injuntivos e as 

outras atividades inseridas nas sequências de ensino. A partir dessa contextualização, 

procedemos as análises dos dados e chegamos às nossas conclusões.  

 

4.4 Delimitação do Corpus  

 

As CLDP analisadas foram retiradas do guia do PNLD 2010. Nesse guia constam 

catalogadas 24 coleções de livros didáticos de língua portuguesa de várias editoras aprovadas 

a partir de avaliação realizada por equipes especializadas vinculadas ao PNLD. Mediante o 

quantitativo de CLDP, fizemos duas delimitações, a saber:  

1) Escolhemos as CLDP adotadas pela Secretaria Municipal de Educação de Natal e que 

também se inserem no âmbito do Projeto Ler/Contar do Observatório de Educação da 

UFRN (CAPES/INEP) Edital 038/10-PPGED/PPgEL/PPGECNM. A partir desse 

recorte, o nosso corpus ficou constituído por onze CLDP dos anos iniciais, 1º ao 5º 

ano do EF, totalizando sessenta e seis volumes; 

2) Selecionamos para análise apenas os livros dos 4º e 5º anos, por representarem os anos 

finais da primeira etapa do EF. Delimitamos mais uma vez o corpus, agora levando 

em consideração a nova regulamentação do EF, lei citada em nota de rodapé na 

introdução desta pesquisa. Para as séries iniciais, a lei aponta os três primeiros anos 

(1º, 2º, 3º) à alfabetização e os outros dois (4º e 5º anos) à sistematização dos 

conteúdos. Essa nova realidade exigiu do LDP a readequação e reorganização em 

“termos legais, administrativos, curriculares e pedagógicos”. (GUIA DO PNLD 2010, 

2009, p.15). Nesse sentido, a partir desse recorte permanecemos com as mesmas onze 

coleções, mas diminuímos o número dos volumes para serem analisados. A partir 

desse recorte, obtivemos vinte e dois volumes.  

Resumindo: exploramos onze coleções didáticas de LDP, volumes do 4º e 5º anos, 

totalizando vinte e dois volumes. Nesse quantitativo, identificamos e analisamos propostas de 

escrita de textos injuntivos. Abaixo segue a referência das coleções analisadas: 
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Quadro 1 - Referência das coleções de livros didáticos de português para análise 

 

AREDES, Albanize; ALEXANDREF, Ângelo; GRILO, Miriam. Infância Feliz: Língua 

Portuguesa. 2. ed. São Paulo: Escala Educacional, 2008. (Coleção Infância Feliz). 

BURANELO, Cristiane. Coleção conhecer e crescer: Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo: 

Escala Educacional, 2008. (Coleção Conhecer e crescer). 

CAMPEDELLI, Samira. Hoje é dia de Português: Língua Portuguesa. Curitiba: Editora 

Positivo, 2007. (Coleção Hoje é dia de Português). 

CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A grande aventura: Língua 

Portuguesa. São Paulo: FTD, 2008. (Coleção A grande aventura). 

CAVÉQUIA, Marcia Paganini. A escola é nossa: Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: 

Scipione, 2008. (Coleção A escola é nossa). 

CEREJA, Wilian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português e linguagens. 2. ed. 

São Paulo: Atual, 2008. (Coleção Português e linguagens). 

GARCIA, Maria Mello; GLÓRIA, Dília Maria Andrade. Asas para voar: Língua 

Portuguesa. São Paulo: Ática, 2008. (Coleção Asas para voar). 

MIRANDA, Cláudia; RODRIGUES, Vera Lúcia. Coleção Aprendendo Sempre: Língua 

Portuguesa. São Paulo: Ática, 2008. (Coleção Aprendendo Sempre). 

SOUZA, Cassia Garcia de; MÁZIO, Lúcia Perez. De olho no futuro: Língua Portuguesa. 

São Paulo: Quinteto Editorial, 2008. (Coleção De olho no futuro). 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. (Coleção A 

aventura da linguagem). 

VASCONCELOS, Anderson. Aprender Juntos: Português. 2. ed. São Paulo: Edições SM, 

2008. (Coleção Aprender juntos). 
Fonte: Dados da pesquisa elaborados pelo autor. 

 

Os volumes do 4º e 5º anos das CLDP apresentados no quadro 1 foram explorados no 

sentido de identificarmos propostas de escrita de textos injuntivos. Das CLDP analisadas, 

conforme quadro 1, selecionamos seis por apresentarem propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação para neles verificarmos o tratamento dado à construção dos efeitos de 

sentido da injunção.  

As coleções destinadas para analise foram: 1) A Aventura da Linguagem 

(TRAVAGLIA; COSTA; ALMEIDA, 2008); 2) A Escola é Nossa (CAVÉQUIA, 2008); 3) A 

grande Aventura (CARVALHO; ANSON, 2008); 4) Aprendendo Sempre (MIRANDA; 

RODRIGUES, 2008); 5) Asas para Voar (GARCIA; GLÓRIA, 2008); e por último 6) De 

olho no Futuro (SOUZA; MÁZIO, 2008). Ressaltamos que essa ordem será respeitada na 

apresentação das análises no capítulo 5 e no quadro 3 destinado à identificação e descrição 

das propostas de escrita, que serviu de base para as análises. 
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4.5 Procedimentos e categorias de análise 

 

Para procedermos às análises, necessitamos entender como é apresentada a 

organização de cada coleção e, mais especificamente, de cada livro didático, uma vez 

observado nos LDP não haver homogeneidade quanto a sua formatação. Todas as coleções 

selecionadas para esta pesquisa são organizadas em blocos temáticos que apresentam o 

conteúdo temático desdobrado em atividades para a exploração da leitura, da escrita e da 

análise linguística. 

O conteúdo temático é o elemento norteador para o desenvolvimento das sequências 

de ensino no interior dos LDP, pois a perspectiva metodológica abordada nas CLDP é a 

pedagogia de projetos, onde os conteúdos curriculares de LM são abordados a partir de um 

tema específico. Portanto, observamos que as CLDP apresentam diferenças em diversos 

aspectos, a saber, os conteúdos temáticos, a forma de tratamento das atividades (algumas 

coleções privilegiam a leitura, outras a escrita), a quantidade dos capítulos ou lições no 

interior dos livros, assim como a extensão de cada uma delas e a quantidade de atividades.  

Diante dessa heterogeneidade organizacional observada nas CLDP, tivemos a 

necessidade de entender a configuração de cada uma delas, sobretudo cada volume, para 

focalizar no nosso objeto de estudo: as atividades de produção escrita de gêneros da incitação 

à ação. Ao identificar o nosso objeto de investigação, precisamos compreender também as 

relações que ele mantém com as demais atividades apresentadas nas sequências de atividades 

dispostas nos LDP, pois percebemos que as atividades destinadas à produção de textos 

injuntivos estavam localizadas em uma seção específica do livro (seção geralmente intitulada 

Produção de texto ou Produção escrita), mas interagiam com outras seções das lições ou 

capítulos do livro.  

Nesse sentido, entendemos que foi necessário, ao analisar as propostas de escrita, 

recuperar todo o espaço discursivo de onde as atividades de produção de texto estavam 

inseridas, para assim analisá-las consistentemente. Procedendo dessa forma, podemos 

verificar como os conteúdos de ensino estavam organizados em cada bloco temático, como os 

conteúdos são explorados e como se dá o desenvolvimento e as interligações das atividades 

para o ensino dos conteúdos curriculares de LP. 

Para construirmos a organização dos capítulos, unidades ou lições dos LDP para fins 

de análise, amparamo-nos, procedimentalmente, em Daghé et al (2009, p. 104) que discute a 
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noção de macroestrutura

18
 das sequências de ensino para o francês. Para os autores, a 

macroestrutura das atividades escolares de uma unidade de ensino é uma construção 

semântica, na qual é estruturada em função de critérios didáticos. Trata-se, resumidamente, da 

elaboração de um roteiro das sequências de atividades apresentadas nos livros didáticos com o 

objetivo de compreender globalmente a unidade de ensino. Segundo os autores, com a 

macroestrutura das unidades do LD definidas, podemos: 

 

 Ter uma visão geral do ensino efetivamente realizado ou como são 

apresentadas as diferentes ordens dos conteúdos tratados para 

aprendizagem e os dispositivos por ele abordados; 

 Evidenciar a estrutura hierárquica dos constituintes do ensino; 

 Observar a progressão e a relação dos conteúdos no interior das 

propostas de ensino; 

 Estabelecer as conexões entre as atividades escolares e as 

transformações dos objetos de ensinar; 

 Definir um quadro para análise das interações didáticas ao nível 

microscópico. (DAGHÉ et al, 2009, p. 104, tradução nossa)
19

    

 

A macroestrutura, para o investigador, ajuda-o a construir uma visão ampliada da 

sequência de atividades inserida no LD, observando o ordenamento, a hierarquização, as 

relações entre os objetos de ensino e as tarefas apresentadas aos alunos. Conforme os autores, 

a macroestrutura é a representação sintética, esquemática, dos dados de uma sequência de 

ensino inserida em um LD. Ela expressa “as relações de ordem, de progressão, de hierarquia e 

de conexão” das partes de uma dada sequência de atividades, esboçando a organização e a 

dinâmica dos conteúdos explorados, possibilitando a identificação e a descrição da evolução 

dos objetos e como eles foram apresentados no LD.  

Partindo dessas orientações, analisamos as CLDP e os volumes do 4º e 5º anos dos 

LDP em quatro fases: 

 Descrevemos a organização da CLDP, destacando sucintamente: a) a formação dos 

autores dos LDP; b) pontuamos o trabalho nela explorado concernente ao ensino dos 

                                            
18

 Os autores buscaram fundamentação em Van Dijk (1980) para desenvolver a noção de macroestrutura para as 

atividades escolares.  
19 « Avoir une vision général de l’einsegnement effectivement réalisé où sont préssentés dans l’ordre les 

différant contenus traitès par l’einseignant, les dispositifs créés pour les aborder ; mettre en évidence la structure 

hiérarchique des constituantes de l’einsegnement; suivre les transformations de l’objet enseignés dans le cadre 

de l’einsegnement ; établir les liens entre la suite das activités scolaires el les transformatinos de l’objet 

enseignés ;  définir um cadre pour des analyses des interactinos didatiques au niveau microscopique ».    
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eixos de LM; c) descrevemos a macroestrutura das unidades, capítulos e/ou lições

20
, 

apontando a funcionalidade das seções existentes no interior do livro: identificamos as 

seções dos livros e o que elas propõem no que diz respeito ao ensino da língua 

materna; 

 Identificamos (a)s proposta(s) de escrita de gêneros da incitação à ação inseridas na 

sequência de atividades no interior do LDP. Após o trabalho de identificação das 

propostas de escrita nos volumes do 4º e 5º anos das seis CLDP selecionadas, 

descrevemos aspectos do volume analisado, como a série/ano, a paginação, a unidade 

ou capítulo ou lição, assim como a seção do LDP que a proposta de escrita está 

inserida, situamos aspectos do plano de texto explorados na proposta de escrita e 

apontamos as categorias linguísticas exploradas no que concerne ao efeito de sentido 

da injunção. Ressaltamos que a partir da descrição da macroestrutura de cada volume 

podemos situar as propostas de escrita e perceber o embricamento ou não delas em 

relação a outras atividades existentes no LD. Esses dados foram sistematizadas a partir 

da disposição das informações no quadro 3, esse utilizado para identificar e descrever 

dados, para posteriormente analisa-los e interpretá-los. A seguir, apresentamos o 

quadro utilizado para identificação e descrição das propostas de escrita:  

 

                                            
20

 Não há uma homogeneidade quanto à nomenclatura dada à organização das sequências de atividades no 

interior dos LD analisados. Algumas coleções dividem as propostas de ensino em unidades, capítulos, outras em 

lições e assim as intitulam. Adotamos, nesta pesquisa, a mesma nomenclatura utilizada por cada coleção.  
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Quadro 2 – Identificação e descrição das propostas de escrita e categorias linguísticas 
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Fonte: Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor.
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Obtivemos dezesseis atividades de escrita de gêneros da incitação à ação para serem 

analisadas, onde demos ênfase a sua textualização. A partir disso, descrevemos os dados que 

as contextualizassem, conforme o quadro 3, e apresentamos também dados complementares 

que consideramos pertinente à análise, tanto nos volumes do 4º ano, como dos 5º anos. Como 

resultados desses procedimentos, apresentamos as propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação selecionadas para análise: 

 

Quadro 3 – Propostas de escrita de gêneros da incitação à ação 

em livros didáticos de português do 4º e 5º anos 

PROPOSTA DE 

ESCRITA DO GÊNERO 

DA INCITAÇÃO À AÇÃO 

REFERÊNCIA 

Roteiro de viagem 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 

ALMEIDA, Adélia. A aventura da Linguagem: 

Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. Belo 

Horizonte: Dimensão, 2008. p. 14-15. 

Roteiro de viagem 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 

ALMEIDA, Adélia. A aventura da Linguagem: 

Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. Belo 

Horizonte: Dimensão, 2008. p. 67. 

Dicas para economizar água 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 

ALMEIDA, Adélia. A aventura da linguagem: 

Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. Belo 

Horizonte: Dimensão, 2008. p. 111. 

Dicas de reciclagem, 

proposta dos 4 R 

 (Reciclar, Reduzir, 

Reutilizar,Reaproveitar) 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 

ALMEIDA, Adélia. A aventura da linguagem: 

Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. Belo 

Horizonte: Dimensão, 2008. p. 127. 

Dicas para ser bem 

sucedido  

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 

ALMEIDA, Adélia. A aventura da linguagem: Língua 

Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. Belo Horizonte: 

Dimensão, 2008. p. 124. 

Receita culinária; 

 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; 

ALMEIDA, Adélia. A aventura da linguagem: Língua 

Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. Belo Horizonte: 

Dimensão, 2008. p. 152. 

Dicas para boa convivência; 

CAVÉQUIA, Marcia Paganini. A escola é nossa: 

Língua Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. São Paulo: 

Scipione, 2008. p. 14 

Dicas para o bom humor 

CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A 

grande aventura: Língua Portuguesa, 4º ano. São 

Paulo: FTD, 2008, p. 20.  

Dicas para economizar água 

CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A 

grande aventura: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do 

aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 62. 
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Fonte: Fonte: Dados da pesquisa elaborados pelo autor. 

 

Com as propostas de escrita já definidas para análise, procedemos da seguinte forma:  

 Descrevemos e analisamos, no âmbito da macroestrutura apresentada no LDP, as 

propostas de produção escrita dos gêneros da incitação à ação. Focalizamos o 

tratamento dedicado ao plano do texto N(5), categoria de análise da ATD discutida em 

Adam ([2008], 2011) e revista em Adam (2001a, 2001b). Para complementar as 

discussões a respeito da textualidade dos gêneros da incitação à ação trazemos 

Travaglia (1992, 2007), Rosa (2007), Péry-Woodley (2001), Koch e Fávero (1987) e 

Werlich (1987). A partir dessa discussão, analisamos o modo como os LDP abordam 

as categorias linguísticas que veiculam o sentido da injunção nas propostas de escrita 

dos gêneros da incitação à ação. Nesse sentido, adotamos as categorias linguísticas 

discutidas em Rodrigues (2013): verbos no imperativo, verbos no infinitivo, locuções 

verbais e marcas do futuro. 

 Por fim, sintetizamos, analisamos e interpretamos como os LDP abordam os gêneros 

da incitação à ação a partir das propostas de produção de texto no que se refere à 

construção dos elementos linguísticos que imprimem os efeitos de sentido da injunção. 

 

 

 

Dicas contra o desperdício  

CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A 

grande aventura: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do 

aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 140. 

Instruções para brincadeiras 

CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A 

grande aventura: Língua Portuguesa, 5º ano, livro do 

aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 97. 

Dicas para economizar água 

MIRANDA, Cláudia; RODRIGUES, Vera Lúcia. 

Coleção Aprendendo Sempre: Língua Portuguesa, 4º 

ano, livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008. p. 170. 

Manual de instrução 

MIRANDA, Cláudia; RODRIGUES, Vera Lúcia. 

Coleção Aprendendo Sempre: Língua Portuguesa, 5º 

ano. São Paulo: Ática, 2008. p. 169-171. 

Instrução para confecção de 

origami; 

GARCIA, Maria Mello; GLÓRIA, Dília Maria 

Andrade. Asas para voar: Língua Portuguesa, 4º ano, 

livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008. p. 184. 

Instrução para confecção de 

jogo de tabuleiro;  

GARCIA, Maria Mello; GLÓRIA, Dília Maria 

Andrade. Asas para voar: Língua Portuguesa, 4º ano, 

livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008. p. 185. 

Dicas para preservação da 

natureza 

SOUZA, Cassia Garcia de; MÁZIO, Lúcia Perez. De 

olho no futuro: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do 

aluno. São Paulo: Quinteto Editorial, 2008. p. 97. 
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5  A INJUNÇÃO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 4º  

    E 5º ANOS: PROPOSTAS DE PRODUÇÃO ESCRITA. 

 

Neste capítulo, apresentamos as análises das propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação, extraídas dos manuais do 4º e 5º anos das CLDP. As coleções, assim como 

os volumes referenciados, foram selecionadas mediante os procedimentos de análise descritos 

no capítulo da metodologia desta pesquisa.  

 

5.1 Coleção A aventura da linguagem 

 

Iniciamos nossa análise a partir da coleção da Editora Dimensão, Belo Horizonte – 

MG, denominada A Aventura da Linguagem (TRAVAGLIA; COSTA; ALMEIDA, 2008). Os 

três autores da obra possuem graduação em Letras, sendo que o terceiro, além de Letras, 

possui formação em Pedagogia, mas não tem pós-graduação. Travaglia e Costa possuem pós-

graduação na área dos estudos da linguagem, o primeiro é pós-doutor e o segundo é 

especialista. A coleção esteve pela primeira vez no guia do PNLD 2007 e permaneceu no guia 

do PNLD 2010. 

A coleção investe no trabalho com a diversidade de gêneros e articula a leitura, 

produção escrita e análise linguística. O trabalho sistematizado com recursos linguísticos é o 

ponto forte da coleção, conforme o guia do PNLD 2010 (2009). Segundo o documento, 

podemos encontrar nos volumes do 4º e 5º anos propostas de ensino de LP baseadas na 

diversidade de gêneros textuais, incluindo, nesse grupo, os gêneros da incitação à ação.  

O volume do 4º e o do 5º ano possuem quatro unidades temáticas, são elas: Histórias, 

personagens e cenários, Cartas e outros escritos, No Palco, na tela e na vida e Fatos e Fotos. 

Cada unidade é dividida em quatro capítulos, totalizando dezesseis capítulos em cada livro. 

Cada capítulo traz um conteúdo temático específico e é intitulado de acordo com o tema 

abordado. Ele apresenta uma sequência de ensino, ou seja, um conjunto de atividades que 

explora os eixos da leitura, escrita e análise linguística.  

Nessa coleção, cada capítulo encontra-se dividido basicamente em seis seções. Há 

capítulos que apresentam todas as seções, outros não, por não ser fixa essa organização. 

Apresentamos, a seguir, a macroestrutura que representa a organização da sequência de 

ensino da coleção:  
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Esquema 5 – Macroestrutura dos capítulos da coleção A Aventura da Linguagem  

 

 
Fonte: Esquema elaborado pelo autor. 

 

O tema é apresentado textualmente no início da unidade temática e a partir dela são 

explorados, em cada seção, conteúdos específicos dos eixos de ensino de LP, como a leitura e 

interpretação, a linguagem oral e escrita e a reflexão linguística. De acordo com o esquema 5, 

percebemos a hierarquização das seções que, progressivamente, constitui a unidade do LD. 

Abaixo, indicamos a funcionalidade de cada seção no interior do capítulo da coleção A 

aventura da linguagem: 

 Pré-texto: essa seção é destinada a sinalizar a temática abordada no decorrer do 

capítulo. Ela busca explorar os conhecimentos prévios dos alunos, como forma de 

levantar hipóteses e antecipar o conteúdo abordado; 

 Dialogando com o texto: essa seção é destinada à exploração das questões relativas à 

organização textual. O foco dela é o trabalho com a leitura, interpretação oral e escrita 

e discussão temática; 

 Dialogando com outros textos: é proposta, nessa seção, a comparação temática do 

texto apresentado em Dialogando com o texto com outros textos do capítulo unidade; 

 Opinião e discussão: a partir da argumentação, nessa seção, são mobilizadas as 

experiências de vida dos alunos em relação ao tema em questão. Nela, o foco é o 

desenvolvimento da linguagem oral; 

 Produção de texto: é solicitada a elaboração de textos orais ou escritos; 

 A construção do texto na fala e na escrita: essa seção trata da reflexão quanto ao uso 

dos recursos linguísticos no âmbito fonético, morfológico ou sintático. 

Unidade temática  

Capítulo1,  capítulo2,  capítulo3,  capítulo4 

Pré texto texto (s) 

dialogando com 
o texto 

(principal) 

dialogando com 
outro(s) texto 

Opinião e 
discussão 

Produção de 
texto 

A construção de 
texto na fala e 

na escrita 
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Na referida coleção retiramos seis propostas de escrita de gêneros da incitação à ação, 

sendo quatro extraídas do exemplar do 4º ano e duas do 5º ano. Primeiramente, apresentamos 

as propostas identificadas no volume do 4º ano, depois no do 5º ano.  

Na unidade Histórias, Cenários e Personagens, no capítulo 1 intitulado O verde está 

na moda, detectamos a primeira proposta de escrita nas páginas 14 e 15. Ela propõe a escrita 

de um roteiro de viagem. A atividade está localizada na seção Produção de texto e estabelece 

relações de dependência com as outras seções do capítulo do livro, principalmente as de 

leitura e interpretação e discussão temática.  

Na seção Pré-texto é sinalizada a relação intertextual do texto “A Chapeuzinho verde”, 

de Augusta Faro Fleury, com o conto “A Chapeuzinho Vermelho”. Em “A Chapeuzinho 

Verde”, texto base da seção Dialogando com o texto, o objetivo comunicativo é discutir 

questões relacionadas à ação do homem no meio ambiente. Nele a Chapeuzinho Verde é uma 

garota comprometida na defesa do meio ambiente e cria o Clube dos Protetores do Verde 

(CPV). Na seção Opinião e discussão são suscitadas questões relacionadas à temática 

ambiental, focalizando a atuação do homem na preservação da natureza.  

A seção A construção do texto na fala e na escrita é dedicada ao trabalho com a 

função sintático-semântica de alguns verbos no texto e também ao processo de derivação das 

palavras por prefixação e sufixação. No âmbito fonológico, exploram-se os sons nasais e orais 

das vogais. Acreditamos que o conteúdo seria mais produtivo explorar a categoria 

morfológica dos verbos no imperativo na seção destinada aos estudos linguísticos, uma vez 

que é solicitada a escrita de um gênero da incitação à ação, onde os alunos necessitarão 

mobilizar conhecimentos linguísticos à construção dos atos diretivos. 

Na seção Dialogando com outro texto é apresentada uma publicidade. Destaca-se a 

questão da preservação da natureza, tema que está vinculado à temática principal da unidade 

do livro. No texto publicitário são exploradas, timidamente, construções linguísticas que 

imprimem o sentido da ordem, do conselho, materializados a partir dos verbos no modo 

imperativo. Nenhuma reflexão linguística é efetivada em relação à construção dos atos 

diretivos presentes na publicidade, a atividade, por si, se encarrega em recuperar o sentido 

apelativo da injunção impresso no gênero em questão. 

Na sequência de atividades foram exploradas questões de leitura e interpretação e 

discussão dos dois textos, cujas temáticas se vinculam com a proposta de escrita solicitada na 

seção Produção de texto. A orientação para escrever um roteiro de viagem é dada mediante a 

cena enunciativa apresentada abaixo: 
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Figura 1 – Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 14-

15. 

 

A proposta para a escrita do gênero é orientada sequencialmente. Primeiro, com vistas 

em explorar o conteúdo temático, a atividade solicita entrevistar especialistas da área do 

Ecoturismo ou fazer pesquisas em sites especializados ou em publicações da referida esfera de 

circulação, com o intuito de o aluno adquirir conhecimentos para escrever o roteiro da 

viagem, de modo que ele seja validado pelos interlocutores.  

Vencida à fase inicial, é dada a orientação de escrever, no plano do texto do gênero 

especificado, atos diretivos para suscitar a ação responsiva do sujeito, que corresponde ao 

plano textual dos comandos. Depois de escrito o texto, percebemos que há orientações quanto 

aos aspectos relacionados à textualidade, que são retomados na fase da revisão textual. É 

lembrado que o título deve estabelecer relações semânticas com o texto e que o texto em si 

deve trazer ordens/orientações pertinentes.  

No âmbito do plano do texto menciona-se a existência da topicalização, o que remete 

ao plano de texto dos comandos, ou seja, ações justapostas a partir de um paralelismo 

sintático de atos diretivos, conforme Péry-Woodley (2001). Se o texto for escrito mediante as 

orientações dadas, graficamente falando, ele terá a forma de predicados acionais adicionados 

de complementos, como nos apresenta Werlich (1987 apud Ciapuscio, 1994). 

Entretanto, para a construção desses atos imperativos inexiste, nessa atividade, um 

trabalho que explore categorias gramaticais que imprimem o sentido de ordem, sugestão ou 

recomendação. Fica implícito o trabalho com os verbos no imperativo afirmativo, uma vez 
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que nos textos apresentados nas seções anteriores, observamos, mesmo que limitadamente, a 

exploração desse modo verbal. Concluímos que isso pode induzir o aluno a manter essa 

mesma orientação de escrita, ou seja, ao escrever os comandos no plano textual ele pode 

utilizar os verbos no modo imperativo. 

Da página 67 do livro do 4º ano selecionamos a segunda proposta de atividade escrita 

de gênero da incitação à ação. Ela está inserida no capítulo 4, História em imagens, da 

unidade 2, intitulada Cartas e outros Escritos.  Nas seções Pré-texto, Dialogando com o texto 

e Dialogando com outro texto percebemos a abordagem da leitura e interpretação oral e 

escrita e discussão temática a partir de textos que retratam a vida urbana, tema comum no 

capítulo do livro. Na seção A construção do texto na fala e na escrita são explorados os 

seguintes conteúdos: marcadores discursivos, numerais e coesão por remissão. Tratam-se de 

conteúdos importantes à construção da textualidade, porém entendemos que para a produção 

escrita de texto injuntivo seria interessante a exploração, em paralelo, de categorias 

linguísticas que materializam os atos diretivos, como os verbos no infinitivo, imperativo ou 

locuções verbais.   

Após esse trabalho, na seção Produção de texto é proposta a escrita de um roteiro de 

viagem, onde o aluno deve elaborar um texto para guiar o carteiro (receptor imaginário) até 

um determinado local. Na proposta fica claro que o locutor deve orientar o seu interlocutor 

para que ele consiga alcançar o objetivo desejado, como podemos visualizar na figura abaixo: 

 

Figura 2 – Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 67. 

 

Se a produção escrita seguir a orientação que é dada no livro didático, o texto 

apresentará apenas o plano textual dos comandos, uma vez que a atividade solicita apenas as 

instruções. Acreditamos que a atividade poderia explorar também o plano textual da 
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justificativa, onde os atos diretivos seriam dados e posteriormente seria apresentada a 

justificativa para seguir tais ordens. Para a proposta, como podemos verificar, não há 

orientação quanto à organização das partes do texto, ou seja, o plano de texto não é explorado 

como uma condição necessária à construção da textualidade. Quando a atividade focaliza as 

instruções, está se referindo aos atos diretivos que devem ser expressos materialmente no 

texto, e para isso seria produtivo a mobilização de recursos linguísticos para tal finalidade. É 

possível escrever as ordens a partir da utilização de verbos no imperativo, no infinitivo com 

valor imperativo, locuções verbais ou marcas do futuro, porém a atividade não explora tais 

categorias. Isso nos faz perceber que ainda é frágil a articulação dos estudos gramaticais à 

proposta de escrita de texto apresentada no LDP.  

A partir do exposto, entendemos que a produção textual contida no LDP apresenta 

certas limitações: de um lado, na dimensão discursiva, o aluno é inserido em uma situação 

artificializada de comunicação, devendo escrever para um destinatário virtual, situação que 

faz perder a funcionalidade do texto quando pensamos na leitura e escrita como práticas 

discursivas, sobretudo sociais; de outro, a organização da textualidade do gênero não é 

orientada, situação que pode comprometer o sentido do texto, pois o plano de texto é a 

condição essencial à construção da unidade textual.  (ADAM, 2011).  

Mesmo se tratando da escrita de comandos, plano de texto mínimo da infraestrutura 

textual dos gêneros da incitação à ação, acreditamos que seria viável uma maior orientação 

quanto a sua produção, porque a reflexão acerca da planificação do texto implica na forma 

como ele se apresenta visivelmente e na forma como os sentidos são produzidos pelo locutor e 

como são construídos pelos interlocutores.    

Do capítulo 1, intitulado A maior fonte de vida do planeta, esse inserido na unidade 4 

Fatos e fotos, retiramos mais uma proposta de escrita para análise, essa localizada na seção 

Produção de texto na página 111. Trata-se da proposta de escrita de dicas para economia de 

água.  

Antecedendo à produção escrita, nas seções Pré-texto, Dialogando com o texto e 

Dialogando com outros textos são exploradas atividades de discussão temática e leitura e 

interpretação oral e escrita, a partir de textos que têm a água como temática, além de boxes 

que trazem informações extras sobre o conteúdo tratado. Essas “caixas” são entendidas na 

coleção como recurso didático importante ao auxílio da escrita do texto.  
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O texto principal “Salvemos a água do mundo” apresenta informações sobre a água no 

planeta e destaca algumas sugestões para a preservação deste recurso natural. As sugestões 

aparecem no interior do texto, como mostramos na figura abaixo: 

 

Figura 3 – Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

Fonte: Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 

111-112. 

 

Entendemos que essas recomendações foram destacadas no texto base da seção 

Dialogando com o texto, visando à preparação às próximas atividades, inclusive à proposta de 

produção textual, cuja orientação é a escrita de dicas/ recomendações para economia da água 

no planeta.   

Na seção A construção do texto na fala e na escrita percebemos o trabalho com o 

vocábulo “como” e reflexões linguísticas dele em diversos contextos de uso, a saber “como” 

do verbo comer, “como” pronome interrogativo, “como” marcador discursivo. Também, 

nessa seção, é explorado o vocábulo “onde” e seus usos. Como a proposta de escrita trata de 

um gênero da incitação à ação, explorar os verbos no imperativo ou outras formas 

linguísticas que veiculam a injunção tornar-se-ia proveitoso, uma vez que articularia a análise 

linguística às atividades de leitura e escrita, como orienta a proposta de Rodrigues (2013). 

Pelo o que foi exposto, observamos que na seção destinada à reflexão sobre os fenômenos 

linguísticos não abordou a construção dos atos diretivos, porém essa discussão é apresentada 

mais adiante, na seção de Produção de texto.  

É na seção Produção de texto que é solicitada a proposta de escrita do gênero 

estudado. Os alunos são solicitados a escreverem dicas/ recomendações para economia de 

água no planeta. É dada a orientação de juntar o texto produzido pelos alunos às sugestões 
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listadas e valoradas no texto base, como visto na figura 3. As recomendações destacadas no 

texto de exemplo demonstram dupla funcionalidade: a) são utilizadas como proposta inicial à 

escrita do texto, pois a produção textual consiste na continuidade da lista; b) servem como um 

modelo textual a ser seguido à escrita das recomendações, o que pode facilitar a escrita da 

produção requerida. Desse modo, assim é solicitada a escrita do gênero da incitação à ação:  

 

Figura 4 - Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 

111-112. 

 

 

Quanto ao plano de texto, a produção de texto consiste na redação de comandos, ou 

seja, na escrita de atos diretivos que, em função do gênero, produz o sentido de sugestão, 

recomendação ou pedido, pois conforme Adam (2001b) há gêneros da incitação à ação que, a 

exemplo do gênero dica, apresentam um predomínio de conselho, que mais tende a sugerir e 

recomendar o que fazer, que ordenar como fazer. Não é mencionado o plano textual das 

justificativas, o que seria viável para este tipo de gênero, pois traria os motivos para os quais 

os sujeitos deveriam seguir as recomendações.  

É interessante observar que a atividade explorou os diversos atos diretivos que são 

inseridos na categoria injunção, a exemplo de recomendar, normatizar, regulamentar, 

aconselhar, ordenar, pedir, sugerir, corroborando com a discussão de Travaglia (1992) e 

Adam (2001a, 2001b). Em relação à materialidade desses atos de fala, inicialmente é proposta 

a escrita das sugestões a partir de verbos no modo imperativo afirmativo, depois se sugere a 
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reescrita do mesmo texto, mas substituindo os verbos no imperativo por verbos no infinitivo. 

Foram exploradas duas categorias gramaticais responsáveis pelo sentido da 

recomendação/sugestão na escrita do gênero, fato que podemos pensar na vinculação do 

ensino de gramática às práticas de leitura e escrita. Ademais, acreditamos ser possível 

explorar outras categorias, a exemplo das locuções verbais, para que o aluno tenha a 

possibilidade de refletir linguisticamente e ampliar as suas formas de leitura e escrita. 

Ainda na unidade 4 Fatos e Fotos, no capítulo 3 cujo titulo é Sobra ou desperdício, na 

seção Produção de Texto localizada na página 127, selecionamos para análise a quarta 

atividade do volume do 4º ano.  

Na proposta de escrita é solicitada a produção de recomendações/ações em função da 

campanha dos 4R (Recolher, Reutilizar, Reduzir, Reciclar). Observamos que, antecedendo a 

produção escrita, nas seções Pré-texto, Dialogando com o texto e Dialogando com outros 

textos, são direcionadas atividades diversas que fomentam a discussão acerca do acúmulo de 

lixo nas grandes cidades, o que motiva as iniciativas da reciclagem do lixo. Os textos 

motivadores discutem as pequenas ações que levam ao desperdício dos recursos naturais e a 

poluição das cidades. O propósito dos textos é discutir a relação entre desperdício, lixo e 

reciclagem. Desse modo, apresentamos a proposta de escrita: 

  

Figura 5 – Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 

127. 

 

Em função da lista do que pode ser Recolhido, Reutilizado, Reduzido ou Reciclado, a 

proposta de escrita solicita o planejamento de ações para uma campanha de preservação da 

natureza. É possível, a partir dessa lista, escrever ações que os sujeitos devem seguir no 
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âmbito da reciclagem do lixo. A proposta de escrita apresentada está vinculada a ações que os 

alunos desenvolverão na prática, ou seja, o texto produzido terá funcionalidade no contexto do 

espaço escolar. Dessa forma, entendemos que a leitura e a escrita estão sendo abordadas 

mediante práticas reais de comunicação.  

No que concerne aos planos de texto, percebemos que o plano dos comandos é o 

requisitado na proposta de escrita, mesmo não havendo orientações específicas quanto à 

organização da infraestrutura textual. No plano de texto dos gêneros da incitação à ação estão 

os atos diretivos que, materializados textualmente de forma oral ou escrita, atingem à 

dimensão discursiva gerando efeitos de sentido da injunção.  

Observamos que nenhum tratamento foi dado no momento da produção, tampouco na 

seção A construção do texto na fala e na escrita, uma vez que os conteúdos abordados foram: 

a) siglas, com box trazendo mais informação a respeito dessa construção; b) a preposição 

“entre”; c) os conectivos “desde” e “ou”. Nesse sentido, reconhecemos que para a escrita dos 

atos diretivos é necessário que o aluno mobilize conceitos de ordem gramatical, a exemplo 

dos verbos no imperativo ou no infinitivo, por exemplo, para materializar o efeito de sentido 

da injunção na textualidade do gênero.  

Entretanto, quanto à construção linguística das sugestões/recomendações para a escrita 

desse gênero, não percebemos nenhuma orientação, tampouco alguma reflexão acerca dos 

sentidos que os atos diretivos podem expressar nos textos da injunção. Para a proposta seria 

possível explorar os objetivos acionais, os comandos e a justificativa, de acordo com o 

protótipo da sequência injuntiva apresentado em Rosa (2007). Ao elencar as ações a serem 

praticadas pelos sujeitos, a atividade poderia orientar a construção dos objetivos a serem 

alcançados a partir dos acionamentos apresentados e, por fim, as razões pessoais ou coletivas 

que cada sujeito deveria ter para “obedecer” ao incitamento.   

Apresentamos, a partir de agora, as análises dos livros do 5º ano da coleção A aventura 

da linguagem. Do volume do 5º ano, retiramos a primeira proposta de escrita na página 124, 

essa localizada no capítulo 1, Você é um bom cidadão? da unidade 4 Fatos e fotos. Trata-se da 

produção textual de dicas para as pessoas obterem sucesso nas atividades que desempenham 

na escola, seja aluno, professor, vigia ou merendeira.  

A atividade está localizada na seção Produção de texto, mas está relacionada 

tematicamente às seções anteriores, a saber: a Pré-texto, Dialogando com o texto e 

Dialogando com outros textos. Nos textos base dessas seções, o conteúdo temático discutido 
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diz respeito às questões relativas à participação de todos à construção de espaços sociais 

harmoniosos. Nessas seções são exploradas atividade de leitura e interpretação.  

De forma mais pontual, na seção Opinião e discussão, a partir de questionamentos 

como Qual o seu papel como aluno? e Sabendo o que cada um tem um papel a cumprir, na 

escola, na família, no trabalho, o que é necessário para que cada um seja bem sucedido? é 

possível, a partir da argumentação, debater a temática e, de certa forma, organizar as ideias 

que serão materializadas na proposta escrita solicitada, como ilustramos na figura abaixo: 

 

Figura 6 – Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 

124. 

 

De acordo com a proposta de escrita solicitada, notamos que o plano dos comandos é o 

que constituirá a textualidade do gênero da incitação da ação, porém não é explorado como 

elemento responsável pela organização dos elementos linguísticos que levam à injunção, ou 

seja, a atividade não solicita a escrita de instruções. Como podemos perceber, é solicitado o 

Como proceder e O que evitar, o que sugere construções com o imperativo afirmativo e 

imperativo negativo. Em relação à construção dos atos diretivos no plano textual dos 

comandos, a atividade orienta a utilização dos verbos no infinitivo, esses com semântica de 

imperativo na construção do sentido da sugestão, dica, recomendação. Tais orientações foram 

dadas no momento da produção do texto e não na seção A construção do texto na fala e na 

escrita, como deveria. A seção destinada à abordagem dos estudos linguísticos explorou 

conteúdos de outra natureza.  
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Da unidade 4 Fatos e fotos, no capítulo 2 O assunto é comida, na seção Produção de 

texto localizada na página 152, extraímos, do livro do 5º ano, a segunda proposta de escrita. 

Trata-se da produção textual do gênero receita. Existe outra posposta de escrita no referido 

capítulo, mas não se trata do nosso objeto de investigação.  

Nesse capítulo do livro, o conteúdo temático é a alimentação. O texto principal, que é 

explorado na seção Dialogando com o texto, traz a discussão da culinária como bem cultural 

de um povo. Em dialogando com outros textos as atividades são direcionadas com base em 

dois poemas, cuja temática também é alimentação. Em Opinião e discussão o direcionamento 

dado refere-se às questões do respeito à culinária dos diversos grupos sociais. 

Na seção A construção do texto na fala e na escrita é apresentado um texto para 

exploração de categorias gramaticais, a exemplo de tempos verbais e das preposições “sem” e 

“com”. Esse texto traz informações sobre a banana, destacando os componentes nutritivos e 

respectivas funções no organismo. Traz também outras informações, como escolher a banana, 

como conservar a banana e como proceder na colheita da fruta.  Na seção Produção de texto é 

solicitada a escrita de uma receita culinária para compor um cardápio, como podemos 

visualizar na figura abaixo: 

 

Figura 7 – Reprodução da página da coleção A Aventura da Linguagem 

 

Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos; COSTA, Silvana; ALMEIDA, Adélia. A aventura da 

Linguagem: Língua Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. 2. ed. Belo Horizonte: Dimensão, 2008. p. 

152. 

 

Antes da produção textual propriamente dita há um box que traz a definição do gênero 

receita e nele é explorado o plano de texto desse gênero. No momento da revisão da proposta 

de escrita as informações sobre o plano de texto do gênero receita são retomadas. É solicitada 

a observação se o texto apresenta: a) o nome do prato; b) os ingredientes; c) o modo de 

preparo; d) o tempo de preparo; e) o modo de servir e f) rendimento. Esse plano de texto é 
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similar ao que Adam (2001a) apresenta na sua discussão. Para o autor a receita culinária se 

enquadra no grupo dos gêneros que ordenam o como fazer e é planificado da seguinte 

maneira: a) nome da receita; b) lista de ingredientes; c) descrição das ações; d) infográficos; e 

e) recomendações opcionais.   

Acreditamos que a orientação quanto à organização do plano textual da receita 

culinária facilita o processo da escritura do texto. Entretanto, quanto à composição dos 

comandos a proposta não faz nenhuma ressalva quanto à reflexão linguística a respeito da 

construção dos atos diretivos. 

 

5.2 Coleção A escola é nossa 

 

Escolhemos a coleção A Escola é Nossa (CAVÉQUIA, 2008), da Editora Scipione, 

São Paulo - SP. Nessa coleção analisamos apenas uma proposta de escrita de gênero da 

incitação à ação existente no volume do 5º ano. A coleção é de autoria de Maria Aparecida 

Paganini Cavéquia, que possui graduação em Letras e pós-graduação em Metodologia da 

Ação Docente. A coleção esteve nos guias do PNLD em 2004, 2007 e 2010.  

Conforme os comentários apresentados no guia do PNLD 2010 (2009) as atividades de 

leitura e produção de textos são relacionadas ao uso social da linguagem, uma vez que 

procuram estabelecer relações com as práticas cotidianas dos alunos. O ensino da leitura e da 

produção textual é desenvolvido a partir de textos autênticos, relacionados às diversas 

temáticas de interesse do aluno. As propostas de escrita apresentam exemplos e modelos que 

os alunos devem utilizar como suporte, assim como orientam a escrita do gênero escolhido. 

Os conhecimentos linguísticos são explorados de forma autônoma, ou seja, não há articulação 

dos estudos gramaticais com as práticas de leitura e escrita.  

A coleção apresenta-se estruturada em unidades temáticas, isso significa dizer que a 

partir de um determinado tema os conteúdos são desenvolvidos baseados nos eixos de ensino 

de LM: leitura, escrita e a análise linguística. O livro do 5º ano dessa coleção está dividido em 

doze unidades temáticas, com assuntos que contemplam o universo adulto e infantil. Cada 

unidade temática é dividida em nove seções que, em alguns casos apresentam subseções, 

como demonstramos a seguir:  
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Esquema 6 – Macroestrutura das unidades da coleção A escola é nossa 

Fonte: Esquema elaborado pelo autor. 

 

Cada seção e subseção apresenta uma função específica no interior da unidade do livro 

didático, a saber: 

 Abertura: esse espaço é destinado à apresentação da unidade. Além de apresentar o 

conteúdo temático a ser explorado, tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios 

dos alunos, preparando-os para as atividades posteriores; 

 Leitura: essa seção é destinada à leitura e à interpretação. Ela é dividida em subseções 

denominadas Interpretação oral, Interpretação escrita, As palavras no texto e 

Comparação entre textos, que buscam acionar os conhecimentos linguísticos, de 

mundo e textuais do aluno; 

 Produção escrita: as atividades apresentadas nessa seção referem-se à produção 

escrita em diversos gêneros, a partir de situações reais ou de situações que se 

aproximam da realidade do aluno;  

 Produção oral: o objetivo dessa seção é estimular o uso da linguagem oral a partir de 

atividades como debate, exposição oral, entre outros gêneros da oralidade, de modo a 

explorar os níveis de formalidade/informalidade da fala;  

 Produção oral e escrita: nessa seção é proposta a articulação da linguagem oral com a 

linguagem escrita;  

 Produção não-verbal: é explorada, nessa seção, a capacidade de expressão através de 

outras linguagens, como desenho, pintura, colagens; 

 Pensando sobre a língua: seção que é destinada à reflexão linguística. As atividades 

são direcionadas de modo ao aluno comparar, analisar, refletir, discutir e fazer 

inferências acerca dos conhecimentos linguísticos; 

 Com que letra?: essa seção é destinada ao trabalho com a ortografia; 
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 Atividades especiais: nessa seção são apresentadas atividades, cujas propostas incidem 

no desenvolvimento de diversas habilidades linguísticas. Nela há subseções, a saber: 

Brincando com as quadrinhas, Fazendo Arte e Reconhecendo os gêneros textuais; 

 Minhas ideias, nossas ideias; Para saber mais: essas duas subseções podem aparecer 

em qualquer uma das seções acima detalhadas, pois para elas não existe uma ordem 

fixa. A primeira propõe a discussão de diversos temas, a segunda traz acréscimo de 

conteúdo mediante a temática explorada na unidade do livro didático.   

Do volume do 5º ano da coleção A escola é nossa identificamos, retiramos e 

analisamos uma proposta de escrita de gênero da incitação à ação, localizada unidade 1 Você 

e os outros, na seção Produção escrita e inserida na página 14. Nessa seção é sugerida a 

escrita de regras de convivência.  

Antes da solicitação da produção escrita, observamos outras atividades, em seções 

anteriores, que são relevantes à escrita do texto. Na seção Abertura, por exemplo, são 

apresentadas imagens de diversas situações do cotidiano e a partir delas são levantadas 

questões a respeito das possibilidades de ajuda ao próximo. São cenas de crianças em situação 

de perigo, onde é problematizado o que poderia ser feito para ajudá-las. É solicitada a 

discussão oral sobre as possíveis formas de orientar as crianças a resolverem o problema, 

depois é sugerida a escrita das atitudes. 

Na seção Leitura são apresentados dois textos, o primeiro explora a temática do 

respeito ao próximo e o segundo trata a questão da cidadania, inclusive apresenta 

recomendações/sugestões para a convivência harmoniosa em casa, na escola e no bairro. Na 

subseção Interpretação escrita da seção Leitura são dedicadas atividades que exploram o 

conteúdo temático e a opinião dos alunos sobre os textos e, nesse momento, já é solicitada a 

escrita de regras de boa convivência na escola, na biblioteca, no trânsito, no clube e na 

vizinhança, cujas recomendações/sugestões devem orientar as crianças desenvolverem uma 

boa conduta.  

É possível perceber a exploração do plano de texto, mesmo que indiretamente, nas 

atividades até aqui propostas nesta unidade, pois já é apresentado um texto que demonstra o 

protótipo do plano textual dos comandos. Entendemos, pois, que as atividades exploradas nas 

seções anteriores são condições para preparação do aluno à escrita do gênero da incitação à 

ação inserida na seção Produção escrita. É solicitada a escrita de dicas para compor um 

cartaz, elas devem aconselhar ou sugerir aos sujeitos fazer algo, conforme mostramos na 

figura abaixo: 
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Figura 8 – Reprodução da coleção A escola é nossa 

 
 

Fonte: CAVÉQUIA, Marcia Paganini. A escola é nossa: Língua Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. 3. 

ed. São Paulo: Scipione, 2008. p. 14 

 

Observamos que o produto final (o texto), pela maneira como a atividade foi 

conduzida, apresentará apenas o plano textual dos comandos, similar a superestrutura dos 

textos injuntivos apresentado em Koch e Fávero (1987, p. 08) “tema: ação1+ação2+ação3...= 

resultado ou produto”. Não houve orientações quanto à escrita do plano da justificativa à 

realização das ações indicadas, o que seria viável nesta proposta de escrita. Se há ações para 

incitar os sujeitos a fazer algo, seria interessante justificar os motivos pelos quais as ações 

deveriam ser realizadas.  

Conforme nos mostra a figura 8, são apresentadas construções linguísticas que 

veiculam sugestões a partir dos verbos no infinitivo, porém inexistem atividades que 

explorem os dados linguísticos. Pode acontecer de o aluno no momento da produção textual 

utilizar essas mesmas formas linguísticas para construir as injunções necessárias na 

textualidade do gênero da incitação à ação. Concluímos que a atividade estimula a leitura e a 

escrita, mas entendemos que no âmbito da análise linguística a abordagem ainda é pouco 

produtiva.  

Nas seções dedicadas aos conteúdos gramaticais são explorados os substantivos 

simples e compostos e treino ortográfico do dígrafo (rr). Poderiam ser trabalhadas também as 

construções que impliquem sentidos decorrentes do uso do imperativo, uma vez que se trata 

da escrita de um gênero da incitação à ação. Se os alunos são solicitados a escrever atos 

diretivos, os verbos no imperativo, infinitivo, ou locuções verbais que imprimem o sentido do 

conselho ou da recomendação poderiam ser explorados no sentido refletir sobre essas 

categorias e assim articular um trabalho envolvendo leitura, escrita e análise linguística. 
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5.3 Coleção A grande aventura 

 

Elegemos, para análise, a coleção da FTD (São Paulo – SP) intitulada A Grande 

Aventura (CARVALHO; ANSON, 2008). O primeiro autor é licenciado em Pedagogia e em 

Ciências Sociais e atua como professor e coordenador pedagógico em escolas públicas e 

privadas; o segundo é bacharel, porém não há no livro didático a especificação da sua 

formação acadêmica, sendo professor há mais de 20 anos na área de alfabetização.  A coleção 

A grande aventura esteve no guia do PNLD em 2007 e 2010.   

De acordo com o guia do PNLD 2010 (2009) a coleção desenvolve suas atividades a 

partir da diversidade de gêneros e temas diversificados, de modo a contemplar a 

heterogeneidade das experiências vivenciadas pelos alunos. As propostas de leitura e 

interpretação exploram, além do conteúdo temático, a estrutura dos gêneros estudados em 

cada unidade. Para as propostas de escrita são solicitadas produções envolvendo gêneros 

variados, as quais são articuladas às atividades de leitura. As atividades de produção de texto 

são orientadas no sentido do aluno planejar e organizar as ideias, refletir sobre a organização 

textual e, posteriormente, revisar o texto. O trabalho com conhecimentos gramaticais é 

articulado à leitura, ora relacionado aos textos principais da unidade, ora de forma autônoma.  

Abaixo apresentamos a macroestrutura da coleção A grande Aventura: 

 

Esquema 7 – Macroestrutura das lições da coleção A grande aventura 
 

 

Fonte: Esquema elaborado pelo autor 

 

Cada volume da coleção encontra-se dividido em quatro unidades temáticas. Cada 

unidade apresenta uma subdivisão fixa: ela está dividida em três lições e cada lição 

subdividida em seis seções, como descrevemos a seguir:  

Unidade 

Lição 1, Lição 2, Lição 3 

De papo com a 
turma 

De papo com o 
texto 

Estudos linguísticos 

De olho na 
língua 

De olho na 
ortografia 

Estação Leitura 
De olho na 

criação de de 
texto 

Brincadeira  
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 De papo com a turma: essa seção tem por objetivo, através da oralidade, mobilizar os 

conhecimentos prévios dos alunos a cerca da temática abordada na lição; 

 De papo com o texto: nessa seção são propostas atividades que correspondem à leitura 

e interpretação dos textos apresentados, assim como a estrutura dos gêneros textuais;  

 De olho na língua e De olho na ortografia: nessa seção são abordados conteúdos 

gramaticais. Na primeira observamos a exploração de conteúdos de natureza sintático-

semântico, na segunda verificamos conteúdos ligados à ortografia. Essas duas seções 

correspondem ao bloco que denominamos estudos linguístico, conforme demonstrado 

no esquema 7; 

 Estação leitura: são indicadas, nessa seção, leituras complementares que discutem a 

temática da lição;  

 De olho na criação do texto: são sugeridas, nesse espaço, propostas de escrita de 

gêneros diversificados. Geralmente, para produção textual, são mobilizados 

conhecimentos explorados no decorrer da lição; 

 Brincadeira: nessa seção são apresentadas atividades de cunho lúdico, como jogos e 

confecção de brinquedos. Não há exploração de conteúdos específicos de LP, são 

atividades que podem proporcionar momentos de diversão; 

Na coleção A grande aventura identificamos e extraímos quatro propostas de escrita 

de gêneros da incitação à ação. Desse total, três estão inseridas no volume do 4º ano e uma 

no volume do 5º ano.   

A primeira proposta de escrita do volume do 4º ano está localizada na página 20. Ela 

integra um conjunto de atividades detectadas na unidade 1 Risos, sorrisos e gargalhadas, e 

inserida na Lição 1, cujo texto para trabalho é intitulado Por que rimos?. Trata-se da proposta 

de escrita de dicas para o bom humor. Os textos apresentados para serem explorados nas 

seções De papo com a turma e De papo com o texto discutem a importância do riso e do bom 

humor para saúde. São dedicadas atividades, nessas seções, de leitura e interpretação textual e 

discussão do referido tema. Nas seções destinadas aos estudos linguísticos são explorados 

conteúdos da ordem da fonética e fonologia, a saber, o conceito de sílabas, de encontro 

vocálico, de encontro consonantal e dígrafos e treino ortográfico do (rr). 

Na seção De olho na criação do texto é solicitada a produção textual que deve ser 

exposta em um folheto. Inicialmente, para a atividade é dada a orientação de que no texto 

deve ser mencionado o benefício do riso às pessoas. Depois é apresentado o plano de texto a 

ser seguido, cuja composição deveria contemplar: a) uma afirmação de que rir é importante; 
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b) informações que justifiquem essa afirmação; c) sugestões de como despertar o bom humor; 

e d) uma conclusão/justificativa que estimule o leitor a praticar as sugestões recebidas. Pelo o 

que é solicitado na proposta de escrita, notamos que se trata da textualização do gênero dica, 

uma vez que o propósito comunicativo do locutor é suscitar uma ação no sujeito a partir da 

sugestão/recomendação da importância de rir.  

Adam (2001a) enquadra o gênero dica no grupo dos que visam sugerir ou recomendar, 

ou seja, apresenta, no campo da injunção, o dominante do conselho. Quanto à organicidade do 

texto, podemos perceber que as orientações apontam à escrita de um plano de texto com os 

atos diretivos e um incentivo/justificativa/ explicação, associado a um objetivo acional. Esse 

plano textual é contemplado nas discussões de Rosa (2007) e Adam (2001a). Observamos que 

as orientações referentes à construção da textualidade são dadas, o que permite ao aluno 

elaborar conscientemente seu texto.  

Na seção dos estudos linguísticos, assim como na seção De olho na criação do texto,  

seria pertinente a exploração de categorias gramaticais que atendessem as especificidades da 

textualização do gênero solicitado, a exemplo dos verbos no imperativo, infinitivo, locuções 

verbais e marcas do futuro, conforme é explicitado nas discussões de Rodrigues (2013). 

Entretanto, os conteúdos gramaticais são explorados na perspectiva da memorização de 

nomenclaturas que, embora seja pertinente, não levará o aluno a refletir linguisticamente na 

proposta de escrita requerida. Como observamos, a produção textual explora a organização do 

plano de texto, mas não discute a construção dos atos diretivos com sentido da 

sugestão/recomendação.  

A segunda proposta de escrita de gêneros da incitação à ação do exemplar do 4º ano 

encontra-se na página 62 da unidade 2 Vida é água: tudo a ver!, especificamente na Lição 1. 

A proposta sugere a escrita de um folheto educativo, que contenha dicas para economia de 

água. A temática da unidade é a água e a partir dela são apresentados gêneros textuais que são 

explorados nas atividades de leitura e interpretação e discussão temática nas seções De papo 

com a turma e De papo com o texto.  

Na seção De olho na Língua, entre outros conteúdos gramaticais explorados, 

verificamos um espaço dedicado aos tipos de frase. Há uma atividade que menciona as frases 

no imperativo, relacionando-as aos atos ilocucionários do ordenamento e do pedido. A figura 

a seguir mostra o tratamento às frases imperativas: 
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Figura 9 – Reprodução da página da coleção A grande aventura  

 

Fonte: CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A grande aventura: Língua Portuguesa, 

4º ano, livro do aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 55. 

 

O texto apresentado traz orientações à economia da água, configurando-se no gênero 

textual dica. O referido gênero prevê ações para a concretização de uma determinada situação. 

O sentido da injunção está materializado linguisticamente a partir de verbos no imperativo 

afirmativo, a exemplo de feche, deixe, use, varra. Entendemos que a abordagem desse texto 

na seção De olho na Língua facilitará para o aluno o processo da textualização quando a 

proposta de escrita for solicitada, pois se trata de um modelo textual que pode ser seguido 

pelo aluno no momento da produção escrita.   

Observamos a existência de uma sequência de atividades que encaminha a produção 

do folheto, que deve ser distribuído na comunidade escolar ou em outros espaços, como 

apresentamos na figura abaixo: 

 

Figura 10 – Reprodução da página da coleção A grande aventura 

 
 
Fonte: CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A grande aventura: Língua Portuguesa, 

4º ano, livro do aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 62 
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Como observamos na figura 10, é sugerida a escrita do gênero dica, onde o locutor 

deverá apontar recomendações/sugestões para evitar o desperdício de água no planeta. Essas 

sugestões podem ser materialmente construídas a partir dos verbos no imperativo, infinitivo, 

locuções verbais e construções no futuro, mas a proposta de escrita propriamente dita não 

orienta explicitamente, podemos recuperar a exploração dos verbos no modo imperativo em 

outras seções da Lição. Pelo exposto, afirmamos que há a apresentação de modelos a serem 

seguidos, mas não existe reflexão destinada às construções linguísticas que imprimem valor 

injuntivo. Pelos exemplos de folhetos que o livro apresenta na lição, conforme figura 9, é 

possível que o aluno utilize o verbo no imperativo, uma vez que é esse modelo que ele tem 

disponível discursivamente, é esse o modelo que o LDP apresenta. 

Na Lição 3 da unidade Olho Vivo! identificamos, na página 140 do volume do 4º ano, 

a terceira atividade de produção escrita de gênero da incitação à ação. A produção diz 

respeito à confecção de um cartaz educativo. Nesse suporte deve conter dicas contra o 

desperdício na escola, na rua e na comunidade. A proposta de escrita é solicitada conforme 

mostramos na figura abaixo: 

 

Figura 11 – Reprodução da página da coleção A grande aventura 

 

Fonte: CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A grande aventura: Língua Portuguesa, 

4º ano, livro do aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 140. 

 

A sequência de ensino apresentada na unidade do livro nos faz concluir que as 

atividades foram organizadas de modo a facilitar o processamento da textualização da 

proposta de escrita. São apresentados exemplos de cartazes com dicas que, posteriormente, 

são explorados quanto à leitura e interpretação nas seções De papo com a turma e De papo 

com o texto. De modo geral, são dedicadas atividades que discutem a funcionalidade dos 

textos de dicas contidos nos cartazes, assim como a forma de organizá-los e apresentá-los. 

Também são explorados aspectos relacionados à organização textual, como a disposição do 

texto, a apresentação de imagens e a clareza nas frases. O conteúdo temático dos gêneros faz 

referência ao desperdício de alimentos, tema que é abordado na progressão das atividades.  
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Na seção De olho na Língua são utilizados gêneros da incitação à ação, a exemplo de 

receita culinária e dicas contra o desperdício de alimentos para explorar conteúdos de natureza 

morfológica e sintático-semânticos, a saber, a classe dos numerais e os sinais de pontuação, 

respectivamente. Seria produtiva, neste momento, a exploração acerca das construções 

linguísticas que imprimem o sentido da injunção, uma vez que a unidade dedicou um espaço 

considerável ao tratamento dos referidos gêneros e solicitou a produção textual de 

dicas/recomendações de comportamento.  

Na seção De olho na criação de texto é solicitada a produção do texto injuntivo, a ser 

exposto em um cartaz. Esse texto deve incitar a ação do sujeito, ou seja, orientar às pessoas 

quanto a um comportamento esperado. Com as orientações abaixo, os alunos são estimulados 

a escrever: 

  

 Faça uma lista do que geralmente é desperdiçado em casa, na escola e 

na comunidade em que você vive; 

 Escolha um dos tipos de desperdício da lista, para confeccionar um 

cartaz educativo que ensine a evitá-lo; 

 Crie frases curtas e atraentes que expliquem:  

 O que está sendo desperdiçado; 

 O mal que isso pode causar; 

 O que fazer para evitar o prejuízo; 

 Encontre imagens para ilustrar o texto e escolha: 

 Os tipos, cores e tamanhos de letras; 

 A disposição de textos e imagens pelo cartaz. (CARVALHO, R; 

ANSON, V. R. L, 2008, p. 140)  

 

De acordo com a proposta de escrita solicitada, o plano de texto da incitação ou 

comandos é induzido, plano esse predominantemente obrigatório nos textos injuntivos. Na 

orientação da atividade verificamos menção às frases curtas que devem indicar formas de 

combater o desperdício, ou seja, sequência de predicados acionais, conforme Adam (2001b), 

ou paralelismo sintático de imperativos no dizer de Péry-Woodley (2001). Além da parte 

verbal do plano textual, mencionam-se os infográficos, que são elementos importantes na 

construção da textualidade desses gêneros e corroboram com a construção do sentido do 

texto. (ADAM, 2001b). 

Para a construção dos comandos são mobilizados conhecimentos linguísticos 

concernentes à construção dos atos diretivos que visam sugerir/recomendar, atos de fala 

característicos do gênero dica. Para isso, a exploração de conteúdos gramaticais como o 

imperativo, o infinitivo e/ou locuções verbais seria produtiva para este tipo de atividade. 
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Porém, para esta produção textual, não houve nenhum tipo de reflexão acerca da 

materialidade linguística que veicula o sentido da injunção.  

No volume do 5º ano identificamos e analisamos uma proposta de escrita de cartilha 

de brincadeiras. A solicitação da produção textual encontra-se na página 97 da Lição 3, essa 

inserida na unidade 2 Crianças da nossa terra. O conteúdo temático da lição faz referência ao 

mundo infantil, mas especificamente brincadeiras de criança. A partir do tema são 

apresentados gêneros textuais, dos quais são exploradas diversas atividades de leitura e 

interpretação e discussão temática nas seções De papo com a turma e De papo com o texto. 

Consideramos necessário mencionar uma das diversas atividades expostas na lição, 

pois sua inserção é fundamental à produção textual requerida na seção De olho na criação do 

texto. Trata-se da exposição e exploração de um exemplar de cartilha de brincadeira que, além 

de discutir o propósito comunicativo do gênero, apresenta a definição do termo cartilha. Já na 

seção De olho na língua são explorados conteúdos gramaticais de ordem morfológica, a saber  

grau do substantivo e do adjetivo, o que poderiam também serem mencionadas as construções 

linguísticas que veiculam os atos diretivos, tendo em vista que os textos das seções de leitura 

e produção escrita tratam de textos injuntivos, promovendo, assim, a articulação entre as 

atividades de leitura, escrita e análise linguística. 

A proposta de escrita é organizada para dois momentos: primeiro, os alunos devem 

listar brincadeiras favoritas; segundo o professor deve sugerir a formação de grupos à escolha 

de brincadeiras e a organização do texto, observando a seguinte orientação: a) o lugar para 

realizar a brincadeira; b) a quantidade de participantes; c) materiais utilizados se houver; d) o 

objetivo a ser alcançado; d) as regras da brincadeira.  

Mediante a exposição, percebemos que a proposta de escrita solicitada contém todos 

os planos de texto dos gêneros da incitação à ação, conforme Travaglia (1992). No plano do 

elenco dos objetos ou descrições, serão expostos os materiais utilizados, assim como a 

quantidade de participantes que estará na brincadeira descrita. No plano dos comandos, temos 

as regras do jogo, que são escritas a partir de dados linguísticos que imprimem o sentido da 

injunção, pois são ações que os participantes devem seguir. No plano do incentivo/ 

justificativa ou explicação são apresentadas as razões pelas quais os sujeitos devem seguir as 

orientações ou ordens, no caso o objetivo da brincadeira. Para esse tipo de gênero, Adam 

(2001b) comenta que ele tem uma estrutura textual similar as do gênero receita culinária, onde 

apresenta um domínio procedural bem mais forte que os gêneros que visam recomendar ou 

sugerir.  
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Entendemos que essa orientação é fundamental no que concerne a produção do texto 

requerido, porque trata da construção da textualidade do gênero, ou seja, diz respeito ao plano 

do texto. Porém, para a construção do material linguístico que atualiza, no contexto, o sentido 

da injunção deveria ser dada orientação, como comentaremos a seguir. Depois do texto 

escrito, são dadas orientações quanto à revisão, como apresentamos na figura abaixo:  

 

Figura 12 – Reprodução da página da coleção A grande Aventura 

 

 

 

Fonte: CARVALHO, Regina; ANSON, Vera Regina Lima. A grande aventura: Língua Portuguesa, 

5º ano, livro do aluno. São Paulo: FTD, 2008. p. 98. 

 

Observamos que no momento da revisão textual é ressaltada a verificação das etapas 

da brincadeira e, de modo especial, enfatiza a análise da sequência das regras a serem 

seguidas. Essa orientação sugere ao aluno, mesmo que implicitamente, escrever regras de 

forma clara e objetiva, assim como sequenciá-las, de modo que o objetivo da brincadeira seja 

alcançado. Em outras palavras, o texto injuntivo deve apresentar-se coerente para cumprir sua 

função social e comunicativa de orientar e/ou ordenar, caso contrário ele não surtirá efeito. A 

proposta de escrita, tampouco as sequências de atividades inseridas no interior da Lição, não 

explorou as categorias linguísticas que imprimem sentido de injunção, mesmo tendo dedicado 

um espaço considerável aos textos injuntivos. Acreditamos que para a construção das ordens, 

sugestões, seria interessante haver um trabalho mais pontual, que explorasse formas 

linguísticas que materializam atos ilocucionários diretivos. 

 

5.4 Coleção Aprendendo sempre  

 

Escolhemos, para análise, a coleção Aprendendo sempre (MIRANDA; RODRIGUES, 

2008) da editora Ática, São Paulo - SP. Quanto à formação dos autores, ambos são graduados 

em Letras. O primeiro possui pós-graduação em Literatura Comparada e Teoria da Literatura, 

já o segundo em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna. Os autores possuem 

mestrado em Educação, atuam como professores da rede pública e privada e fazem acessoria 
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educacional. Além de livros didáticos, são autores de paradidáticos. A coleção Aprendendo 

sempre aparece pela primeira vez no guia do PNLD 2010. 

Conforme avaliação do PNLD 2010 (2009) a coleção apresenta uma proposta de 

trabalho voltada à leitura, produção de textos e análise linguística a partir dos gêneros 

textuais. Resumidamente, o trabalho com a leitura procura resgatar o contexto de produção 

dos textos apresentados, o de produção escrita vincula-se às situações reais de comunicação e 

o trabalho com a análise linguística procura estabelecer relações com as proposta de leitura e 

escrita. Percebemos que, entre os gêneros explorados, temos a indicação no guia do PNLD 

2010 do trabalho com textos instrucionais. 

Os volumes da coleção Aprendendo sempre analisados estão divididos em dez 

unidades temáticas e a partir delas são explorados os mais variados gêneros. A unidade de 

cada coleção encontra-se dividida em seções e, algumas vezes, subseções, as quais buscam 

contemplar as competências linguísticas exigidas aos 4º e 5º anos do EF, como mostramos no 

esquema a seguir:  

 

Esquema 8 – Macroestrutura das unidades da coleção Aprendendo Sempre 

 

 

Fonte: Esquema elaborado pelo autor.  

 

Unidade 

Para ler e 
conversar  

Antes de 
ler 

Texto 1, Texto 
2... 

Pensando sobre 
o texto 

Lendo e 
conver 
sando 

Eu e o 
texto 

Pensando 
sobre o 
gênero 

comparando  
gêneros 

Produzindo o 
texto oral 

e/ou escrito 

 

 

● Aquecimento 

● Planejamento 

● Escrita 

● Avaliação e 
reecrita 

● Organização 

● Apresentação 

● Socialização 

 

 

Estudos linguísticos 

A 
escrita 

das 
palavras 

Língua, 
reflexão 

e uso 

Vamos 
brincar 

Para 
gostar de 

ler 
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Cada unidade apresenta geralmente dois textos, que são Texto 1, Texto 2... e a partir 

deles são desenvolvidas as seções destinadas ao trabalho com a leitura e interpretação oral e 

escrita, como por exemplo, Para ler e conversar, Pensando sobre o texto e Pensando sobre o 

gênero. Depois são apresentadas outras seções, a saber, Produzindo o texto oral e/ou escrito e 

Para gostar de ler. Há três seções que se destinam à exploração conteúdos gramaticais, são 

elas: A escrita das palavras, Língua: reflexão e uso e Vamos brincar? Abaixo descrevemos 

cada seção:  

 Para ler e conversar: tem o objetivo de discutir previamente as temáticas que serão 

apresentadas no decorrer da unidade, na perspectiva de resgatar os conhecimentos 

prévios dos alunos acerca dos temas, gêneros e tipos de texto. Nessa seção os alunos 

têm a possibilidade de inferir, antecipar, hipotetizar e discutir a temática que será 

explorada na unidade. Nessa seção aparece uma subseção, que é Antes de ler;  

 Pensando sobre o texto: essa seção é subordinada aos textos apresentados na unidade. 

Nela os alunos são estimulados a refletir sobre a temática do texto, a partir de 

diferentes perspectivas: identificar o tema tratado, comparar textos. O trabalho com a 

leitura e interpretação dos textos incide em atividades que corroboram com a 

construção de sentidos, de modo a confrontar os conhecimentos prévios dos alunos 

com a temática tratada nos textos. Nessa seção aparecem duas subseções: Lendo e 

conversando e Eu e o texto. 

 Pensando sobre o gênero: espaço destinado à reflexão da estrutura composicional, o 

conteúdo temático e o estilo dos gêneros abordados na unidade do livro. Nessa seção 

há a subseção Comparando gêneros que não é fixa, quando ela aparece, destaca as 

particularidades dos gêneros explorados; 

 Produzindo o texto oral e/ou escrito: é a seção destinada à produção textual. As 

orientações quanto à escrita do texto divide-se, nessa coleção, em etapas:  

o Aquecimento: é a fase inicial da produção de texto, geralmente apresenta-se um 

texto “motivador” que servirá de modelo à prática da escrita; 

o Planejamento: o aluno é orientado a planejar seu texto, seja ele oral ou escrito. 

Nesta fase há a orientação para organizar as ideias que devem ser postas no 

plano textual;  

o Escrita: é o momento destinado à produção textual propriamente dita;  

o Avaliação e reescrita: é a fase da análise e revisão da produção escrita;  
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o Organização: o aluno é orientado, nessa fase, a organizar a apresentação do 

texto produzido; 

o Apresentação: é o momento da apresentação final do texto; 

o Socialização: é a fase da interação, momento de incentivar a socialização do 

texto, assim como sugerir ilustração; 

 Para os estudos concernentes à análise linguística, a coleção apresenta três seções 

distintas, que sintetizamos nesta pesquisa por questões didáticas, são elas: A escrita 

das palavras, Língua, reflexão e uso e Vamos Brincar? Na primeira, o aluno é levado 

a hipotetizar e refletir sobre as regularidades do processo da escrita das palavras, de 

modo a ampliar o seu repertório linguístico; na segunda, são apresentados aos alunos 

conteúdos fonéticos, morfológicos e sintáticos de modo que eles estabeleçam relações 

em frases e textos; na terceira e última o trabalho é voltado à apropriação da escrita 

ortográfica.  

 Para gostar de ler: nessa seção não são apresentadas atividades específicas para 

língua portuguesa, ela traz indicação de referências de diversas naturezas para explorar 

o conteúdo temático apresentado na unidade; 

Na coleção Aprendendo sempre identificamos duas atividades que solicitam a escrita 

de gêneros da incitação à ação. Trata-se, no livro do 4º ano, da produção de um folheto 

educativo, que deve conter dicas de comportamento sobre a economia da água e, no livro do 

5º ano, a escrita de um manual de instrução, cuja execução dos comandos resulta na 

construção de um brinquedo a partir de materiais reciclados.  

Na unidade 9 do livro do 4º ano, intitulada S.O.S água, é solicitada, na página 198, a 

proposta de escrita de um folheto educativo. Nesse folheto, os alunos são orientados a 

escrever ações que as pessoas devem fazer para economizar água. Porém, antes da produção 

do texto, percebemos que as atividades inseridas nas seções anteriores, a exemplo das seções 

que exploram a leitura e interpretação textuais, funcionam como preparação à escrita das 

dicas de comportamento a serem inseridas no folheto educativo. 

São apresentados dois textos, os quais servem de base para o desenvolvimento das 

atividades na seções Lendo e conversando, Pensando sobre o texto e Pensando sobre o 

gênero. O primeiro texto a ser explorado foi retirado de um folheto do “Programa Água para a 

Vida” e traz informações a respeito da água no Brasil, e o segundo é um texto intitulado “Os 

recursos Naturais”, de cunho informativo, que também apresenta a água como conteúdo 

temático. Desses textos são exploradas atividades que trabalham a leitura e interpretação e a 



91 

 
discussão temática, que já preparam o aluno à produção textual que será requerida na seção 

Produzindo o texto escrito. 

No âmbito dos estudos linguísticos são explorados diversos conteúdos. Nas seções A 

escrita das palavras, verificamos a exploração da acentuação de paroxítonas e em Vamos 

Brincar? há propostas de jogos que fixam o conteúdo anterior. Na seção Língua: reflexão e 

uso identificamos o trabalho a partir do gênero propaganda, que tem como conteúdo temático 

a preservação da natureza. Além da linguagem não verbal, a propaganda apresenta o 

enunciado “O amanhã se constrói hoje. Preserve”. A partir desses dois períodos, as 

atividades progridem, desta vez, com a exploração de categorias morfológicas da língua, a 

saber, a noção de verbo, tempo e modo verbal, cujo destaque foi o imperativo afirmativo.  

Percebemos que, mesmo explorando o modo verbal imperativo, não há uma discussão a 

respeito dos diversos sentidos que esse verbo pode apresentar na textualidade dos gêneros da 

incitação à ação. Sabemos que os verbos no modo imperativo podem veicular o sentido da 

ordem, da sugestão, da recomendação, isso depende do gênero textual em questão. 

Reconhecemos que as formas verbais poderiam ser exploradas de forma mais pontual, uma 

vez que na unidade de ensino há um espaço considerável ao trabalho com textos injuntivos, 

inclusive a proposta de escrita. 

A produção do texto é orientada em partes. Inicialmente, na subseção Aquecimento é 

indicado ao aluno o conteúdo temático que ele desenvolverá, apresentando formas textuais 

que servirão à produção do texto mais adiante. Para esta proposta de escrita, é apresentada a 

figura como mostramos a seguir, como forma de orientar o aluno a escrever o texto injuntivo: 

 

Figura 13 – Reprodução da página da coleção Aprendendo Sempre 

 

 

Fonte: MIRANDA, Cláudia; RODRIGUES, Vera Lúcia. Coleção Aprendendo Sempre: Língua 

Portuguesa, 4º ano, livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008. p. 198. 
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Como observamos na figura 13, o texto traz orientações/dicas para a economia da 

água, nesse sentido o entendemos como um apoio para o aluno organizar seu texto. Primeiro, 

o exemplar trata do conteúdo temático da produção que será requisitada posteriormente; 

segundo, apresenta o planto textual, ou seja, a estrutura do texto que o aluno poderá se 

amparar para construir o seu próprio texto; terceiro, no plano do texto, há verbos no 

imperativo que veiculam o sentido da recomendação/dica, modelo linguístico que os alunos 

também podem utilizar quando forem materializar os atos diretivos na produção escrita 

solicitada. 

Na subseção escrita observamos que a atividade dá a orienta quanto aos aspectos 

discursivos e organizacionais dos textos, uma vez que prioriza: a) as dicas para a economia de 

água; b) a justificativa para a economia da água; c) a ilustração do folheto. Na subseção 

reescrita são dadas orientações ao aluno para verificar se o texto a) traz dicas para economizar 

água; b) apresenta informações que convençam o leitor da necessidade de economizar água; 

c) está escrito de forma clara e objetiva; d) apresenta imagens que ajudam a entender o que 

diz o texto. 

No que se refere ao plano do texto, a atividade explora o plano dos comandos e as 

possíveis justificativas ao desenvolvimento das ações, estrutura textual que se vincula às 

discussões de Adam (2001a, 2001b), Travaglia (1992) e Rosa (2007). No plano textual dos 

comandos, é requerido do aluno o domínio linguístico do imperativo verbal, seja ele 

materializado pelo verbo no imperativo, pela locução verbal, infinitivo ou formas no futuro 

para cumprir sua função social e comunicativa.  Entretanto, nenhuma orientação quanto à 

análise ou construção linguística é dada. O aluno, no momento da produção textual, pode se 

orientar pelo texto que foi apresentado anteriormente para elaborar as dicas de economia de 

água e utilizar o verbo no imperativo. Seria um momento interessante para apresentar aos 

alunos as formas de se construir o efeito de sentido da injunção a partir de outras categorias da 

língua que veiculam o sentido da injunção.  

A segunda atividade selecionada na coleção Aprendendo sempre está localizada na 

unidade 7, Lixo que não é lixo, na página 169 do volume do 5º ano. Essa unidade traz a 

reciclagem como conteúdo temático e é dedicada ao estudo dos gêneros reportagem e o texto 

instrucional, havendo para cada gênero uma proposta de escrita. Pontuamos o direcionamento 

dado ao texto instrucional, onde encontramos dados para nossa análise. 

É apresentado um exemplar de texto instrucional, cuja orientação é a reciclagem do 

papel. A partir desse texto desdobram-se atividades de leitura e interpretação oral e escrita. 
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Nele, verificamos que há o plano de texto da descrição dos materiais necessários à reciclagem 

do papel e o plano dos comandos, que correspondem as ações que devem ser executadas para 

o reaproveitamento do papel. Na seção Pensando sobre o texto são exploradas questões que 

estão mais relacionadas à planificação do texto, onde é pedido ao aluno para identificar a 

parte que se encontra os materiais, depois os comandos. No texto, os atos diretivos estão 

escritos a partir de verbos no imperativo, o que já sinaliza ao aluno o modo como escrever os 

comandos, as ordens. 

As seções dedicadas ao estudo linguístico exploram, em Língua: reflexão e uso, os 

operadores argumentativos de adição, oposição e explicação. Já em A escrita das palavras o 

trabalho volta-se à formação das palavras por derivação sufixal. Apesar da importância desses 

conteúdos gramaticais, para a proposta de escrita de texto injuntivo eles seriam pouco 

produtivos, porque os conteúdos predominantemente necessários à escrita desse tipo de texto 

são as construções linguísticas que imprimem o sentido da injunção. Observamos o 

tratamento das construções injuntivas em seções que não exploram elementos gramaticais, 

mas entendemos que elas estão inseridas no contexto da proposta de escrita por considerarmos 

o conjunto da sequência atividades disposta na unidade do livro. Quanto às orientações a 

respeito da organização da textualidade dos gêneros da incitação à ação, a atividade apresenta 

direcionamentos quanto aos textos instrucionais de um modo geral.  

Encontramos na seção Pensando sobre o gênero encaminhamentos que se tornam 

significativos à proposta de escrita. Primeiro são exploradas questões relacionadas à dimensão 

enunciativa, a saber o propósito comunicativo dos referidos textos, logo depois são 

mencionados aspectos do plano de texto, ou seja, é compartilhado pela atividade o 

conhecimento que os alunos podem ter sobre os textos instrucionais. Depois, aparecem 

questões mais direcionadas à organização material desses textos, como por exemplo, a 

linguagem verbal e não verbal, as formas de escrever os atos diretivos com verbos no 

imperativo e infinitivo, os termos complementares que podem entrar na oração, como os 

advérbios e numerais. Essas orientações foram dadas conforme demonstramos na figura a 

seguir: 
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Figura 14 – Reprodução da página da coleção Aprendendo Sempre 

 

Fonte: MIRANDA, Cláudia; RODRIGUES, Vera Lúcia. Coleção Aprendendo Sempre: Língua 

Portuguesa, 5º ano, livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008.p. 154. 

 

Como podemos observar, é focalizada a orientação quanto à planificação do texto 

instrucional. Nessa atividade encontramos menção aos verbos no imperativo afirmativo e no 

infinitivo, produzindo o sentido da ordem, enfim da injunção. Acreditamos que nesse tipo de 

atividade há orientações pertinentes quando se trata de proposta à produção de texto, uma vez 

que aborda aspectos da textualidade: contempla a organização textual e as formas linguísticas  

que, mesmo na superfície do texto oral ou escrito, incidem em ações no âmbito discursivo. Na 

seção Produção de texto, encontramos a seguinte proposta de escrita:  

 

Figura 15 – Reprodução da página da coleção Aprendendo Sempre  

 

Fonte: MIRANDA, Cláudia; RODRIGUES, Vera Lúcia. Aprendendo Sempre: Língua Portuguesa, 5º 

ano, livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008. p. 169 
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Na subseção Aquecimento é solicitada a leitura de um manual de instrução à confecção 

de brinquedo a partir de material reciclado. O texto apresenta dois planos textuais: a descrição 

dos materiais e as instruções para confeccionar o brinquedo. São explorados através da 

oralidade os seguintes questionamentos: “a) Qual a finalidade do texto?, b) Em quantas 

partes o texto está dividido?, c) Como as instruções estão apresentadas no texto?, d) Qual a 

linguagem empregada? Verbal? Não-verbal?”. (MIRANDA; RODRIGUES, 2008, p. 170). 

Como observamos, as questões dizem respeito à dimensão enunciativa e textual e faz o 

aluno refletir sobre a organização textual do gênero a ser escrito, implicando o conhecimento 

dos planos de texto. Os questionamentos Em quantas partes o texto está dividido? e Como as 

instruções estão apresentadas no texto? são fundamentais para o aluno entender a 

organização textual e refletir sobre a sua própria produção. O primeiro faz o aluno identificar 

se a estrutura do texto apresenta a justificativa, o objetivo acional e os comandos, o segundo 

direciona para a análise das construções linguísticas que veiculam o sentido da injunção, de 

modo ao aluno perceber se o ato diretivo é materializado com verbos no imperativo, infinitivo 

ou locuções verbais e o efeito de sentido por eles produzidos. 

Na subseção Planejamento, sugestões de brinquedos são apresentadas, onde os alunos 

devem escolher uma e escrever instruções para sua confecção. A partir das sugestões de 

brinquedo o aluno confecciona um manual de instrução. Na subseção denominada Escrita é 

dada a orientação para a elaboração do texto:  

 

 Coloquem o nome do brinquedo;  

 Listem o material que vão precisar;  

 Verifiquem em quantas etapas serão necessárias para explicar passo a 

passo a maneira de confeccionar o brinquedo de sucata;  

 Enumerem as etapas na ordem correta;  

 Ilustrem as etapas se acharem necessário. (MIRANDA; RODRIGUES, 

2008, p. 170-171). 

 

 
Pelas orientações apresentadas, observamos que o texto escrito apresentará a parte da 

descrição dos materiais, onde serão expostos os materiais necessários à confecção dos 

brinquedos, e a parte dos comandos, que compreenderá os atos diretivos que imprimem o 

sentido da injunção.  

Verificamos que nesta atividade foi requisitada a escrita de um texto injuntivo com 

todas as suas partes, como é discutido em Travaglia (1992) e Rosa (2007) e apresentado no 

referencial teórico desta investigação. Para escrever os comandos no interior do plano textual, 

observamos orientações em seções específicas no decorrer da sequência de atividades. Os atos 
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diretivos, conforme as atividades apresentadas na unidade, podem ser materializados a partir 

de verbos no imperativo e no infinito, o que demonstra uma ampliação de possibilidades de 

escrita para o aluno no momento da produção textual.  

 

5.5 Coleção Asas para voar 

 

Selecionamos, para análise, a coleção da Editora Ática, São Paulo – SP, denominada 

Asas para voar (GARCIA; GLÓRIA, 2008). No que diz respeito à formação dos autores, o 

primeiro é graduado em Pedagogia e mestre em Educação, é professor aposentado da rede 

pública de ensino de Minas Gerais e atua em Instituições de Ensino Superior no curso de 

Pedagogia. O segundo é Psicólogo, Especialista em Psicologia Educacional, Mestre e Doutor 

em Educação, atuando como professor de IES públicas e privadas.  

De acordo com guia do PNLD 2010 (2009) a coleção contempla textos diversificados 

e representativos do contexto da criança, o que pode promover aos alunos experiências 

significativas de leitura. As atividades de produção escrita exploram a diversidade de gêneros, 

cujas propostas orientam a produção a partir de roteiros a serem seguidos pelo aluno. O 

trabalho com conhecimentos gramaticais é articulado às atividades de leitura e escrita, embora 

em alguns momentos privilegie o trabalho com nomenclaturas e terminologias. 

Essa coleção é estruturada por temas, o que favorece o trabalho diversificado com 

gêneros textuais nas unidades de trabalho. Em cada unidade há a predominância de um gênero 

textual. No livro do 4º ano encontramos doze unidades, já no do 5º ano são treze. Cada 

unidade possui, minimamente, seis seções. Além dessas, há outras seções que podem aparecer 

no interior da unidade, associando-se às seis seções bases da unidade. Isso dependerá da 

ênfase dada pelo autor do LDP ao tema ou atividades exploradas. A seguir apresentamos a 

macroestrutura da coleção Asas para voar:  

 

Esquema 9 – Macroestrutura das unidades da coleção Asas para voar  

Fonte: esquema elaborado pelo autor. 

Unidade 

Página de 
abertura 

Preparação 
para a 
leitura 

Estudo 
do texto 

Estudo 
da 

língua  

Produção 
de texto 

Sugestão 
de leitura  

Outras seções 

Troque 
ideias 

Pesquise e 
aprenda 

Momento 
poético 

Hora de... 
(fazer, 

brincar, 
pintar, rir 

Situando... 
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Os temas são abordados no início da unidade e são desenvolvidos a partir de gêneros 

textuais no interior da sequência de atividades. As atividades exploram, nas seções 

apresentadas a baixo, conteúdos de diversas naturezas no âmbito dos estudos linguísticos:  

 Página de abertura: procura-se, nessa seção, estimular o interesse dos alunos pelos 

conteúdos da unidade;  

 Preparação para a leitura: essa seção tem por objetivo acionar os conhecimentos 

prévios dos alunos, a partir da linguagem oral, acerca dos tipos de texto e gêneros 

textuais abordados, assim como os suportes textuais;  

 Estudo do texto: há no mínimo três textos em cada unidade, e a partir deles, nessa 

seção, são dedicadas atividades concernentes à leitura e interpretação de textos e 

atividades que discutem o conteúdo temático e a organização dos textos; 

 Estudo da língua: essa seção é dedicada aos conteúdos gramaticais, esses explorados 

em função das atividades de leitura e produção de texto. Os conteúdos vão do estudo 

fonético, morfológico e sintático aos treinos ortográficos; 

 Produção de texto: seção destinada à escrita de textos, essa vinculada à temática 

abordada na unidade do livro didático; 

 Sugestão de leitura: são sugeridos, nessa seção, textos que complementam a temática 

abordada na unidade do livro. Nela são apresentados os resumos das obras e a 

referência para auxiliar o aluno quanto à busca do material; 

 Outras seções: essas podem aparecer ou não nas seções das unidades do livro, são 

elas: troque ideias, pesquise e aprenda, situando, momento poético, hora de fazer 

(brincar, fazer teatro, pintar), hora de rir. Essas seções destinam-se a interação dos 

alunos mediante os conteúdos estudados em cada unidade. Em troque ideias e 

Pesquise a aprenda, por exemplo, os alunos são orientados a pesquisar e discutir o 

conhecimento aprendido. A seção situando traz informações adicionais acerca do 

conteúdo temático abordado na unidade e as outras seções estão voltadas para 

atividades lúdicas que, no interior da unidade, estimulam a participação do aluno. 

Encontramos duas atividades de produção escrita de gênero da incitação à ação, 

ambas inseridas na unidade 11 intitulada Dobraduras e jogos: gostosos passatempos. As 

propostas de escrita estão localizadas nas páginas 184 e 185 respectivamente, na seção 

Produção de texto, do volume do 4º ano. Toda a unidade é destinada ao ensino e 

aprendizagem de textos classificados como instrucionais. Antes da produção do texto, são 
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apresentados aos alunos três exemplares de textos injuntivos na seção Leitura, que aparece 

três vezes no interior da unidade. Dos textos apresentados, dois ensinam a fazer origamis, o 

outro é um manual de jogo de tabuleiro. A leitura desses textos é uma forma de aproximar os 

alunos da estrutura textual desses gêneros, o que pode facilitar a escrita no momento da 

produção textual.  

Percebemos um trabalho direcionado aos planos de textos dos gêneros da incitação à 

ação, na seção destinada à leitura e à interpretação oral e escrita. São direcionadas questões 

relativas às partes que compõem o manual de instruções e o manual de confecção do origami. 

É solicitado ao aluno observar a organização do texto instrucional: primeiro, a parte destinada 

aos materiais, depois a parte dedicada aos comandos, mas não explorou o plano das 

justificativas, por não ser necessário nestes tipos de gênero. No momento da explicitação do 

plano dos comandos são focalizados os verbos no imperativo, uma das formas de construir os 

efeitos de sentido da injunção, no caso do gênero estudado, a ordem. A partir dessa 

orientação, entendemos que o aluno toma o texto analisado como exemplo, o que pode 

facilitar a escrita na ocasião da produção textual, pois é possível ter a clareza da forma de 

textualização do gênero estudado. 

Na seção Estudo da Língua, podemos verificar o trabalho desenvolvido com os modos 

verbais, cuja atenção é voltada aos verbos de ação, sobretudo os verbos no modo imperativo. 

É posto que o verbo no imperativo pode expressar uma ordem, um conselho, um pedido, um 

convite, uma sugestão, uma recomendação, um apelo, mas, como observamos, a orientação é 

restrita por focalizar apenas uma forma linguística à veiculação dos efeitos de sentido da 

injunção. Entendemos que outras categorias linguísticas poderiam ter sido exploradas pela 

forma como a sequência didática foi abordada.   

Depois de uma análise acerca da textualidade dos referidos gêneros desenvolvida na 

progressão das atividades, na seção Produção de texto é solicitada a escrita do gênero, como 

verificamos a seguir: 
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Figura 16 – Reprodução da página da coleção Asas para voar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: GARCIA, Maria Mello; GLÓRIA, Dília Maria Andrade. Asas para voar: Língua Portuguesa, 

4º ano, livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008, p. 184-185 

 

 

Para a construção do plano textual o foco é a parte dos comandos. A atividade traz 

orientações quanto ao material linguístico que veicula o sentido da injunção. Ela orienta a 

escrita dos atos diretivos a partir de verbos no imperativo, como podemos visualizar na figura 

16, a partir das construções pegue, faça, dobre. Acreditamos que seria pertinente explorar 

outras construções linguísticas, a saber os verbos no infinitivo e locuções verbais, por 

exemplo, tendo em vista que a unidade está voltada à abordagem dos textos injuntivos, de 

modo a possibilitar ao aluno uma maior possibilidade de escrita e reflexão linguística.  

Na segunda proposta de produção textual, página 185, é solicitada ao aluno a escrita 

de um manual de jogo de tabuleiro. Toda a organização da unidade do livro incide à escrita do 

gênero, nesse sentido a descrição feita para a produção do manual para confecção do origami, 

figura 16, ampara-nos para a produção do manual do jogo de tabuleiro. Resumindo: para a 

escrita do texto são apresentados exemplares de gêneros e as formas de textualizá-los, neles 

exploram-se atividades de leitura e interpretação, focalizando o plano de texto, inclusive a 

construção dos atos diretivos com sentido de ordenamento.  
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Para a revisão textual do manual de jogo são dadas orientações ao aluno sobre a 

importância da clareza na escrita do texto, sobretudo dos comandos, para que a ação seja 

executada. Apresentamos, a seguir, os encaminhamentos à proposta de escrita: 

 

Figura 17 – Reprodução da página da coleção Asas para voar 

 

 
 
Fonte: GARCIA, Maria Mello; GLÓRIA, Dília Maria Andrade. Asas para voar: Língua Portuguesa, 

4º ano, livro do aluno. São Paulo: Ática, 2008, p. 185 

 

Referente ao plano de texto, como observamos nas orientações acima, a atividade 

orienta quanto às partes que o constitui. Trata a parte dos materiais utilizados no jogo, 

“material necessário”, e a parte dos comandos, “modo de fazer ou instruções”. Para o plano 

dos comandos é questionado se os verbos indicam ordens, sinalizando que eles podem ser 

escritos a partir de verbos no imperativo, como na proposta anterior. Não menciona o plano 

textual das justificativas por não ser obrigatório para esse gênero. 

Nas duas atividades de produção escrita solicitadas na unidade observamos que a 

abordagem dos planos textuais se assemelha com as discussões efetivadas pelos teóricos 

discutidos nesta pesquisa, de modo mais pontual Adam (2001a, 2001b), Travaglia (1992) e 

Rosa (2007). Os autores apresentam protótipos de plano textual para os gêneros da incitação à 

ação que contemplam grande maioria dos gêneros dessa categoria. No que concerne ao 

tratamento dos atos diretivos verificamos a menção aos verbos no imperativo, o que nos 

mostra uma articulação da análise linguística à produção de texto, assim como as atividades 

de leitura no interior da sequência de ensino apresentada, efetivando o que é proposto em 

Rodrigues (2013). As outras formas de construção linguística para veicular o efeito de sentido 

da injunção poderiam também ser exploradas de modo a ampliar a reflexibilidade linguística a 

partir desses textos. 
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5.6 Coleção De olho no Futuro 

 

Selecionamos para análise a coleção De olho no Futuro (SOUZA; MÁZIO, 2008) da 

editora Quinteto Editorial, associada às edições da FTD.  Em relação à formação dos autores, 

o primeiro possui graduação em Letras com habilitação em Português e Literaturas e pós-

graduação na área de Língua Portuguesa; o segundo é formado em Letras com habilitação em 

Português e Inglês e suas respectivas literaturas. A referida coleção esteve presente nos guias 

do PNLD em 2004, 2007 e 2010. 

De acordo o guia do PNLD 2010(2009) os volumes desta coleção estão organizados 

em dez unidades temáticas, onde apresentam textos vinculados com a proposta temática de 

cada unidade. A leitura é considerada como processo de construção de sentidos e as propostas 

de escrita procuram estar articuladas às atividades de leitura, as quais são solicitadas a partir 

de cenas enunciativas específicas, com propósito comunicativo e público definidos. No 

tratamento dos conteúdos gramaticais, as atividades são orientadas no sentido da reflexão para 

a explicitação de conceitos e regras, ou seja, parte do principio indutivo, o que faz os alunos 

construírem conceitos linguísticos a partir de inferências. 

A coleção tem a proposta pedagógica baseada em temas, ou seja, cada unidade do 

livro é desenvolvida a partir de um conteúdo temático específico. A partir desses conteúdos 

são exploradas as atividades de leitura, escrita e estudos gramaticais. Cada livro da coleção 

encontra-se dividida em dez unidades, onde cada uma delas apresenta oito seções distintas, 

destinadas a abordagem da leitura, escrita e análise linguística, como apresentamos a seguir: 

 

Esquema 10 – Macroestrutura das unidades da coleção De olho no futuro 

 

Fonte: Esquema elaborado pelo autor. 

 

Unidade 

Abertura Leitura 

Conversando 
sobre o texto 

estudando o 
texto 

comparando 
os textos 

Ampliando o 
vocabulário 

Produção 
escrita 

Produção 
oral 

Produção 
oral e escrita  

Refletindo 
sobre a 
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Cada seção é destinada a abordar tópicos distintos para o ensino de língua portuguesa, 

contemplando as habilidades do ler, escutar, falar e escrever, como descrevemos a seguir:  

 Abertura: essa seção tem por objetivo inserir o aluno na temática abordada na unidade. 

A tônica desse espaço é a mobilização dos conhecimentos prévios e a exposição de 

pontos de vista; 

 Leitura: as atividades de leitura, tanto oral como escrita, são exploradas nessa seção, 

assim como a comparação entre textos. Elas se dividem nas subseções Conversando 

sobre o texto, Estudando o texto e Comparando os textos; 

 Ampliando o vocabulário: objetiva-se, nessa seção, ampliar o repertório vocabular dos 

alunos. Em cada unidade são explorados tópicos com temas relacionados às 

expressões populares, português de Portugal e do Brasil, antônimos e sinônimos, 

neologismos, gírias, entre outros. 

 Produção escrita: essa seção é dedicada à produção de textos escritos; 

 Produção oral: privilegiam-se, nesta seção, atividades que exploram a linguagem oral; 

 Produção oral e escrita: associa a produção oral à produção escrita, a partir de 

gêneros como debate, seminários, entrevistas, entre outros gêneros orais; 

 Refletindo sobre a língua: seção dedicada aos estudos gramaticais; 

 A escrita das palavras: nessa seção são exploradas questões relacionadas à ortografia. 

Na coleção De olho no futuro identificamos apenas uma proposta de escrita de gênero 

da incitação à ação. Ela se encontra na unidade 5 do livro do 4º ano, intitulada Amor à 

Natureza, na página 97. É solicitada a escrita de dicas para uma campanha de conscientização 

da preservação do meio ambiente.  

Observamos, nas seções do livro destinadas à leitura e interpretação oral e escrita, 

atividades que exploram a temática meio ambiente, trazendo questões relacionadas à 

preservação da natureza. Na seção Produção oral é apresentado uma atividade onde os alunos 

têm que discutir sobre as atitudes necessárias à preservação da natureza, fomentando o que 

será proposta na seção Produção escrita. Em relação aos estudos gramaticais, a unidade 

explora duas seções, Ampliando o vocabulário e Refletindo sobre a língua, que contemplam 

respectivamente, os conteúdos homônimos e parônimos, o uso da vírgula e substantivo 

primitivo e derivado. Para contemplar o eixo da análise linguística, como propõe os PCNLP e 

a proposta de Rodrigues (2013) poderiam ser explorados os verbos que imprimem semântica 

imperativa, desse modo efetivar a prática de ensino “tridimensional”: leitura, escrita e análise 
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linguística. Depois de exploradas as atividades de leitura, interpretação oral e escrita é 

solicitada a escrita de dicas à preservação da natureza a ser exposta em cartazes distribuídos 

na escola, conforme o modelo abaixo: 

 
Figura 18 – Reprodução da coleção De olho no futuro 

 

 
 

Fonte: SOUZA, Cassia Garcia de; MÁZIO, Lúcia Perez. De olho no futuro: Língua Portuguesa, 

4º ano, livro do aluno. São Paulo: Quinteto Editorial, 2008. p. 97  

 

Como observamos, é induzido o plano do texto dos comandos, uma vez que não há 

orientação quanto à organização textual. Nesse plano é requisitada, pela própria natureza do 

gênero, a escrita de comandos, que podem ser materializados por categorias gramaticais que 

imprimem o sentido de ordem, conselho ou recomendação. Porém, observamos que não há 

nenhum tipo de sistematização acerca do aprendizado dessas categorias linguísticas, 

tampouco a menção de outras formas linguísticas que veiculam o efeito de sentido da 

injunção. Em relação ao plano de texto, entendemos que as questões relacionadas à 

textualidade, ou seja, as partes do texto, poderiam ser exploradas de modo a levar o aluno 

compreender os mecanismos de textualização desse gênero, para dessa forma tornar a 

atividade mais produtiva.  

 

 

 

5.7 Síntese e discussão dos dados 

 

Com base nas discussões teóricas apresentadas nesta pesquisa, analisamos as 

propostas de escrita dos gêneros da incitação à ação nos LDP do 4º e 5º anos do EF no que 

concerne ao plano de texto, categoria de análise N(5) da Análise Textual dos Discursos 

(ADAM, 2011). No plano de texto verificamos como é abordada a construção dos atos 

diretivos a partir dos verbos no imperativo, infinitivo, formas verbais do futuro ou locuções 

verbais. (Rodrigues, 2013).  
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Encontramos a solicitação de produção textual de quatro gêneros distintos, esses 

inseridos no grupo daqueles que têm o propósito comunicativo de incitar a ação do sujeito 

com vistas a fazer algo, a partir de uma ordem, recomendação ou sugestão, e atingir um 

determinado objetivo. Foi requerida a escrita dos seguintes gêneros: a) dicas e/ou 

recomendação; b) manual de instrução de jogos e/ou brinquedos; c) roteiro de viagem; e d) 

receita culinária. As propostas de escrita desses gêneros estiveram dentro das mais diversas 

esferas da atividade humana, quando solicitada a escrita de manual de jogos, de confecção de 

brinquedos e de campanhas de conscientização sobre a preservação da natureza. Envolveram 

também a esfera da culinária, quando solicitada a escrita de receitas para preparação de 

guloseimas, entre outros.  

A maioria dos textos produzidos partiu de situações reais de comunicação, foram 

solicitados textos para campanhas de conscientização sobre a economia da água, sobre o 

desperdício de alimentos e sobre dicas de comportamento no trabalho e na escola. Das 

dezesseis propostas de escrita, três foram orientadas a partir de situações simuladas, a 

exemplo das produções textuais de rotas de viagem e das dicas para orientar o comportamento 

de crianças presentes nas coleções A aventura da linguagem e A escola é nossa. Nessas 

atividades são dadas orientações à produção de texto de modo a levar em consideração 

destinatários virtuais em cenas enunciativas artificializadas, descaracterizando a função social 

da escrita.  

A partir das análises, observamos que essas atividades foram solicitadas para explorar 

apenas conteúdos específicos de língua portuguesa em detrimento dos aspectos relacionados 

ao texto e suas condições de produção, reduzindo o ensino da língua a aspectos meramente 

linguísticos. Entendemos que o texto quando inserido no LDP deve ser explorado na 

dimensão da sua textualidade, para o aprendizado dos conteúdos curriculares de LP, mas 

também deve ser analisado quanto a dimensão discursiva para o entendimento das condições 

históricas, sociais e culturais que nele perpassam. Acreditamos que explorar o texto nessas 

condições é um caminho possível para efetivar as orientações contidas nos PCNLP.  

Nos outros casos, as produções textuais estavam vinculadas a situações reais de 

comunicação, uma vez que a prática da escrita envolvia a mobilização de conhecimentos à 

resolução de problemas reais existentes no cotidiano. Os textos a serem produzidos tinham 

público específico e deveriam veicular nos mais diversos suportes, como cartazes, panfletos e 

murais. Apresentamos, a seguir, o gráfico que demonstra o quantitativo de gêneros da 

incitação à ação requeridos às propostas de escrita em LDP do 4º e 5º anos:  
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Gráfico 2 – Quantitativo das propostas de escrita de gêneros da incitação à ação 

 

Fonte: Dados elaborados pelo autor. 

 

Pelo o exposto no gráfico, observamos que o gênero textual mais requisitado no total 

das propostas de escrita é dicas e/ou recomendações de atitudes. Esse gênero está voltado para 

atividades nos LD que incentivam o desenvolvimento de campanhas de conscientização ou 

guias de comportamento. O segundo gênero mais requisitado é a instrução para confecção de 

brinquedos e/ou brincadeiras, o terceiro são os roteiros de viagem e, por último, aparecem as 

receitas culinárias. Para esse dado apresentamos a seguinte explicação: acreditamos que a 

solicitação de produção textual envolvendo o gênero dica nos LDP do 4º e 5º anos é efetivada 

por ele apresentar um plano de texto simplificado em relação aos outros gêneros da incitação 

à ação, como podemos observar no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Planos de texto dos gêneros da incitação à ação  

em propostas de escrita nos livros didáticos de português do 4º e 5º anos 

 

C
L

D
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S
É
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IE
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A
N

O
 PROPOSTA DE 

ESCRITA DO GÊNERO 

DA INCITAÇÃO À AÇÃO 

PLANO (S) DE TEXTO EXPLORADO (S) NA 

PROPOSTA 

DESCRIÇÃO 

ou 

ELENCO 

COMANDOS JUSTIFICATIVA 

A 4 Roteiro de viagem  X  

A 4 Roteiro de viagem   X  

A 4 
Dicas para economizar 

água 
 X  

A 4 

Dicas de reciclagem 

(4R: Reciclar, Reduzir, 

Reutilizar,Reaproveitar) 

 X  

56% 25% 

13% 

6% 
Dicas e/ou
recomendações

Instruções para
confecção de brinquedos
e/ou brincadeiras
Roteiro de viagem

Receita culinária
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A 5 
Dicas para ser bem 

sucedido  
 X  

A 5 Receita culinária; X X  

B 5 
Dicas para boa 

convivência; 
 X  

C 4 Dicas para o bom humor  X X 

C 4 
Dicas para economizar 

água 
 X  

C 4 Dicas contra o desperdício   X  

C 5 Instruções para brincadeiras X X X 

D 4 
Dicas para economizar 

água 
 X  

D 5 
Instruções para confecção 

de brinquedos 
X X  

E 4 
Instrução para confecção de 

origami; 

X 

 

X 

 

 

 

E 4 
Instrução para confecção de 

jogo de tabuleiro;  
X X  

F 4 
Dicas para preservação da 

natureza 
 X  

Fonte: Dados da pesquisa elaborados pelo autor. 

 

A partir dos dados apresentados, entendemos que eles confirmam o que foi discutido 

no capitulo do referencial teórico desta pesquisa: os atos diretivos constitui o plano textual 

dos comandos, que é recorrente em todos os gêneros da incitação à ação. Cabe-nos apresentar 

como se dá a construção textual desses atos ilocutórios de linguagem e como eles são 

abordados nos LDP, o que será apresentado no decorrer desta discussão.  

O gênero dica é textualizado minimamente com o plano dos comandos, que é 

construído a partir de predicados acionais, podendo-se adicionar a eles alguns complementos, 

a exemplo dos modalizadores, como atesta (Werlich, 1987).  Péry-Woodley (2001) nos diz 

que a principal parte dos textos injuntivos diz respeito às construções linguísticas lineares, que 

apresentam verbos com semântica do imperativo. Em outras palavras, o gênero dica pode ser 

textualizado a partir da sequenciação de frases com sentido imperativo, onde o locutor 

direciona o interlocutor a fazer algo com vistas na concretização de um determinado objetivo. 

(KOCH; FÁVERO, 1987).  

Ainda em relação ao gênero dica, o mais solicitado entre as demais produções escritas, 

destacamos que nele reside uma oscilação entre um determinante procedural e um 

determinante de aconselhamento, como discute Adam (2001b). O autor comenta que ele 

apresenta um domínio de conselho/recomendação e sua função comunicativa é orientar 

visando a mudança de comportamento dos sujeitos, diferentemente das receitas e dos manuais 
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de instruções que visam a produção/montagem de objetos. A esse fato, o autor expõe que a 

configuração textual do gênero dica é diferente do gênero receita, por exemplo, porque os 

gêneros que imprimem um fazer obrigatório apresentam uma estrutura textual que diverge dos 

gêneros que os sujeitos optam por fazer as ações. 

Das nove propostas de produção textual do gênero dica de comportamento nos LDP, 

todas destacaram apenas o plano textual dos comandos, como era esperado. Apenas uma 

proposta de escrita de dicas associou, ao plano dos comandos, o plano da justificativa. Dos 

gêneros que oscilam entre uma ordem e uma recomendação, situamos também as propostas de 

escrita de rotas de viagem, que também foram exploradas nos LDP.  Nelas, o plano textual 

dos comandos também foi priorizado. 

Em relação aos gêneros roteiros de viagem e os de dicas de comportamento, 

entendemos que somente o plano dos comandos é suficiente para eles cumprirem o objetivo 

comunicativo: incitar à ação. Porém, ao plano do comando pode ser associado o plano das 

justificativas, ou seja, as razões pelas quais os sujeitos devem seguir as ações. Isso nos faz 

pensar que explorar os planos de texto na construção da textualidade seria produtivo para, no 

momento da escrita, o aluno dominar diversas formas de materializar suas ideias de modo a 

construir autonomamente o sentido do seu texto. Quanto às orientações dadas pelo LDP para a 

textualização do plano dos comandos, parece haver um entendimento entre a maioria das 

propostas de escrita de que não é necessário dedicar espaço para o seu ensino, talvez pelo fato 

desses gêneros apresentarem uma estrutura mais simplificada. Na maioria das atividades foi 

apresentado apenas um modelo de texto a ser copiado pelo aluno sem qualquer tipo de 

orientação ou reflexão. Quando houve orientação, a atividade destacou a construção 

linguística dos atos diretivos a partir de verbos no imperativo e infinitivo, como veremos mais 

adiante. 

Cinco propostas de escrita de gêneros da incitação à ação solicitaram a textualização 

dos planos da descrição dos materiais e dos comandos. Tratam-se dos gêneros receita 

culinária e manual de instrução para confecção de origami e manual de jogo de tabuleiro. 

Eles, por natureza, necessitam ter no mínimo esses dois planos de texto porque trazem na sua 

textualidade os elementos que serão necessários à produção de um objeto e as respectivas 

ações a serem desenvolvidas, ou seja, uma sequência operacional. Quanto à exploração dos 

manuais de instrução à confecção de jogos e das receitas culinárias, justificamos a presença 

desses gêneros nos LDP do 4º e 5º anos pelo fato deles estarem circunscritos nas brincadeiras 

do mundo infantil, no primeiro caso, e na esfera da culinária no segundo caso, universos que 
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as crianças estão inseridas. Esses gêneros se enquadram em uma categoria operacional, pois 

os sujeitos os utilizam para realizar procedimentos/ações nas práticas sociais, o que nos leva a 

pensar, no contexto pedagógico, na aproximação das vivências do aluno às propostas de 

ensino.  

Os gêneros receita e manual de instrução apresentam uma planificação textual mais 

complexa, diferentemente do gênero dica de comportamento e rota de viagem, pois eles 

necessitam, na maioria dos casos, apresentar mais informações a exemplo do detalhamento 

dos materiais que são utilizados, quantidade do material, as ações que devem ser seguidas e os 

resultados esperados.  

Nesse sentido, quanto à organização material desses gêneros, Rosa (2007) apresenta 

aspectos da sua textualidade e nos diz que ela pode ser dividida em três partes: a) exposição 

do macroobjetivo acional, que é o objetivo que o locutor pretende que o interlocutor atinja; b) 

apresentação dos comandos, que é a disposição das ações que se deseja que o interlocutor 

realize, são os ordenamentos, as sugestões ou orientações; c) justificativa, que corresponde 

aos motivos pelos quais se devem seguir os comandos estabelecidos. Travaglia (1992), em 

seu turno, discute a organização dos textos injuntivos e define três planos à composição 

desses textos quando completos, a saber, a) elenco ou descrição, que apresenta os 

objetos/ingredientes descritos à manipulação visando um fim específico; b) a determinação ou 

incitamento, que está relacionado aos atos imperativos, o incitamento, o fazer agir do sujeito; 

e c) justificativa, explicação ou incentivo, fazendo referência às razões pelas quais as ações 

devem ser realizadas.  

É no plano textual dos comandos encontramos a incitação à ação, nele está o espaço 

textual e discursivo onde o locutor determina uma ordem, recomendação, sugestão, pedido 

para seu interlocutor atingir um determinado objetivo. Para a escrita dos comandos, os LDP 

do 4º e 5º anos deveriam orientar o aluno quanto às formas de construir linguisticamente os 

efeitos de sentido de injunção a partir de verbos no imperativo, infinitivo, locuções verbais ou 

marcas no futuro (Rodrigues, 2013). Assim, cada coleção, sobretudo cada volume, apresenta 

uma abordagem diferenciada no que tange às orientações à construção da injunção.  

Na coleção A aventura da linguagem das seis propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação, apenas duas exploraram as categorias gramaticais que imprimem o sentido 

da injunção, nela destacou-se a escrita dos atos diretivos a partir de verbos no imperativo e no 

infinitivo. Na coleção A grande aventura, das quatro propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação, apenas uma explorou os verbos no imperativo, efetivando a articulação da 
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proposta de ensino de gramática aos outros eixos de ensino de LM. Já na coleção Aprendendo 

sempre, as duas propostas de escrita de gêneros da incitação à ação mobilizaram os 

conteúdos gramaticais à produção do texto injuntivo, nelas foram exploradas, no que concerne 

à construção dos atos diretivos, construções linguísticas voltadas aos verbos no imperativo e 

infinitivo. Detectamos nas propostas de escrita de gêneros da incitação à ação da coleção 

Asas para voar a abordagem dos verbos no modo imperativo para as construções linguísticas 

que veiculam o sentido da injunção. Na coleção A escola é nossa e na coleção De olho no 

futuro as propostas de escrita de gêneros da incitação à ação não abordaram conteúdos de 

ordem gramatical no sentido explorar os efeitos de sentido da injunção.  

De acordo com a síntese apresentada e tomando como referência as categorias de 

análise utilizadas nesta pesquisa e discutidas em Rodrigues (2013), apresentamos, a seguir, a 

materialidade linguística orientada pelos LDP do 4º e 5º anos quanto à construção dos atos de 

fala diretivos, ou seja, as injunções. 

 
Gráfico 3 – Categorias linguísticas das propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação em livros didáticos de português do 4º e 5º anos 

 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor. 

 

Como observamos 50% das propostas de escrita solicitadas não exploraram categorias 

linguísticas que imprimem os efeitos de sentido da injunção, ou seja, a ordem, a 

recomendação, a optação, a sugestão, o pedido, comprometendo a efetividade de um dos 

eixos para o ensino de língua portuguesa: a análise linguística. Para essas propostas de escrita 

não foram dadas orientações quanto à construção linguística, mas em muitos casos eram 

direcionados exemplares que serviram como modelo à escrita dos textos, como já foi 

comentado anteriormente. A partir do modelo dado pelo LDP, deduzia-se que o aluno seguiria  

a mesma forma de escrita, ou seja, as mesmas construções linguísticas apresentadas para 

33% 

17% 

0% 0% 

50% 

Imperativo

Infinitivo

Marcas do futuro

Locuções verbais

Não menciona categoria
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materializar os atos diretivos. Não consideramos essas propostas de produção escrita, pela 

forma como foram orientadas, como práticas de ensino de língua materna que articula a 

análise linguística à leitura e à escrita. Verificamos que nessas propostas não foram efetivadas 

reflexões acerca dos estudos propriamente linguísticos, pois não houve exploração de 

conteúdos que colaborassem para a textualização dos gêneros da incitação à ação. Há 

também outro caso da não efetivação da análise linguística às práticas de leitura e escrita: os 

referidos gêneros foram explorados no âmbito da leitura, foi solicitada a produção textual 

desse gênero, porém os conteúdos gramaticais abordados foram pouco relevantes para a 

produção escrita solicitada. 

Dos 50% restantes das propostas de escrita, 33% delas exploraram os verbos no 

imperativo e 17% os verbos no infinitivo. A partir desses dados entendemos que ainda é 

insuficiente a proposta de análise linguística existente nos LDP dos 4º e 5º anos. Em relação 

às categorias locução verbal e marcas do futuro não há nenhum tipo de orientação, o que nos 

remete a propostas de ensino ainda fortemente vinculadas à gramática tradicional. Os verbos 

no modo imperativo são considerados, pelas gramaticas normativas, como marcas linguísticas 

que veiculam ordem, pedido ou apelo, já os verbos na forma do infinitivo com semântica de 

imperativo, assim como as locuções verbais e marcas do futuro, são mais comum serem 

apresentados em gramáticas de cunho descritivo, cuja compreensão da linguagem abrange as 

situações de uso da língua. Partindo dessa análise, questionamos os PCNLP: se no referencial 

para o ensino de português é adotada a concepção de linguagem que prioriza a língua em uso, 

ou seja, as práticas discursivas, como podem os livros didáticos focalizar o estudo da língua 

numa perspectiva mais voltada para o estruturalismo linguístico?  

Quando situamos a reflexão linguística nas propostas de escrita nesta pesquisa, 

remetemo-nos ao estudo dos recursos linguísticos e condições de produção que incidem na 

construção da textualidade e, consequentemente, na produção de sentido dos textos. Em 

outras palavras, queremos dizer que para o ensino de língua portuguesa é necessário valer-se 

das inúmeras possibilidades que as gramáticas da língua nos oferecem, não somente priorizar 

uma gramática em detrimento de outra.  

Das dezesseis propostas de escrita, onze foram extraídas dos volumes do 4º ano e 

cinco dos volumes do 5º ano. Percebemos que nos volumes do 4º das CLDP há concentração 

de propostas de escrita de gêneros da incitação à ação. Estatisticamente, 69% das propostas 

de escrita encontram-se nos livros do 4º ano, enquanto 31 % nos livros do 5º ano, como 

podemos aferir no gráfico abaixo:  
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Gráfico 4 - Propostas de escrita de gêneros da incitação ação por ano de escolaridade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa elaborados pelo autor. 

 

Há uma diferença significativa entre o quantitativo de propostas de escrita de gêneros 

da incitação à ação nos LDP do 4º e 5º anos. Nos livros do 4º anos são requisitadas sete 

propostas de escrita de dicas, dois roteiros de viagem e duas instruções para construção de 

brinquedo ou brincadeira. Nos livros do 5º anos há uma diminuição de propostas de escrita de 

textos injuntivos, neles temos a solicitação de duas produções textuais de dicas, uma receita 

culinária e duas instruções para confecção de brinquedos.  

A diminuição mais significativa é em relação ao gênero dica, pois enquanto nos livros 

do 4º ano identificamos sete propostas, nos volumes do 5º ano detectamos apenas duas. Nesse 

sentido chegamos às nossas conclusões. Primeiro, para essa quantidade de propostas de 

escrita localizada nos LDP do 4º ano, atribuímos o fato dos gêneros solicitados às produções 

textuais estarem mais próximos do cotidiano das crianças, como as regras de jogo, os manuais 

de instrução de montagem de brinquedo, manuais para confecção de brinquedos e as dicas de 

comportamento. Entendemos que é uma forma de aproximar os alunos de práticas de leitura e 

escrita a partir das situações do cotidiano, o que pode ser produtivo para as crianças que 

acabaram de ser alfabetizadas e ainda não dominam o processo de textualização de gêneros 

mais complexos. Segundo, acreditamos que a maior incidência de gêneros da incitação à ação 

nos livros do 4º ano ocorre porque tais textos apresentam fácil escrita, geralmente são 

69% 

31% 

  Proposta de escrita de textos injuntivos em LDP do 4º ano

  Proposta de escrita de textos injuntivos em LDP do 5º ano
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constituídos por frases curtas, cujo núcleo é um verbo com sentido imperativo e, em torno 

dele, alguns complementos, como os modalizadores por exemplo. 

Na medida em que os níveis de ensino vão avançando, deduzimos que é possível 

perceber a diminuição dos gêneros da incitação à ação em propostas de produção escrita, eles 

perdem espaço para outros gêneros mais complexos, cuja textualização requer maior domínio 

linguístico dos alunos, seja no âmbito da leitura ou da escrita. Ressaltamos que o 

posicionamento aqui exposto é apenas uma hipótese que precisa ser confirmada a partir de 

estudos posteriores, sobretudo utilizando um corpus de LDP que contemple outros níveis de 

ensino. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A educação contemporânea se instaura nos princípios de democracia e cidadania, fato 

que verificamos nos documentos oficiais que regem o nosso ensino. É nessa perspectiva que 

os PCNLP discutem o uso social da língua/linguagem nas práticas sociais. Se antes o ensino 

da língua era malgrado apenas na análise gramatical de cunho normativo, como afirma 

Travaglia (2004), na atualidade os documentos orientam a articulação dos eixos propostos 

para o desenvolvimento das práticas de ensino de LM: a leitura, a escrita e a análise 

linguística. Nesse contexto, os LDP incorporaram essas orientações e traduziram-nas em 

atividades práticas para o aprendizado de língua portuguesa. 

As propostas de leitura, de produção de textos e análise gramatical quando exploradas 

em associação podem incidir no desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos. 

Entendemos que ser competente na língua é fazer uso social da linguagem nas práticas 

sociais, devendo a escola garantir espaços de aprendizagem que efetivem práticas de ensino 

significativas, pois como Costa Val e Castanheira (2005, p.114) acreditamos que “o 

desenvolvimento das capacidades linguísticas – de natureza discursiva, textual e gramatical – 

envolvidas no pleno exercício da cidadania numa sociedade letrada não são aprendidas 

espontaneamente, precisam ser ensinadas.”  

Quando compreendemos o texto como objeto de ensino, os conteúdos gramaticais não 

devem ser explorados de forma estanque, mas na perspectiva do “domínio de funcionamento 

próprio do texto; [...] de recursos e de procedimentos de construção e reconstrução das tramas 

linguísticas capazes de, nas situações para quais foram trançadas, produzir os sentidos 

pretendidos pelos sujeitos”. (RANGEL, 2005, p. 17). Por essa razão, adotamos as discussões 

de Rodrigues (2013) no que concerne à contribuição de uma proposta tipológica ao ensino da 

gramática, por tratar de uma proposta que articula a reflexibilidade linguística às práticas de 

leitura e de produção de textos, de modo a tornar as aulas de português mais produtivas.  

Nesta pesquisa, dedicamos espaço à análise de propostas de escrita de gêneros da 

incitação à ação em LDP do 4º e 5º anos do EF.  Procuramos entender como é explorada a 

construção do material linguístico responsável por veicular os efeitos de sentido da injunção: 

o conselho, a ordem, a recomendação, a sugestão, o pedido, a optação, a persuasão. A partir 

disso, observamos também como os LDP do 4º e 5º anos promovem a articulação da análise 

linguística às atividades de leitura e produção de texto a partir da textualidade das propostas 

de produção de texto. Em relação aos LDP  entendemos que, além deles serem instrumentos 
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destinados para atividades práticas em sala de aula, são portadores de orientações de cunho 

epistemológico, o que nos motivou entendê-lo e pesquisá-lo, visando sempre a melhoria desse 

material.  

A partir das análises efetivadas, apresentamos nossas conclusões em dois blocos. No 

primeiro tratamos de questões relacionadas ao LDP, a saber a organização das coleções e 

disposição das propostas de escrita do gênero da incitação à ação no interior das sequências 

de ensino nos volumes dos LDP. No segundo abordamos as questões do âmbito da linguística, 

focalizando os planos de texto dos gêneros da incitação à ação, categoria N(5) proposta em 

Adam ([2008] 2011) e a materialidade linguística abordada nos LDP do 4º e 5º anos para a 

construção dos efeitos de sentido da injunção.  

Apesar dos LDP do 4º e 5º anos terem em comum a abordagem de conteúdos 

curriculares específicos para esse nível de ensino, observamos, a partir do tratamento e análise 

dos dados, que eles estão organizados diferentemente, pois algumas coleções abordam 

enfaticamente a leitura, outras a produção textual, outras os estudos gramaticais. Acreditamos 

que esse fato tem relação com os posicionamentos teóricos e metodológicos dos autores que 

produziram esses LDP e da proposta de trabalho presente na CLDP. 

As CLDP aqui analisadas vinculam-se à proposta da pedagogia de projetos, ou seja, 

exploram os conteúdos de língua portuguesa a partir de temas específicos. Cada volume está 

dividido em capítulos/unidades/lições, essa flutuação terminológica varia dependendo da 

CLDP.  Nos capítulos /unidades/lições os eixos do ensino de língua portuguesa (leitura, 

escrita e análise linguística) são abordados em seções específicas e em muitos casos 

subseções. Essa organização não é homogênea e fixa, não apresenta quantidade nem ordem 

determinadas, cada grupo de autores define a forma como organizam as atividades no interior 

do LDP e a forma de articular e explorar os conteúdos. Os autores dos LDP privilegiam os 

conteúdos que acreditam ser necessário para o aprendizado do aluno no que concerne à 

leitura, escrita e análise linguística, o que faz refletir na organização dos 

capítulos/unidades/lições e na disposição das atividades no interior do LDP em seções 

específicas. Com isso, acreditamos que, mesmo havendo uma avaliação que padronize os 

LDP, as marcas subjetivas dos autores dos LDP são impressas nesses materiais. 

Dessa forma, para analisarmos as propostas de escrita dos gêneros da incitação à ação 

necessitamos entender a forma como cada LDP estava organizado para extrairmos as 

informações necessárias referentes ao nosso objeto de investigação. Isso foi possível a partir 

da noção de macroestrutura discutida em Daghé et all, (2009), que nos auxiliou no sentido de 
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oferecer uma base metodológica para análise das unidades de ensino inseridas no interior dos 

LDP. A macroestrutura resgata toda a unidade de ensino de modo a termos uma visão geral 

das atividades exploradas para assim termos noção da articulação ou não das propostas de 

escrita com as outras seções do LDP.  

A partir desses dados a respeito da organização dos LDP, retomamos os 

questionamentos da pesquisa apresentados na metodologia deste trabalho. Eles fazem 

referências, de forma mais específica, ao osso objeto de investigação: as propostas de escrita:  

 Como é estabelecida a articulação da análise linguística com o processo de 

textualização em propostas de escrita de gêneros da incitação à ação? 

 Quais as categorias linguísticas abordadas pelos LDP para explorar os efeitos de 

sentido da injunção em propostas de escrita dos gêneros da incitação à ação? 

Antes de tratarmos as marcas linguísticas que veiculam o sentido da injunção, o foco 

desta investigação, é interessante situarmos os gêneros da incitação à ação e os seus 

respectivos planos de texto, categoria N(5) da ATD, para depois tratar da construção da 

materialidade linguística. Os gêneros requeridos nas propostas de escrita em LDP do 4º e 5º 

anos podem ser enquadramos, conforme Adam (2001b), em dois grupos: os que apresentam 

um domínio procedural e os que demonstram domínio de conselho. Esses gêneros apresentam 

uma injunção direta, no primeiro caso, e uma injunção indireta no segundo caso.  

Para o primeiro grupo relacionamos os gêneros como receita culinária e manual de 

instruções. Nesses gêneros, em relação aos planos de texto, como já mostramos na discussão 

dos dados, foram abordados o plano textual dos comandos, justificativa e incentivo. Essa 

estrutura corrobora com os autores discutidos no referencial desta pesquisa, a exemplo de 

Adam (2001a, 2001b), Travaglia (1992) e Rosa (2007), que apresentam e discutem a 

planificação dos textos injuntivos. Para o segundo grupo temos a exploração do gênero dica 

de comportamento e rotas de viagem, que em muitos casos foram recobrados somente o plano 

textual dos comandos. Esses gêneros apresentam uma planificação mais simples em relação 

aos outros gêneros da incitação a ação. Para atingir o proposito comunicativo basta 

apresentar o plano textual dos comandos, ou seja, a sucessividade de ordens como discutido 

em Adam (2001b), Péry-Woodle (2001), Werlich (1987) e Koch e Fávero (1987) e 

Cavalcante (2012).  

Em muitas situações os LDP apresentaram orientações concernentes à estrutura textual 

dos gêneros da incitação à ação, eles exploraram questões da textualização na direção da 

construção do sentido do texto. Essa realidade foi observada em algumas produções de texto 
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solicitadas em A aventura da linguagem, A grande aventura, Aprendendo sempre e Asas para 

voar. Nas outras coleções verificamos que os LDP não abordaram questões concernentes aos 

planos de texto, foram apresentados textos que serviam como exemplo para o aluno adotar no 

momento da produção textual. 

Nas propostas de escrita desses gêneros nos LDP do 4º e 5º anos observamos a 

articulação com a análise linguística nas coleções A aventura da linguagem, A grande 

aventura, Aprendendo sempre e Asas para voar. No momento da produção textual, atividade 

inserida na seção dedicada à escrita de textos, foram dadas orientações quanto à construção 

dos atos diretivos a partir das categorias linguísticas que trataremos posteriormente. 

Observamos também que foram dadas orientações quanto à escrita dos comandos em outras 

seções da sequência de atividades no interior do LD, mantendo-se assim a articulação dos 

estudos gramaticais com a prática de escrita. Nas outras coleções, o trabalho com os 

conteúdos de gramática aparece de forma autônoma, ou seja, não estabelece relações com as 

propostas de escrita, ele acontece de forma desarticulada, o que torna as atividades pouco 

produtivas.  De modo geral, no que diz respeito à análise linguística há coleções que efetivam 

essa prática, outras a abordam de forma descontextualizada, conforme apresentado nas 

análises de cada coleção.  

Situada a discussão sobre os planos de texto, trataremos a materialidade linguística dos 

atos diretivos. Nos gêneros da incitação a ação ela é encontrada no plano dos comandos, 

parte textual dos atos diretivos. Nesta pesquisa foi mostrado que as produções textuais 

exploraram a escrita dos comandos a partir de verbos no imperativo e verbos no infinitivo, 

como atestamos pelo gráfico 3. Adam (2001a, 2001b) nos diz que os verbos no imperativo e 

no infinitivo são marcas linguísticas comuns nos gêneros da incitação à ação, já Rodrigues 

(2013) nos apresenta duas categorias a mais, as locuções verbais e marcas do futuro, dados 

linguísticos não verificados na orientação das produções escritas.  

Depois desse trabalho, chegamos às nossas conclusões: os dados nos mostram que os 

LD exploram, em parte, os efeitos de sentido da injunção nas propostas de escrita de textos 

injuntivos. Utilizamos o termo “em parte” por duas razões: primeiro, se considerarmos o total 

das propostas de escrita, apenas 50% exploram as categorias gramaticais responsáveis pelos 

atos diretivos. Segundo, quando delimitamos essa análise em cada coleção também podemos 

utilizar o termo “em parte”, porque a quantidade de propostas varia bastante. Há coleções que, 

das seis propostas de escrita, apenas duas exploram categorias linguísticas; em outra coleção, 

das quatro propostas, apenas duas exploram, e assim por diante.  
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Em termos quantitativos, 50% das propostas de escrita não exploraram categorias 

linguísticas à construção dos atos diretivos, enquanto 33% mencionaram os verbos no 

imperativo e 17% no infinitivo. Para esses dados, apresentamos a seguinte conclusão: a 

exploração de categorias linguísticas em propostas de escrita está relacionada com a formação 

dos autores de LDP. Observamos que os autores que abordaram apenas a categoria do 

imperativo, por exemplo, possuem graduação em Letras e pós-graduação em outras áreas do 

conhecimento, a saber na área da Educação.  Já nas coleções que exploraram os verbos no 

imperativo e no infinitivo os seus autores têm formação em Letras e mestrado e doutorado na 

área de Linguística ou Linguística aplicada. A partir disso, deduzimos que os autores que 

possuem formação específica na área dos estudos da linguagem, por estarem mais inseridos 

no contexto das discussões linguísticas, materializam propostas voltadas à análise linguística 

de modo articulado com as práticas de leitura e escrita.  

De modo geral, é necessário pensar na otimização das propostas pedagógicas que 

contemplem a articulação dos eixos de ensino de LP, pois verificamos uma maior 

preocupação com as proposta de leitura e escrita, a análise linguística fica em segundo plano. 

Das dezesseis propostas de escrita, sete sugerem um trabalho cuja articulação da leitura, 

produção de texto e reflexão linguística está presente, isso observado nas coleções A aventura 

da linguagem, A grande aventura, Aprendendo sempre e Asas para voar.  As atividades 

presentes nessas coleções estão mais próximas da discussão apresentada em Rodrigues (2013) 

no que se refere à articulação das sequências/tipos de texto com os estudos gramaticais 

Em relação aos textos injuntivos, concluímos que no Brasil ainda há muito a ser 

pesquisado, uma vez que encontramos uma literatura escassa, necessitando de mais pesquisas 

na área. Isso significa dizer que pesquisas como essas devem ser encaminhadas, 

principalmente para observar a recorrência desses textos e o seu tratamento no que concerne a 

noção de sequência/tipo textual e a relação com o ensino de gramática em outros níveis de 

ensino, constituindo um vasto campo de pesquisa para LT. 
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ANEXO A – QUADRO DE ANÁLISE  
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14 e 

15 

Unidade 1 Histórias, 

personagens e 

cenários. Capítulo 1, 

O verde está na moda. 

Roteiro de viagem  X      ● 

1 4 67 

Unidade 2 Cartas e 

outros escritos. 

Capítulo 4, Histórias 

em imagens 

Roteiro de viagem  X      ● 

1 4 111 

Unidade 4, Fatos e 

Fotos. Capítulo 1, A 

maior fonte de vida do 

planeta 

Dicas para economizar 

água 
 X  ● ●    

1 4 127 

Unidade 4, Fatos e 

Fotos. Capítulo 3 

Sobra ou desperdício. 

 

Dicas para reciclagem   X      ● 
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fotos. Capítulo 1, Você 

é um bom cidadão? 

Dicas para ser bem 

sucedido 

 

 X   ●    
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Unidade 4, Fatos e 

fotos. Capítulo 2, O 

assunto é comida. 

Receita culinária X X      ● 

2 5 14 
Unidade 1, Você e os 

outros 
Dicas para a boa 

convivência 
 X      ● 

3 4 20 
Unidade 1 Risos, 

sorrisos e 

gargalhadas, Lição 1 

Dicas para o bom humor  X      ● 

3 4 62 

Unidade 2 Vida é 

água: tudo a ver!, 

Lição 1 

 

Dicas para economizar  
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 X  ●     

3 4 140 

Unidade 3 Olho Vivo!, 

Lição 3  

 

Dicas contra o 

desperdício 

 

 

 X      ● 



127 

 

C
L

D
P

 

S
É

R
IE

/ 
A

N
O

 

P
Á

G
IN

A
 

U
n

id
a
d

e/
ca

p
ít

u
lo

/ 
li

çã
o
 

PROPOSTA DE 

ESCRITA DO 

GÊNERO DA 

INCITAÇÃO À AÇÃO 

PLANO (S) DE 

TEXTO 

EXPLORADO (S) 

NA PROPOSTA 

CATEGORIA(S) 

LINGUÍSTICA(S) 

EXPLORADA(S) NA 

PROPOSTA DE 

ESCRITA 
Não 

menciona 

categoria. 

D
es

cr
iç

ã
o
 

C
o
m

a
n

d
o
s 

J
u

st
if

ic
a
ti

v
a
 

Im
p

er
a
ti

v
o
 

In
fi

n
it

iv
o
 

L
o
cu

çõ
es

 

v
er

b
a
is

 

F
u

tu
ro

 

3 5 97 
Unidade 2 Crianças 

da nossa terra, Lição 

3 

Instrução de brincadeiras X X X     ● 

4 4 170 
Unidade 9, S.O.S água Dicas de economia de 

água 
 X  ●     

4 5 
169- 

171 

Unidade 7, Lixo que 

não é lixo 

Instruções para 

confecção de brinquedos 
X X  ● ●    

5 4 184 

Unidade 11, 

Dobraduras e Jogos: 

gostosos passa 

tempos. 

Instruções para 

confecção de origami 
X X  ●     

5 4 185 

Unidade 11, 

Dobraduras e Jogos: 

gostosos passa 

tempos. 

Instruções para 

confecção de jogo de 

tabuleiro 
X X  ●     

6 4 97 
Unidade 5, Amor à 

natureza 

Dica para preservação da 

natureza 
 X      ● 

 

 


