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RESUMO  
  

ANÁLISE SOCIOINTERACIONAL DE UMA COLEÇÃO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA APROVADA NO PNLD:  

VOZES VYGOTSKIANAS E BAKHTINIANAS 
 
  

Aline Lourenço de Aquino Ventapane dos Santos Vieira 

Orientador: Prof. Doutor Rogério Casanovas Tilio 
 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de 

Pós-graduação em Linguística Aplicada, do Centro de Letras e Artes, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Mestre em Linguística Aplicada. 

 

O momento atual da educação requer muitas reflexões acerca dos papéis desempenhados 

pelos participantes do contexto escolar: alunos, professores e o livro didático. É sabido que 

o perfil dos aprendizes mudou e é preciso que as práticas de ensino e aprendizagem 

sejam problematizadas para que a escola se atualize e se liberte de cânones cristalizados 

que não contribuam para a formação de cidadãos informados, engajados e preparados 

para interagir nas diversas esferas sociais. O objetivo dessa pesquisa foi a análise de uma 

coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa aprovada pelo Programa Nacional do 

Livro Didático, problematizando nas atividades propostas as influências da teoria 

sociointeracional que tomam como base os textos de Vygotsky e Bakhtin. Buscamos, 

também, respostas quanto a coleção corroborar (ou não) com um processo de ensino e 

aprendizagem em que professores e alunos sejam responsáveis pela construção em 

parceria do saber. As categorias de análise utilizadas foram "gêneros discursivos", em que 

problematizamos sua autenticidade e genuinidade, e "atividades", nas quais buscamos os 

princípios vygotskianos de interação entre sujeitos e sociedade, valorização dos 

conhecimentos prévios e co-construção do conhecimento na zona de desenvolvimento 

proximal com a mediação do professor enquanto par mais experiente, e os princípios 

bakhtinianos de heteroglossia dialogizada e alteridade. Em nossa análise concluímos que 

a coleção didática propõe atividades articuladas por gêneros discursivos 

predominantemente autênticos, apresenta propostas coerentes com a teoria 

sociointeracional pleiteada e possui grande potencial para corroborar com a construção do 

saber em parceria entre  professores e alunos.  

 
Palavras-chave: livro didático, PNLD, teoria sociointeracional, Vygotsky, Bakhtin 
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ABSTRACT 
  

ANÁLISE SOCIOINTERACIONAL DE UMA COLEÇÃO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA APROVADA NO PNLD: 

VOZES VYGOTSKIANAS E BAKHTINIANAS 
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 Abstract  da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de 

Pós-graduação em Linguística Aplicada, do Centro de Letras e Artes, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do 

título de Mestre em Linguística Aplicada. 

 

The current educational moment requires many reflections about the roles played by the 

participants of the school context: students, teachers and coursebooks. It has been noticed 

that the learners' profile has changed and so it is needed that both teaching and learning 

practices be questioned in order that school be renewed and released from crystallized 

canons which do not contribute to educate participative citizens prepared to interact in 

many social spheres. The aim of this research was the analysis of a Brazilian Portuguese 

language coursebook series approved by the Brazilian National Coursebook Program, 

questioning in the proposed activities the influences of the sociointeractional theory based 

on the texts of Vygotsky and Bakhtin. We also have searched answers regarding the series 

corroboration (or not) with a teaching and learning process in which teachers and students 

are both responsible for cooperative knowledge building. The research categories used 

were 'speech genres', questioning their authenticity and genuineness, and 'activities', in 

which we have searched vygotskyan principles of interaction between people and society, 

previous knowledge appreciation and knowledge co-construction in the zone of proximal 

development with the teacher's mediation as the most experienced partner, and bakhtinianj 

principles of dialogized heteroglossia and otherness. In our analysis we have concluded 

that the coursebook series proposes activities articulated by speech genres predominantly 

authentic. It presents consistent proposals with the sociointeractional theory pled and it has 

great potential to corroborate with cooperative knowledge construction between teachers 

and students. 
 

Key-words: coursebook, Brazilian National Coursebook Program, sociointeractional 

theory, Vygostsky, Bakhtin 

Rio de Janeiro 

agosto de 2014 
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Considerações iniciais  
 

 O cenário educacional no Brasil vem sofrendo grandes transformações ao 

longo das últimas décadas.  Neste novo contexto, marcado pela liquidez (BAUMAN, 

2001), ocorrem em grande velocidade inúmeras e recíprocas influências de ordem 

social, econômica, cultural e tecnológica. Sendo assim, parece ser necessária uma 

reflexão quanto às práticas exercidas na escola contemporânea e, até mesmo, uma 

reconfiguração dos papéis desempenhados por alunos e professores.  

 Com novos objetivos e propostas para educação (BRASIL, 1998, 2011) 

desafios vêm sendo enfrentados nas  salas de aula, cujas figuras centrais são o 

professor, o aluno e o livro didático (TILIO, 2008). Tal quadro vem sendo amplamente 

discutido por pesquisadores que seguem um viés histórico-cultural em seus estudos 

sobre educação. Rojo(2008, p. 97) demonstra sua preocupação com a aprendizagem 

na escola contemporânea: 

 
(...) na época atual, a escola está consciente de que não há legítima 
aprendizagem, ou pelo menos aprendizagem flexível e criativa, 
necessária ao exercício ético e plural da cidadania e ao trato ético 
dos discursos na sociedade global, a partir do tratamento dos textos 
como matéria morta, repetível, modelar, unívoca; sem a instauração 
do discurso próprio por meio de palavras internamente persuasivas. 
Isto traz para a escola seu atual paradoxo: transmitir o conhecimento 
acumulado às novas gerações, deixando que ecoem diferentes vozes 
e linguagens sociais neste espaço de circulação, permitindo a réplica 
ativa, sob pena de não educar para o nosso tempo.  
 

A afirmação de Rojo supracitada parece estar relacionada a uma possível falta de 

dinâmica na interação ensino↔aprendizagem e a perpetuação, nos dias atuais, de 

conceitos e práticas cristalizados. Como dito anteriormente, o mundo contemporâneo 

é marcado por recorrentes transformações e a escola, como parte desse mundo, não 

deve reproduzir modelos que não são mais condizentes com a realidade. É chegada a 

hora de silenciar os ecos de um tempo que ficou para trás e dar a vez aos novos 

protagonistas, ansiosos por terem sua voz ouvida. 

  Anastasiou (2007) alerta para a necessidade de reflexão na práxis dos 

envolvidos no processo pedagógico e propõe o engajamento de professores e alunos 

para que haja maior reciprocidade na edificação dos conhecimentos. Nicolaides e Tilio 

(2011) reconhecem que os participantes do cenário educacional ainda estão 

arraigados a crenças educacionais tradicionais em que o professor é a figura central e 

aos alunos cabe apenas fazer o que lhes é determinado.  Afirmam a necessidade de 

que o professor auxilie seu aluno a conhecer suas próprias crenças sobre 

aprendizagem e ofereça  novas alternativas para que se torne mais capaz tanto na 
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escolha de seus caminhos, quanto em sua atuação de maneira mais autônoma.  O 

desenvolvimento da autonomia nos sujeitos1 é um dos pontos centrais dos 

documentos oficiais do governo (BRASIL, 1998) elaborados pelo MEC (Ministério da 

Educação). Como apontam Nicolaides e Tilio (2011, p. 179)  

 
(...) os próprios PCN, já em sua escritura em 1997, fazem menção a 
uma autonomia mais voltada para o social, em que o pensamento 
subjacente é o de dar voz ao aluno. A concepção de autonomia 
perpassa com frequência nesses documentos, e a preocupação 
passa a ser, por exemplo, a possibilidade de que o aluno possa tomar 
mais turnos de fala durante a aula e, principalmente, a fomentação de 
uma visão sociointeracional2 da aprendizagem(...) 
 

  Como salienta Anastasiou(2007) existe a crença de que cabe ao professor 

ensinar, dando aulas, e aos alunos aprender, assistindo a aulas. Neste sentido, o 

professor atuaria como um transmissor de conhecimentos e os alunos como 

depositários ou receptores passivos. No entanto, questionando tais premissas, 

Anastasiou (2007) aponta a superficialidade da concepção do aprender e enfatiza a 

maior complexidade do apreender3. A primeira concepção citada resume-se num 

processo passivo de memorização e a segunda possui um sentido mais interativo, de 

apropriação, assimilação e compreensão.  Propõe, então, uma ação recíproca e 

colaborativa entre os envolvidos no processo de construção do saber (ANASTASIOU, 

2007, p. 3): 
O assistir ou dar aulas precisa ser substituído pela ação conjunta do 
fazer aulas. Nesse fazer aulas é que surgem as necessárias formas 
de atuação do professor com o aluno sobre o objeto de estudo, e a 
definição, escolha e efetivação de estratégias diferenciadas que 
facilitem esse novo fazer. 
 

Para contemplar o fazer conjunto, Anastasiou (1998) propôs uma nova terminologia 

onde ensino e aprendizagem não são mais processos distintos e, sim, imbricados e 

                                                
1 O sujeito ao qual nos referimos é tal qual o debatido por Marcuschi (2008, p.69-70) que afirma 
que: (..) o sujeito não é nem assujeitado nem totalmente individual e consciente, mas produto 
de uma clivagem da relação entre linguagem e história. Em não sendo totalmente livre, nem 
determinado por alguma exterioridade, o sujeito se constitui na relação com o outro e (...) o 
sujeito não é a única fonte do sentido, pois ele se inscreve na história e na língua.   
 
2 Esse estudo corrobora com a visão sociointeracional da educação apresentada pelos autores 
em nota de rodapé(NICOLAIDES e TILIO, 2011, p. 178): o que subjaz a essa visão é a 
compreensão de que a aprendizagem é de natureza sociointeracional (ou histórico-cultural ou 
sociocultural) já que se parte do pressuposto que aprender é uma forma de estar no mundo 
social com alguém, em um determinado contexto histórico, cultural e institucional. Desta forma, 
o conhecimento se dá por meio da interação entre um aprendiz e um parceiro mais competente 
(o professor ou colega) na resolução de tarefas de construção de significado e de 
conhecimento com os quais esses participantes se deparem.  
 
3 Segundo definição do dicionário Michaelis: Aprender - ficar sabendo, reter na memória, tomar. 
Apreender - Assimilar mentalmente.  
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indissociáveis: a ensinagem, definida em suas palavras(ANASTASIOU, 2007, p.4) 

como 
uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, professor e 
aluno, englobando tanto ação de ensinar quanto a de apreender, em 
processo contratual, de parceria deliberada e consciente para o 
enfrentamento na construção do conhecimento escolar, resultante de 
ações efetivadas na, e fora da, sala de aula. 

 

 Em um contexto de ensinagem, não devemos esquecer outro participante de 

vital importância: o livro didático (LD), que acaba atuando como um guia para 

professores e alunos, orientando a prática pedagógica. Segundo Silva(2009, p. 58): 

"geralmente se sustenta que o livro didático representa um elemento aparentemente 

estável na comunidade de aprendizagem e que esse elemento tem importância para a 

segurança dos professores, especialmente aqueles em início de carreira".  

 No LD estão presentes os eixos temáticos, conteúdos programáticos com suas 

divisões e subdivisões, textos e atividades. Também induz a metodologia que 

conduzirá docentes e discentes dependendo da linha que segue o autor ou a editora.   

No que tange as funções do LD, Batista(2001, p.25) afirma que: 
 
(...) o livro didático tem por principal função estruturar o trabalho 
pedagógico em sala de aula e, para isso, deve se organizar em torno 
da apresentação não apenas dos conteúdos curriculares mas 
também de um conjunto de atividades para o ensino-aprendizado 
desses conteúdos; distribuição desses conteúdos e atividades de 
ensino de acordo com a progressão do tempo escolar, 
particularmente de acordo com as séries e unidades de ensino. 

 

Pode-se dizer que um bom livro didático é aquele que aborda pedagogicamente 

assuntos e conteúdos que sejam relevantes para a vida prática e que estimulem a 

atuação social e crítica do aluno, oferecendo suporte para a co-construção do 

conhecimento sob a orientação do par mais experiente, que é o professor. É uma 

ferramenta de mediação que corrobora com a atuação do professor desde que usada 

criticamente. Nas palavras de Tilio(2008, p.122): 
 
O livro didático não pode ser visto como o detentor do conhecimento. 
É apenas um andaime que serve para auxiliar o aluno a construir 
conhecimentos relevantes. O material didático é mais um elemento 
na troca que deve ocorrer na sala de aula: troca entre professor e 
alunos, passando pelo livro didático, pela instituição de ensino e pelo 
contexto social, ou diferentes contextos sociais, onde todos estão 
inseridos. 
 

 A escolha de um bom material didático requer muitos critérios, pois é preciso 

que haja coerência entre os pressupostos teórico-metodológicos nele contidos, seu 

conteúdo pragmático e as práticas almejadas. Ciente da importância dessa 
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ferramenta, o Ministério da Educação (MEC) realiza o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), que tem por objetivo a melhoria da qualidade dos livros didáticos a 

serem utilizados nas salas de aula das escolas públicas do país. O programa lança um 

edital de convocação ao qual autores e editoras submetem coleções didáticas que 

atendam aos pré-requisitos apontados pelo MEC como essenciais para atender as 

demandas da sociedade contemporânea, que urge por transformações nascidas no 

estímulo ao pensamento crítico, no combate as diversas formas de preconceito e na 

luta pela igualdade de direitos. Segundo o Edital do PNLD 2014 (BRASIL, 2011, p. 46): 

 
É preciso que o livro didático contribua com o trabalho do professor 
no sentido de propiciar aos alunos oportunidades de desenvolver 
ativamente as habilidades envolvidas no processo de ensino e 
aprendizagem, e, além disso, buscar a formação dos alunos como 
cidadãos, de modo que possam estabelecer julgamentos, tomar 
decisões e atuar criticamente frente às questões que a sociedade, a 
ciência, a tecnologia, a cultura e a economia têm colocado ao 
presente e, certamente, colocarão ao futuro.  
 

Dedicaremos uma seção no segundo capítulo para discutir o PNLD com maior 

profundidade.  

A multiplicidade de vozes presentes no arcabouço teórico dos documentos do 

PNLD motivou uma análise detalhada, contemplando a teoria sociointeracional 

elaborada a partir dos textos de Bakhtin4 e Vygotsky5, da coleção aprovada pelo 

Programa Português: uma língua brasileira (MENNA; FIGUEIREDO; VIEIRA, 2012). 

Nosso objetivo é entender a dimensão da influência de Vygotsky e Bakhtin na 

concepção e composição da coleção didática aprovada para as séries finais do Ensino 

Fundamental, investigando seu conteúdo a luz da teoria sociointeracional. 

Buscaremos, também, uma reflexão quanto ao posicionamento do livro didático 

idealizado pelo Edital e, posteriormente aprovado, em um contexto de ensinagem em 

que esse participante venha a atuar como colaborador para o fazer coletivo proposto 

por Anastasiou (2007) e com a co-construção do saber em sala de aula. 

 No primeiro capítulo dessa pesquisa nos aprofundaremos na teoria 

sociointeracional da linguagem, baseada em pressupostos de Vygotsky e Bakhtin. 

Apresentaremos as noções de língua e linguagem com as quais trabalharemos e as 

concepções vygotskianas e bakhtinianas que resultaram nas categorias de análise 

para a investigação proposta.  

                                                
4 Dada a dificuldade de identificação de autoria, consideramos como textos de Bakhtin os 
textos do círculo: Voloshinov, Medvedev e Bakhtin (BAKHTIN, 1929)   
5 Esse estudo considera Vygotsky, Vygotski, Vigotsky, Vigotski e Vigotskii, independente da 
grafia empregada como o mesmo autor, sob a mesma visão, identificando o teor de sua teoria 
de base sociointeracional.  
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 No segundo capítulo, relacionaremos a teoria sociointeracional à 

aprendizagem, nos aprofundando em nossa concepção quanto os conceitos de ensino 

e aprendizagem. Também problematizaremos o papel do livro didático e expandiremos 

os conhecimentos acerca do PNLD, apresentando seu histórico, principais concepções 

e procedimentos. 

 No terceiro capítulo delinearemos o corpus, os procedimentos de análise, o 

prisma teórico-metodológico e as perguntas que buscamos responder nessa pesquisa 

qualitativa à luz do paradigma interpretativista. Apresentaremos as categorias de 

análise desse estudo que emergiram a partir da teoria sociointeracional, originada a 

partir dos textos de Vygotsky e Bakhtin. Esse estudo pode ser considerado uma 

análise documental, cujas fontes primárias são o Edital do PNLD, o Guia de resenhas 

de livros didáticos aprovados pelo programa (Cf. Anexo 5) e uma coleção de livros 

didáticos de Língua Portuguesa aprovada. 

 No quarto capítulo analisaremos a coleção Português: uma língua brasileira, 

problematizando se os livros didáticos estão condizentes com a resenha publicada no 

Guia de Livros Didáticos de Língua Portuguesa aprovados. Problematizaremos, 

também, se a coleção didática propõe a realização de atividades em uma perspectiva 

sociointeracional e se corrobora (ou não) com a ensinagem proposta por 

Anastasiou(2007).  

No quinto capítulo, concluiremos esse estudo apresentando os resultados 

dessa investigação que busca responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1 - A coleção didática analisada é coerente com as orientações trazidas no Edital do 

PNLD 2014 à luz de uma perspectiva sociointeracional, concebida através dos textos 

de Vygotsky e Bakhtin? 

 

2 - A resenha da coleção didática presente no Guia da disciplina de Língua 

Portuguesa condiz concretamente com a estruturação e princípios pedagógicos dos 

livros? 

 

3 - A coleção didática analisada pode atuar como uma aliada para a ensinagem 

corroborando com a teoria sociointeracional de aprendizagem? 

 
 Conforme mencionado anteriormente, para a análise dos dados gerados nessa 

pesquisa, a partir dos documentos do PNLD 2014 e de uma coleção didática de 

Língua Portuguesa aprovada pelo programa, serão utilizadas categorias 
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fundamentadas em princípios bakhtinianos e vygostkianos, sob um prisma 

sociointeracional para a linguagem e para a aprendizagem.   

 Essa pesquisa encontra-se inserida no âmbito de estudos da Linguística 

Aplicada porque valoriza e dedica-se a investigar os micromovimentos sociais, não no 

sentido dimensional, mas pela singularidade de cada fenômeno que acontece em 

nossa sociedade, refutando o determinismo. Esse estudo considera que somente 

através do estabelecimento de uma relação dialógica entre os principais participantes 

do contexto educacional (aluno, professor e livro didático) poderão ser alicerçadas as 

bases de uma nova educação, que atenda às demandas da contemporaneidade. 

Contemplamos as nuances dos seres humanos, respeitando sua gênese através da 

valorização de seus aspectos identitários, historicidade e cultura. Almejamos, através 

de pesquisas em educação, desenvolver estratégias que contribuam para a promoção 

da atuação de sujeitos críticos, transformadores e conscientes de seu importante 

papel na vida em sociedade.   
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1. A linguagem em uma perspectiva sociointeracional: teorizações de Bakhtin e 
Vygotsky na co-construção do conhecimento 
 
 Em seus textos, os teóricos contemporâneos Vygotsky e Bakhtin não 

desenvolveram metodologias de ensino e, tampouco, deixaram teorias acabadas e 

prontas para serem aplicadas no contexto educacional. Tal inacabamento corroborou 

com um contínuo processo de ressignificação em diferentes áreas do conhecimento 

através da observância das diversas formas de interação social, assunto recorrente 

nas pesquisas de ambos. 

 Em seu legado, Vygotsky e Bakhtin deixaram fragmentos teóricos que foram 

posteriormente revisitados por outros pesquisadores, estabelecendo-se uma relação 

dialógica entre ambos os autores. Uma vez identificadas similaridades e 

complementações, sua teorias foram interpretadas e ressignificadas  em diversos 

contextos e corroboraram para originar uma perspectiva sociointeracional para a 

linguagem amplamente utilizada nos dias atuais. 

 No início dos anos 80, estudos na área de ensino em Língua Portuguesa, 

independentes da tradição normativa e filológica e focados em variação linguística e 

psicolinguística, levaram à reflexões quanto o propósito e os conteúdos ensinados em 

língua materna (BRASIL, 1998b, p. 17). Atualmente, em documentos oficiais do MEC 

(BRASIL, 1998, 2011) a  teoria sociointeracional é utilizada para sustentar os novos 

alicerces do ensino e da aprendizagem da educação contemporânea, como podemos 

observar nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que trazem diretrizes para a 

reformulação dos currículos e das práticas escolares, e no PNLD, um programa de 

vital importância uma vez que subsidia a escolha de livros didáticos para as escolas 

públicas de todo o país.  

 Conforme mencionado anteriormente, as teorizações de Bakhtin e Vygotsky 

resultaram no que compreendemos como teoria sociointeracional. Como analisaremos 

uma coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa, faz-se necessária a 

contemplação de uma visão sociointeracional de linguagem e, consequentemente, de 

uma visão sociointeracional de aprendizagem, definidas pelos PCN (BRASIL, 1998a, 

p. 15) da seguinte forma: 
O enfoque sociointeracional da linguagem indica que, ao se 
engajarem no discurso, as pessoas consideram aqueles a quem se 
dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção social do significado. 
É determinante nesse processo o posicionamento das pessoas na 
instituição, na cultura e na história. Para que essa natureza 
sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza conhecimentos  
sistêmicos, de mundo e sobre a organização textual, além de ter de 
aprender como usá-los na construção social do significado(...) A 
consciência esses conhecimentos e a de seus usos são essenciais 
na aprendizagem, posto que focaliza aspectos metacognitivos e 
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desenvolve a consciência crítica do aprendiz no que se refere a como 
a linguagem é usada no mundo social, como reflexo de crenças, 
valores e projetos políticos. No que se refere à visão sociointeracional 
da aprendizagem, pode-se dizer que é compreendida como uma 
forma de se estar no mundo com alguém e é, igualmente, situada na 
instituição, na cultura e na história.  
 

 A premissa fundamental da teoria sociointeracional, na concepção Vygotskiana 

(VYGOTSKY, 1978; LANTOLF, 2000), é a de que a mente é mediada. Essa mediação 

ocorre a partir de signos linguísticos e  ferramentas construídos socialmente que 

regulam e modificam a interação dos sujeitos com os outros e consigo mesmos.  Em 

relação aos signos, Bakhtin (1929[1999:p.29]) afirma: "Tudo que é ideológico possui 

um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que 

é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia." Para Bakhtin é a interação 

com o outro e com o meio social que possibilita a construção da identidade  do  

sujeito. Bakhtin (1929[1999:p.43]) afirma que:  

 
Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 
socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. 
Razão pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela 
organização social de tais indivíduos como pelas condições em que a 
interação acontece. 
 

E é através das relações dialógicas que o eu e o outro podem se constituir. Para 

Bakhtin(BEZERRA, 2005, p. 194), "no dialogismo, a imagem do homem é construída 

dentro da comunicação interativa na qual o ser humano se reconhece através do outro 

e na imagem que o outro faz dele". Logo, é através da interação entre sujeito ↔ outro 

e sujeito ↔ sociedade que ambos se constituem e ressignificam a todo instante. E é 

na construção dos signos, enunciados(veremos posteriormente) e ferramentas de 

mediação que atuam a língua e a linguagem, conceitos distintos na visão bakhtiniana 

que serão discutidos a seguir. 

 Para criarmos inteligibilidade em relação as concepções de língua e linguagem 

adotadas nessa pesquisa, recorreremos ao contraponto das teorizações de Mikhail 

Bakhtin e de outro pensador a ele contemporâneo: o suíço Ferdinand de Saussure.  

 

1.1. Língua e Linguagem  
 
 Em seus textos, Bakhtin(1929) e Saussure(1916) acordam que língua e 

linguagem são conceitos distintos, sendo entendida a primeira como parte constitutiva 

da segunda. Saussure faz ainda uma distinção entre língua e fala (langue e parole), 

separando o social do individual, postulando que o objeto de estudos da Linguística 

deve ser a língua (la langue) enquanto unidade instrumental e formas normativas da 
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linguagem humana, sob a ótica do objetivismo abstrato. Segundo Saussure (1916 

[2006:p. 17]):  
Mas, o que é a língua? Para nós, ela não se confunde com a 
linguagem; é somente uma parte determinada, essencial dela, 
indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da 
faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 
adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade 
nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e 
heteróclita; o cavaleiro de diferentes domínios, ao mesmo tempo 
física, fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao domínio 
individual e ao domínio social; não se deixa classificar em nenhuma 
categoria dos fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua 
unidade. A língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de 
classificação. Desde que lhe demos o primeiro lugar entre os fatos da 
linguagem, introduzimos uma ordem natural num conjunto que não se 
presta a nenhuma outra classificação 

 

 Um dos principais pontos de discordância entre as concepções de língua 

saussuriana e bakhtiniana é o fato de a primeira considerar a língua como um sistema 

estável de signos compostos por conceito (significado) e imagem acústica 

(significante) e a segunda como, primordialmente, uma atividade social, facultada na 

interação, na dialética. Segundo Saussure (1916 [2006:p. 23]):  

 
Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de 
natureza homogênea: constitui-se num sistema de signos onde, de 
essencial, só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde 
as duas partes do signo são igualmente psíquicas. 
 

 Para Bakhtin (1929), é justamente a fala, desprezada enquanto objeto de 

estudo da linguística por Saussure, que possibilita a compreensão acerca do 

fenômeno da linguagem humana, em todas suas formas de manifestação e através da 

materialização das formas de expressão em diferentes contextos histórico-culturais. 

Segundo Bakhtin (1953[1997: p. 280]) 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 
estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de 
surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 
variados como as próprias esferas da atividade humana, o que não 
contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e 
únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. 

 

 Bakhtin (1929[1999:p.92]) discorda das concepções saussirianas sobre a 

língua enquanto conjunto de regras imutável afirmando que: 
 
O sistema sincrônico da língua só existe do ponto de vista da 
consciência subjetiva do locutor de uma dada comunidade linguística 
num dado momento da história. Objetivamente, esse sistema não 
existe em nenhum verdadeiro momento da história. (...) Dizer que a 
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língua, como sistema de normas imutáveis e incontestáveis, possui 
uma existência objetiva é cometer um grave erro.  

 

 A língua serve ao sujeito como uma ferramenta para a interação verbal, não é, 

portanto dela refém. Assim como o mundo e as relações nele estabelecidas, a língua 

está em constante movimento, sendo então para Bakhtin utópica a concepção 

saussuriana de língua enquanto sistema imutável de regras. A língua se adapta às 

necessidades enunciativas dos participantes num determinado contexto e é 

ressignificada a todo instante a partir da interação entre os sujeitos. A ela não cabe 

ditar ou tolher formas de expressão e sim ser apropriada e utilizada para melhor servi-

las. Bakhtin(1929[1999:p.93-96]) afirma que:  

 
Na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades 
enunciativas concretas(para o locutor, a construção da língua está 
orientada no sentido da enunciação da fala). Trata-se, para ele, de 
utilizar as formas normativas (admitamos, por enquanto, a 
legitimidade destas) num dado contexto concreto. Para ele, o centro 
de gravidade da língua não reside na conformidade à norma da forma 
utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no 
contexto. O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em 
qualquer caso em que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. 
Não; para o locutor o que importa é aquilo que permite que a forma 
linguística figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo 
adequado às condições de uma situação concreta dada. Para o 
locutor, a forma linguística não tem importância enquanto sinal 
estável e sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto signo 
sempre variável e flexível. (...)Assim, na prática viva da língua, a 
consciência linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com 
um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a 
linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de usos de 
cada forma particular.(...) É por isso que os membros de uma 
comunidade linguística, normalmente, não percebem nunca o caráter 
coercitivo das normas linguísticas. A significação normativa da forma 
linguística só se deixa perceber nos momentos de conflito, momentos 
raríssimos e não característicos do uso da língua(para o homem 
contemporâneo, eles estão quase exclusivamente associados à 
expressão escrita). 

 

 Para Bakhtin(1997), é a linguagem e sua complexidade que interessam e, 

contemplando esse fenômeno como um todo, considera o enunciado (oral ou escrito) 

a verdadeira unidade básica da interação verbal, uma vez que é originado a partir de  

consciências axiológicas de sujeitos históricos, com um determinado propósito e em 

um dado contexto. Um enunciado jamais poderá ser plenamente reproduzido, ainda 

que sejam os mesmos interlocutores a tentar replicá-lo. É um evento único, que 

sempre requer uma resposta obtida através de negociação entre os sujeitos. Esse 

estudo entende os conceitos de língua e linguagem sob a ótica bakhtiniana, importante 
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referência nos documentos oficiais do MEC elaborados nas últimas décadas. Segundo 

os PCN(BRASIL, 1998a, p. 27): 

 
(...)todo encontro interacional é crucialmente marcado pelo mundo 
social que o envolve: pela instituição, pela cultura e pela história. Isso 
quer dizer que os eventos interacionais não ocorrem em um vácuo 
social. Ao contrário, ao se envolverem em uma interação tanto escrita 
quanto oral, as pessoas o fazem para agirem no mundo social em um 
determinado momento e espaço, em relação a quem se dirigem ou a 
quem se dirigiu a elas. É nesse sentido que a construção do 
significado é social. 
 

 Os PCN (BRASIL, 1998a, p. 58-60) apontam princípios sociointeracionais dos 

textos vygotskianos enfatizando a importância da linguagem como mediadora para a 

aprendizagem, ressaltando a co-participação entre sujeitos como fundamental para o 

aprender. Fazem referência ao conceito de Zona proximal de desenvolvimento para 

situar a aprendizagem, afirmando que esse espaço é caracterizado pelas interações 

entre  aprendizes e parceiros mais competentes, explorando o nível real em que o 

aluno está e o seu nível em potencial para aprender sob a orientação de um parceiro 

mais experiente. Dedicaremos um capítulo para nos aprofundar sobre os conceitos 

vygotskianos que fundamentarão algumas das categorias de análise de dados dessa 

pesquisa.   

 Como vimos, a teoria sociointeracional permeia as concepções de ensino e 

aprendizagem prestigiadas pelo MEC na contemporaneidade, estando 

significativamente presente nos PCN e  no PNLD.  

 Nosso objeto de pesquisa é primordialmente o livro didático, uma ferramenta 

de vital importância para a promoção da ensinagem nas salas de aula. Dessa forma, 

nossa análise prestigiará os documentos do PNLD 2014, cujo enfoque é uma coleção 

didática aprovada de Língua Portuguesa destinada ao 2° segmento do Ensino 

Fundamental.  Essa pesquisa visa a criar inteligibilidade entre as vozes de Bakhtin e 

Vygotsky que reverberam no PNLD 2014  e investigar se tais ecos chegam a ser 

ouvidos no campo prático, estando efetivamente presentes na coleção didática 

selecionada para o corpus da pesquisa, ou se compõem um discurso utópico restrito 

ao campo das ideias. O recorte dessa pesquisa contempla a análise de uma coleção 

de Língua Portuguesa devido ao fato de a linguagem ser essencial a todas as formas 

de interação entre as pessoas, independentemente do campo ou da esfera social em 

que transitem.  Nos dedicaremos, a partir de agora, ao aprofundamento em nosso 

arcabouço teórico-metodológico, estabelecendo um diálogo com Bakhtin e Vygotsky.  
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1.2. O Círculo de Bakhtin: os princípios dialógicos do discurso  
 

 O círculo de Bakhtin era integrado por intelectuais de diversas formações, 

formando um grupo multidisciplinar que compartilhava interesse por estudos da 

linguagem socialmente contextualizada. Sendo assim, a enunciação como um 

movimento dialógico de sucessivas tomadas de posições axiológicas, com 

consonâncias e dissonâncias, foi um dos principais objetos de estudo do grupo. 

Segundo Bakhtin (1953[1997, p.293]): 

 
Viver significa tomar parte no diálogo: fazer perguntas, dar 
respostas, dar atenção, responder, estar de acordo e assim por 
diante. Desse diálogo, uma pessoa participa integralmente e no 
correr de toda sua vida: com seus olhos, lábios, mãos, alma, espírito, 
com seu corpo todo e com todos os seus feitos. Ela investe no seu 
ser inteiro, no discurso e esse discurso penetra no tecido dialógico 
da vida humana, o simpósio universal.  

 

 O distanciamento entre o mundo da teoria e da prática característicos da 

filosofia clássica era criticado por Bakhtin e não condizente com a concepção de 

filosofia da linguagem elaborada pelo círculo, que propunha uma relação dialógica 

entre os dois mundos e que contemplasse a interação entre os sujeitos e enunciações 

nas variadas esferas sociais. Tal temática é explanada por Bakhtin (1920, [1993:p. 30]) 

que afirma:  
Uma teoria precisa entrar em comunhão não com construções 
teóricas e vida imaginada, mas com o evento realmente existente do 
ser moral — com a razão prática, e isso é responsavelmente 
completado por quem quer que conheça, na medida em que ele 
aceita a responsabilidade por cada ato integral de sua cognição, isto 
é, na medida em que o ato de cognição esteja incluído como minha  
ação, com todo o seu conteúdo, na unidade da minha 
responsabilidade, na qual e pela qual eu realmente vivo — executo 
ações. 

 

  Para Bakhtin (1920[1993]) esse dualismo entre o mundo da teoria e o mundo 

da vida  impossibilita que a filosofia  dê conta dos eventos únicos e irrepetíveis. Ele 

não refuta a cognição teórica, mas recusa sua total desvinculação do mundo da vida, 

definido por Faraco (2010, p.18-19) como "o mundo da historicidade viva, o todo real 

da existência de seres históricos únicos que realizam atos únicos e irrepetíveis, o 

mundo da unicidade irrepetível da vida realmente vivida e experimentada". Segundo 

Bakhtin (1920[1993:p. 20]) tal dualismo pode ser expresso da seguinte maneira: 

 
(...) dois mundos se confrontam, dois mundos que não tem 
absolutamente comunicação um com o outro e que são mutuamente 
impenetráveis: o mundo da cultura e o mundo da vida, o único mundo 
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no qual nos criamos, conhecemos, contemplamos, vivemos nossas 
vidas e morremos ou — o mundo no qual os atos da nossa atividade 
são objetivados e o mundo do qual esses atos realmente provêm e 
são realmente realizados uma e única vez.  

 

Bakhtin (1920[1993:p. 37]) reconhece os esforços dos estudiosos de seu tempo na 

busca por um método científico para a filosofia, contudo faz a ressalva de que essa 

filosofia científica não pode ser tomada como uma filosofia primeira (na visão 

aristotélica) uma vez que não dialoga com o mundo da vida, levando estudiosos que 

reconhecem uma consciência participativa e histórica no sujeito enquanto Ser-evento 

unitário e único a recorrer ao materialismo histórico-dialético, mesmo cientes de suas 

lacunas e falhas. 

 Na perspectiva bakhtiniana (FARACO, 2010), o sujeito é sócio-historicamente 

situado e caracterizado pela unicidade e eventicidade nas relações com o outro e 

consigo próprio.  Sobral (2005, p. 22) corrobora com essa visão do sujeito de Bakhtin, 

que tem o poder de (re)criar ou (re)configurar sentidos todo o tempo em sua interação 

no mundo:  
 
(...) o agir do sujeito, sem negar a realidade dada do mundo, também 
o postula ou, no caso do estético, o cria. Essa verdadeira revolução 
das filosofias da vida e do processo funda-se primordialmente na 
concepção relacional de sujeito de Bakhtin, nascida nos primeiros 
anos pós-Revolução Russa e fundada na tríade eu para mim, eu 
para o outro e o outro para mim,  base do que denomino o "sujeito 
situado. 

 
  Na concepção bakhtiniana apontada por Faraco(2010, p. 21) "ao se perceber 

único (de dentro de sua própria existência e não como um juízo teórico), este sujeito 

não pode ficar indiferente a esta sua unicidade; ele é compelido a se posicionar, a 

responder a ela" e a unicidade do ser "se dá na ação, no ato individual e responsável 

(não-indiferente)", e tais ações são irrepetíveis, irreplicáveis, características de sua 

eventicidade. 

 A tomada de posição axiológica do sujeito na interação, conforme a tríade 

apontada por Sobral(2005, p.22) supracitada, fundamenta a visão de linguagem e 

enunciação proposta pelo círculo de Bakhtin, enquanto mediadoras nas relações 

humanas. O dialogismo e a contínua (re)significação dos signos a partir da atuação 

desse sujeito em diferentes contextos histórico-culturais corrobora com um ininterrupto 

movimento nos sistemas de valoração compartilhados em sociedade até o momento 

em que deixem de cumprir sua função comunicativa/ideológica e dêem lugar a novos 

signos.  
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 A língua(gem), como anteriormente mencionado, atua como mediadora nas 

interações entre os sujeitos. Sendo assim, em uma perspectiva sociointeracional, está 

imbricada com a concepção de ensino e aprendizagem adotada por esse estudo: a 

ensinagem proposta por Anastasiou(2007), que busca proposições, em nossa opinião,  

adequadas para atender as demandas da escola contemporânea.  Essa escola de 

novos conceitos e práticas que buscamos deve valorizar as relações dialógicas, os 

aspectos identitários, as variações linguísticas e  as bagagens histórico-culturais dos 

envolvidos no processo educativo. Tal visão corrobora com as propostas trazidas pelo 

PNLD 2014, cujos documentos serão analisados sob as lentes da teoria 

sociointeracional. Desse modo, dada a vasta complexidade dos princípios 

bakhtinianos, elencamos algumas categorias que achamos mais relevantes para esse 

movimento analítico em que o livro didático é a peça central: Alteridade, discutindo a 

contraposição eu ↔ outro; Heteroglossia dialogizada, problematizando a 

multiplicidade de vozes assimétricas no contexto escolar; e Gêneros do discurso6 
(considerando enunciados como unidade básica da interação verbal sob o prisma da 

materialidade linguística).  

 
 
1.2.1. A construção do eu a partir do outro: a alteridade 
 

 Ainda que seja destacada a unicidade e a eventicidade do Ser (BAKHTIN, 

1979[1997:p. 59]), Faraco (2010, p. 21) salienta que "reconhecer minha unicidade e 

realizá-la no ato individual e responsável não significa que o eu vive só para si". 

Segundo Faraco (2010. p. 21-22): 
 
O eu e o outro são, cada um, um universo de valores. O mesmo 
mundo, quando correlacionado comigo ou com o outro, recebe 
valorações diferentes, é determinado por diferentes quadros 
axiológicos.(...) é na contraposição de valores que os atos concretos 
se realizam; é no plano dessa contraposição axiológica (é no plano 
da alteridade, portanto) que cada um orienta seus atos. 
 

Bakhtin (1979[1997: p. 35-36]): afirma que: “a alteridade define o ser humano, pois o 

outro é indispensável para sua concepção: é impossível pensar no homem fora das 

relações que o ligam ao outro”. Afirma ainda que: “o centro organizador de toda a 

enunciação, de toda a expressão não é interior, mas exterior: está situado no meio 

social que envolve o indivíduo” (BAKHTIN, 1929[1999:p.118]). Sob esta ótica, a 

linguagem é desenvolvida através das relações de reciprocidade entre o indivíduo e o 

                                                
6 Utilizamos as terminologias gênero textual e gênero discursivo de forma intercambiada 
segundo definição de Marcuschi (2008).  
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meio e ambos são passivos de serem mutuamente influenciados.  Segundo Bakhtin 

(1929[1999:p. 91]): 
 
Nós estamos falando de uma avaliação concreta, efetiva, por uma 
consciência que age, de uma avaliação como um ato realizado ou 
ação, que procura sua justificativa não num sistema, mas numa 
atualidade para sempre irrepetível. Essa consciência se contrapõe, 
por si mesma, a todas as outras - como outras por si: contrapõe seu 
próprio eu como vindo de dentro de si mesmo a todos os outros seres 
humanos únicos que ela encontra: contrapõe a mim mesmo, como 
participante, ao mundo do qual eu participo, e nesse mundo, a todos 
os outros seres humanos. 

 

Em relação ao sujeito que é tanto fonte do sentido, como também assujeitado, afirma 

Sobral (2005, p. 22):   
A proposta é a de conceber um sujeito que, sendo um eu-para-si, 
condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu-para-
o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano relacional 
responsável, responsivo, que lhe dá sentido. Só me torno eu entre os 
outros eus. Mas o sujeito, ainda que se defina a partir do outro, ao 
mesmo tempo o define, é o "outro" do outro: eis o não acabamento 
constituitivo do Ser, tão rico de ressonâncias filosóficas, discursivas e 
outras.  

 
1.2.2. Heteroglossia dialogizada: a multiplicidade e a assimetria das vozes  
  

 Bakhtin Interessava-se pela atividade do discurso contextualizado 

historicamente, socialmente, culturalmente e institucionalmente, procurando abranger 

os princípios que organizam expressões e seus contextos, em que a intenção e a 

entonação de uma elocução não são criadas isoladamente e ocorre a construção 

negociada do sentido. Sendo assim, cada enunciação refrata a intenção e a pronúncia 

de outras vozes, através do ventriloquismo. Nas palavras de Bakhtin (1981, p.293-

294) 
 
Na linguagem, metade da palavra pertence a alguém mais. Ela se 
torna “de alguém mesmo” apenas quando o falante populariza com 
sua própria intenção, seu sotaque próprio, quando ele apropria-se da 
palavra, adaptando-a a sua própria intenção semântica e expressiva. 
Previamente, a este momento de apropriação, a palavra não existe 
em uma linguagem neutra e impessoal (não é além disso, extraindo-
as de um dicionário que o falante encontra suas palavras), mas, em 
vez disso, ela existe nas bocas de outras pessoas, nos contextos de 
outras pessoas, servindo às intenções de outras pessoas; e é a partir 
disso que alguém deve tomar uma palavra e fazê-la sua. 

 

São os princípios dialógicos, combinados à multiplicidade de vozes ― heteroglossia 

dialogizada ― que compõem o discurso e  organizam a comunicação discursiva. 

Segundo Faraco (2010, p.121): 
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Todo o dizer, por estar imbricado com a práxis humana (social e 
histórica), está também saturado dos valores que emergem dessa 
práxis. Essas diferentes "verdades sociais" (essas diferentes 
refrações do mundo) estão materializadas semioticamente e 
redundam em diferentes vozes ou línguas sociais que caracterizam a 
realidade da linguagem como profundamente estratificada 
(heteroglóssica) e atravessada pelos contínuos embates entre essas 
vozes - a infinda heteroglossia dialogizada.  

 

Faraco (2010, p. 77-78) alerta que polifonia não pode ser confundida com 

heteroglossia ou plurivocidade: "Polifonia não é, para Bakhtin, um universo de 

muitas vozes, mas um universo  em que todas as vozes são equipolentes". No 

contexto escolar é notória a multiplicidade de vozes(professores, alunos, livros 

didáticos, direção, responsáveis, etc.) mas não é possível assegurar que sejam 

plenivalentes, pois as relações de poder entre os envolvidos é assimétrica, logo suas 

vozes terão pesos argumentativos diferenciados. Os PCN(BRASIL, 1998a, p. 15), 

cientes da multiplicidade de vozes assimétricas, ressaltam a importância de o 

professor empoderar seus alunos, oferecendo oportunidades para que desenvolvam 

suas habilidades discursivas e contribuam na construção do saber: 
 
Assim, os processos cognitivos têm uma natureza social, sendo 
gerados por meio da interação entre um aluno e um parceiro mais 
competente. Em sala de aula, esta interação tem, em geral, caráter 
assimétrico, o que coloca dificuldades específicas para a construção 
do conhecimento. Daí a importância de o professor aprender a 
compartilhar seu poder e dar voz ao aluno de modo que este possa 
se constituir como sujeito do discurso e, portanto, da aprendizagem. 

 

Rojo (2008, p. 95) explica os movimentos dialógicos do círculo de Bakhtin partindo de 

uma, até então, inédita visão de língua e linguagem, perpassando pela esfera literária 

até a contemplação das relações interacionais humanas na vida cotidiana. Demonstra 

a elaboração do conceito de polifonia para a análise da atividade estética, porém, 

embora não mencione, em nossa interpretação estabelece uma conexão com a 

heteroglossia dialogizada, uma vez que menciona a trajetória do círculo rumo a 

apreciação do discurso sócio-situado mas não dá pistas de como lidar com a 

assimetria das vozes sociais:   
 
 
Bakhtin e seu Círculo ocuparam-se da construção de uma nova visão 
de língua e de linguagem, livre do subjetivismo da estilística de seu 
tempo e da abstração da linguística cultural e do formalismo russo. 
(...) O foco de Bakhtin, seu corpus e seu problema privilegiado, é o 
romance polifônico (Dostoievski, Rabelais).  São a teoria da 
enunciação e o romance polifônico como objetos de estudo que 
demandam do Círculo uma revisão do conceito de gênero literário, 
que o estende para além das fronteiras da arte verbal: para a vida e 
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para a ética, para além da estética. O deslocamento sucessivo dos 
gêneros literários para os gêneros linguísticos (Bakhtin/Voloshinov, 
1929:43) e, finalmente, para os gêneros do discurso (Bakhtin, 1952-
53), opera a extensão do conceito para todas as formas de discurso 
da vida e da atividade humana e recoloca-o, de forma sociossituada, 
no fluxo das mais variadas formas de relação social (esferas ou 
campos de atividade humana). Mas o foco de Bakhtin não deixa de 
ser, na esfera literária, o romance polifônico. (...) o plurilinguismo e a 
polifonia encontram seu melhor ambiente na prosa literária. 

 

 Transpondo tal conceito para o contexto escolar, sendo reconhecida a 

existência da multiplicidade de vozes sociohistoricamente e culturalmente construídas, 

representadas e ressignificadas nas interações entre professor e alunos e os 

princípios de dialogismo e alteridade, há que se repensar as relações de autoridade e 

poder, pois em uma perspectiva de ensinagem enquanto construção coletiva, fazer 

aulas em detrimento do dar ou assistir desestabiliza a imagem do professor enquanto 

figura autoritária e única responsável pela condução da aprendizagem (Anastasiou, 

2007). Todos passam a ser responsáveis rumo à apreensão dos saberes. Nesse 

processo dialógico é preciso considerar as relações de poder imbricadas na interação, 

como aponta Freire(1991, p.144): "Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso 

compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha 

para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho." Sendo assim, em toda 

enunciação há muito mais do que o léxico e é, justamente, no desenvolvimento da 

capacidade de avaliação, reflexão e transformação social que devemos  concentrar 

nossos esforços, trabalhando pela promoção do  letramento crítico, que permitirá ao 

indivíduo atuar ativamente em todas as esferas da sociedade.  
 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 
da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as 
formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de 
uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 
desse ou daquele campo da atividade humana. (BAKTHIN, 
1979[1997:p.280]). 

 

É preciso que os livros didáticos corroborem com a prática pedagógica de modo que 

os aprendizes tenham oportunidades de conscientização de que as interações 

humanas, orais e escritas,  estão sempre munidas pelos repertórios de seus 

interlocutores,  refletidos implícita ou explicitamente, trazendo intenções, anseios e 

destinando-se sempre a alguém por alguma razão. 
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1.2.3. Gêneros do discurso 
 

 Às especificidades da linguagem, expressões da comunicação humana, 

Bakhtin dedicou grande atenção, enfatizando a importância da contemplação de 

dialetos, gírias, jargões profissionais, de diferentes faixas etárias e estratos da 

sociedade, entre outros. Tais expressões são sociohistoricamente constituídas e estão 

em constante movimento. As construções que caracterizam tais formas de 

manifestação em cada esfera social, Bakhtin (1929[1999, p.78]) denominou gêneros 
do discurso, que se apresentam de modo relativamente estáveis e compõem o 

repertório dos falantes, sendo acessados a todo instante. Segundo Bakhtin(1979[1997: 

p. 280]): 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de 
cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático)  e por 
seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da 
língua — recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas 
também, e sobretudo, por sua construção composicional. Esses três 
elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 
fundem-se indissoluvelmente  no todo do enunciado, e todos eles são 
marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, 
mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso.   

 

Para Bakhtin (1929[1999, p.8]) “a atitude avaliativa do falante em relação ao objeto de 

seu discurso(...)determina a escolha dos meios lexicais, gramaticais e compositivos da 

elocução”, ou seja, recorremos a diferentes recursos linguísticos que se adéquam a 

gêneros do discurso para estabelecer a comunicação, em outras palavras, nos 

relacionamos por intermédio de diferentes gêneros discursivos pertinentes às 

diferentes esferas em que transitamos. Marscuschi (2008, p. 208) salienta o aspecto 

sociointeracional dos gêneros discursivos ao afirmar que "a distribuição da produção 

discursiva em gêneros tem como correlato a própria organização da sociedade, o que 

nos faz pensar no estudo sócio-histórico dos gêneros textuais como uma das maneiras 

de entender o próprio funcionamento social da língua."  

 Bakhtin (1979[1997: p.282]) aponta uma dicotomia no conceito de gêneros do 

discurso dada a complexidade de sua manifestação. Aos gêneros mais simples, 

espontâneos, e primordialmente ligados à fala intitulou gêneros primários. Aos 

gêneros mais complexos, que aparecem em circunstâncias de comunicação mais 

elaboradas, geralmente ligados à escrita intitulou gêneros secundários, 

considerando-se o fato de que para sua composição os gêneros primários são 

condição sine qua non. O diálogo cotidiano é um exemplo de gênero primário, 
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enquanto o romance figura o gênero secundário. Bakhtin(1979[1997:p. 282]) aponta a 

importância de estudar a inter-relação entre gêneros primários e secundários pois 

segundo ele:  
Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 
assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo 
linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade 
do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A 
língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a 
realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida 
penetra na língua.  

 

 As relações interpessoais contemporâneas requerem o desenvolvimento da 

habilidade de comunicação de diversos modos, promovendo a interação de forma 

crítica e contemplando as potencialidades inerentes aos seres humanos. Para 

corresponder a estas expectativas, é preciso que haja grandes esforços para o 

desenvolvimento da linguagem e sua adequabilidade aos diferentes contextos em que 

se manifesta. Sendo assim, professores e autores de materiais didáticos, cada vez 

mais, têm recorrido ao uso dos gêneros discursivos, como um recurso que capacite os 

aprendizes a interagir no mundo de maneira autônoma e consciente. Quanto às 

possibilidades de trabalho por intermédio dos gêneros textuais, Dell'isola (2009, p. 

100-114) afirma: 
Por meio da exploração dos gêneros textuais é possível realizar um 
trabalho eficiente, partindo-se da discussão sobre relações sociais, 
identidades e formas de conhecimento, veiculadas por meio de textos 
em variadas circunstâncias de interação, contexto-leitor e da 
observação da variedade de possibilidades de organização textual.(..) 
Considerando-se o gênero uma ação social, é preciso preparar o 
aluno para desenvolver habilidades de leitura que envolva a 
compreensão dos modos de produção dos diferentes gêneros de 
textos. Por meio dos gêneros, o aprendiz pode compreender o 
funcionamento sociointerativo das comunidades discursivas e as 
formas da língua em uso.(...) Levantar uma manifestação (oral ou 
escrita) como um gênero, então, consiste em levantar as 
características socioculturais e linguísticas que regulam a forma, o 
conteúdo e as escolhas léxico-gramaticais que o compõem e são 
feitas por uma comunidade discursiva específica, identificada e 
descrita. (...)Considerando-se o aspecto sociocomunicativo dos 
gêneros textuais, sua eficiente utilização é de extrema importância 
para o processo de aprendizagem de uma língua, seja ela materna, 
seja ela estrangeira. 

 

 Através de atividades com fins didáticos baseadas em gêneros discursivos é 

possível promover  diversas situações que corroboram com a transformação social, 

através do diálogo, da reflexão crítica e da interação, considerando as diversas formas 

de conhecimento prévio e desdobramentos a partir dessas. Segundo Rojo (2008, 

p.96): "(...) o deslocamento dos gêneros cotidianos, retóricos, poéticos, literários e 

outros para a circulação na esfera escolar (didatização) vai colocar em confronto as 



 

 

32 

formas de dialogismo próprias de cada gênero e de cada texto e as formas da 

recepção da palavra na escola." Não basta o reconhecimento de um determinado 

gênero discursivo. É preciso considerar o autor do texto e suas intenções, a quem este 

se destina, em quais esferas circulam e por quê. Segundo Bakhtin (1979[1997: p.280]) 
 
a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa.  

 

A aprendizagem por intermédio dos gêneros discursivos tem se tornado cada 

vez mais frequente devido ao fato de viabilizar o ensaio para a atuação nas diversas 

esferas sociais através da materialização dos enunciados. Marcuschi(2008, p.84) 

ressalta o gênero discursivo enquanto  
 
(...) prática social e prática textual-discursiva. Ele opera como a ponte 
entre o discurso como uma atividade mais universal e o texto 
enquanto a peça empírica particularizada e configurada numa 
determinada composição observável. Gêneros são modelos 
correspondentes a formas sociais e reconhecíveis nas situações de 
comunicação em que ocorrem.  
 

Ainda que mais populares, principalmente no ensino de Língua Portuguesa, quando 

presentes no livro didático os gêneros discursivos nem sempre têm seu potencial 

plenamente desenvolvido e sua diversidade ainda é pouca. Marcuschi (2008, p. 207) 

atenta para a pouca variedade de gêneros discursivos contemplada.  
 
Uma análise dos manuais de ensino7 de língua portuguesa mostra 
que há uma relativa variedade de gêneros textuais presentes nessas 
obras. Contudo, uma observação mais atenta e qualificada revela que 
essa variedade não corresponde uma realidade analítica. Pois os 
gêneros que aparecem  nas seções centrais e básicas, analisados de 
maneira aprofundada são sempre os mesmos.  Os demais gêneros 
figuram apenas para "enfeite" e até para distração dos alunos. São 
poucos os casos de tratamento dos gêneros de maneira sistemática. 
Lentamente, surgem novas perspectivas e novas abordagens que 
incluem até mesmo aspectos da oralidade. Mas os gêneros orais em 
geral ainda não são tratados de modo sistemático. Apenas alguns, de 
modo particular os mais formais, são lembrados em suas 
características básicas. 

 

Mais importante do que a quantidade de gêneros discursivos abordados nos livros 

didáticos é a qualidade dos mesmos, visto que simulações de gêneros exclusivamente 

elaborados para o uso didático não refletem a linguagem em uso nas diferentes 

esferas sociais e não problematizam temas de relevância para a vida dos aprendizes. 
                                                
7 Tem sido observada a utilização do termo manual didático por autores contemporâneos para 
se referir aos livros didáticos. Esse estudo não faz distinção entre as duas denominações. 
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É comum encontrarmos nas atividades dos livros didáticos representações de gêneros 

didatizados, meramente ilustrativos, sem credibilidade e que não agregam valor ao 

desenvolvimento das capacidades linguísticas dos alunos.  Cientes da necessidade do 

emprego de gêneros discursivos nos livros didáticos que corroborem para o uso da 

linguagem na atuação social, recorremos as teorizações de Widdowson(1979) que 

propõe os conceitos de autenticidade e genuidade. Tilio(2012, p. 218-219) sintetiza 

tais conceitos da seguinte maneira: 
 
A genuinidade refere-se à autenticidade da materialidade linguística; 
é uma propriedade absoluta do texto, uma característica do texto em 
si. A autenticidade de uso, por sua vez, refere-se à autenticidade da 
interação social provocada pelo material; é uma propriedade da 
relação entre texto e leitor. Nesta segunda concepção de 
autenticidade, o que deve ser autêntico é o estímulo, pois assim ele 
provocará uma reação apropriada nos interlocutores e seu 
consequente engajamento em procedimentos interpretativos. Sob 
esta ótica, uma materialidade linguística não autêntica é válida se 
estimula uma reação apropriada e autêntica; o material pode, 
portanto, ser considerado autêntico.  

 

Segundo Widdowson (1979, p.162 e 165): 
 
Autenticidade, então, depende da conformidade das intenções do 
emissor e da interpretação do receptor, sendo essa conformidade 
efetuada através de convenções do saber compartilhado.  É claro que 
se essa visão é aceita ela não faz sentido simplesmente ao expormos 
aprendizes ao uso genuíno da linguagem a menos que eles saibam 
as convenções que os habilitariam a percebê-lo como autêntico.(...) 
Como procedimento de ensino, o filtro pode ser ajustado para 
possibilitar mais características estilísticas para parecer que o 
aprendiz esteja eventualmente confrontado com amostras genuínas. 
Neste sentido, eu acredito que nós possamos, enquanto prática 
pedagógica, alcançar o objetivo almejado de fazer a genuinidade 
corresponder a autenticidade.8 

 

Dell'Isola(2009, p. 103) enfatiza a importância da multiplicidade de gêneros discursivos 

autênticos para o desenvolvimento das habilidades linguísticas.  
 
A ideia de inserir nos livros didáticos propostas de leitura e produção 
de textos com base em gêneros textuais, em princípio favorece uma 
prática social de leitura de modo a permitir maior conhecimento da 
cultura da língua-alvo e também cria condições para a expressão 
verbal (oral ou escrita) do aprendiz. Ao ouvirem uma piada, uma 

                                                
8 Tradução própria. Texto original: Authenticity, then, depends on a congruence of the language 
producer's intentions and a language receiver's interpretation, this congruence being effected 
through a shared knowledge of conventions. It is clear that if this view is accepted it makes no 
sense simply to expose learners to genuine language use unless they know the conventions 
which would enable them to realize it as authentic.(...) As teaching proceeds, the filter can be 
adjusted to allow more stylistic features to appear until the learner is eventually confronted with 
genuine samples. In this way I believe we can, by sound pedagogic practice, achieve the 
desired aim of making genuineness correspond with authenticity.  
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entrevistara, um debate,ao lerem tirinhas, charges, editoriais, artigos 
de opinião, cartazes, panfletos, folhetos, anúncios, dentre outros, os 
aprendizes estarão diante de textos autênticos que têm 
características específicas, podendo ter linguagem exclusivamente 
verbal ou não-verbal, podendo ser mistos de mais de uma forma de 
linguagem, todos com propósitos comunicativos estabelecidos. 

 

 A simples utilização de gêneros do discurso em atividades educacionais, 

contudo, não oferece uma solução mágica para uma revolução do ensino. Sua 

presença no livro didático e nas aulas, unicamente, não dá conta de desenvolver as 

potencialidades dos alunos para atuar criticamente nas várias esferas sociais. É 

necessária a utilização de gêneros autênticos, que circulem na comunidade em que o 

aluno é membro e que sejam relevantes para sua vida. A escola deve promover 

oportunidades de contextualização e reflexão crítica acerca do discurso que está 

implícito ou explícito nos enunciados, contribuindo para a promoção da cidadania e 

transformação social. De acordo com Dias(2009, p. 212):  

 
Os textos escolhidos, tanto para as práticas escritas quanto para as 
orais, devem ser de gêneros diferentes, retirados de suportes 
variados (jornais, revistas, internet, TV, rádio, DVDs) e de diferentes 
esferas sociais, de modo a possibilitar que o aluno vivencie, no 
espaço escolar, experiências de interações sociointeracionais reais 
(tais como  serão vivenciadas fora dos limites da sala de aula). 
Prioriza-se, pois, a utilização de textos autênticos ou "textos sociais" 
tais como eles se apresentam no original, evitando-se os que são 
artificialmente produzidos para a situação de aprendizagem e 
visando-se prioritariamente o estudo de aspecto léxico-gramaticais. 

 

Não basta reconhecer o que são um artigo de jornal ou um folder, baseando-se 

exclusivamente em sua forma. Acreditamos ser  preciso criar inteligibilidade e 

transcender a aparente uniformidade dos enunciados para entender sua função social.  

 
1.3. A teoria histórico-cultural e a aprendizagem contextualizada de Vygotsky  
  
 Em sua breve vida, Vygotsky, juntamente com seus companheiros Luria e 

Leontiev formou um grupo que desenvolveu pesquisas que visavam à construção de 

uma psicologia sociohistoricamente fundamentada, em que a linguagem atua como 

um instrumento de mediação entre sujeito e sociedade e é primordial à aprendizagem. 

Como afirma Marcuschi (2008, p.229): 

 
A língua é um sistema simbólico ligado a práticas sociohistóricas e 
não funciona no vácuo. Ela se dá, inclusive, com condições inter e 
intrapessoais, como diria Vygotsky. O socio-interacionismo 
vygotskiano  funda-se nas propriedades da mente social. Para 
Vygotsky, conhecer é um ato social e não uma ação interior do 
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indivíduo isolado. A criança primeiro se apropria da linguagem  como 
uma ação social e depois internaliza para, a partir de uma atividade 
intrapessoal, fazer um uso interpessoal.  

 

Vygotsky dedicou-se a experimentos que buscavam criar inteligibilidade quanto às 

diferenças entre seres humanos e animais e à compreensão sobre a aquisição da fala, 

primeiramente exterior e posteriormente interior, estágio em que fala e pensamento 

passam a ser processos imbricados(VYGOTSKY, 1926[2010]). Para Vygotsky a 

aprendizagem ocorre a partir das interações do sujeito com o meio social e é um 

processo que antecede ao desenvolvimento, contrariando a perspectiva de Piaget que 

aponta a maturação biológica como premissa para a aprendizagem. Segundo Rego 

(1995, p. 93): 
Vygotsky, inspirado nos princípios do materialismo dialético, 
considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana 
como um processo de apropriação pelo homem da experiência 
histórica  e cultural.  Segundo ele, organismo e meio exercem 
influência recíproca, portanto o biológico e o social não estão 
dissociados. Nesta perspectiva, a premissa é de que o homem 
constitui-se como tal através de suas interações sociais, portanto, é 
visto como alguém que transforma e é transformado nas relações 
produzidas em uma determinada cultura. É por isso que seu 
pensamento costuma ser chamado de sociointeracionista. (...) É 
necessário destacar que, na abordagem vygotskiana, o que ocorre 
não é uma somatória entre fatores inatos e adquiridos e sim uma 
interação dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser 
humano e o meio social e cultural que se insere.      

 

 Para entender o funcionamento psicológico dos seres humanos, 

Vygotsky(1978[2007]) baseou-se no que intitulou como planos genéticos de 

desenvolvimento, refutando a teoria de que o conhecimento é inato, mas também sem 

concordar com a perspectiva de que o sujeito assimila o conhecimento pronto do 

ambiente. Sendo assim, através de ferramentas e signos mediadores, o sujeito 

estabelece uma relação dialógica entre seus aspectos biológicos e socioculturais para 

posteriormente elaborar suas concepções acerca da experiência humana. Segundo 

Lantolf(2000, p. 3), Vygotsky(1978[2007]) propôs quatro domínios genéticos para o 

estudo das funções mentais superiores9: a filogênese, que trata da história da espécie 

humana, de seu caráter biológico, contemplando as características do organismo 

humano; a ontogênese, que relaciona-se a história do sujeito propriamente dito, de 

seu curso na vida, de seu desenvolvimento; a sociogênese, que é a história do 

contexto cultural em que o sujeito está inserido, sua organização e sistema de valores; 

e a microgênese, que interessa-se pelos micromovimentos, pelas especificidades das 

                                                
9 Distinguem-se das necessidades fisiológicas do sujeito. Tratam da produção cultural  e 
complexa sociohistoricamente construídas no domínio ideológico através da mediação dos 
signos.   
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inter-relações entre sujeito e sociedade, o estudo dos fenômenos individualizados. 

Como já mencionado, a consideração dos aspectos biológicos, cerne dos domínios da 

filogênese e da ontogênese,  é necessária para compreender como ocorrem os 

processos psicológicos do ser humano, contudo, o caráter sociointeracional das 

teorizações de Vygotsky é explicitado através do estudo da sociogênese e da 

microgênese, que também são focos principais dos estudos em Linguística Aplicada e 

de interesse dessa pesquisa.    

 Com base na apreciação da visão sociointeracional de Vygotsky, 

determinamos três conceitos que serão utilizados na análise dos dados gerados nessa 

pesquisa: Interação entre sujeitos e sociedade, contemplando as recíprocas 

influências e sua contribuição para o desenvolvimento e construção da identidade; 

Saberes prévios, considerando que ao chegar na escola alunos vêm munidos de um 

arsenal conhecimentos empíricos e estes devem ser valorizados; e Zona proximal de 
desenvolvimento(ZPD), um local de construção do conhecimento mediado por pares 

experientes.  

 
1.3.1. Interações entre sujeitos e sociedade 

 

Ao longo de seus estudos, Vygotsky propos que a identidade do ser humano é 

construída a partir da interação dialética do indivíduo com o meio social. Sendo assim, 

as características de ambos são desenvolvidas através das relações de reciprocidade 

e transformam-se mutuamente a todo instante. Segundo Rego (1995, p. 95): 
 
é possível constatar  que o ponto de vista de Vygotsky é que o 
desenvolvimento humano é compreendido não como a decorrência  
de fatores isolados que amadurecem, nem tampouco de fatores 
ambientais que agem sobre o organismo controlando seu 
comportamento, mas sim através de trocas recíprocas, que se 
estabelecem durante toda a vida, entre indivíduo e meio, cada 
aspecto influindo sobre o outro. 

 

Tais relações são mediadas por um sistema de signos construídos socialmente 

e culturalmente e nele a linguagem exerce um papel imprescindível, pois é formulada 

e generalizada historicamente e "possibilita o intercâmbio social entre indivíduos que 

compartilhem desse sistema de representação da realidade" (REGO, 1995, p. 54).  

Segundo Cole e Scribner (apud VYGOTSKY, 1991, p. 11) 
 

De maneira brilhante, Vygotsky estendeu esse conceito de mediação 
na interação homem-ambiente pelo uso de instrumentos, ao uso de 
signos. Os sistemas de signos (a lingua[gem], a escrita, o sistema de 
números), assim como o sistema de instrumentos, são criados pelas 
sociedades ao longo do curso da história humana e mudam a forma 
social e o nível de seu desenvolvimento cultural. Vygotsky acreditava 
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que a internalização dos sistemas de signos produzidos culturalmente 
provoca transformações comportamentais e estabelece um elo de 
ligação entre as formas iniciais e tardias do desenvolvimento 
individual. Assim, para Vygotsky, na melhor tradição de Marx e 
Engels, o mecanismo de mudança individual ao longo do 
desenvolvimento tem sua raiz na sociedade e na cultura. 

 

 Para Vygotsky(1926[2010]), o indivíduo não traz consigo ao nascer um sistema 

de valores inerentes ao ser humano, mas tampouco é receptáculo vazio a ser 

preenchido por conhecimentos oriundos do meio social. Contudo, para ele, a 

maturação biológica não é tão importante quanto a interação social, visto que sem a 

segunda o desenvolvimento do indivíduo não atua  no nível das funções mentais 

superiores. Segundo Rego (1995, p. 49):  

 
Vygotsky, profundamente influenciado pelos postulados marxistas, 
afirma que as origens das atividades psicológicas mais sofisticadas 
devem ser procuradas nas relações sociais do indivíduo com o meio 
externo. Entende que o ser humano não é só um produto de seu 
contexto social, mas também um agente ativo na criação desse 
contexto. Acredita que para compreender  as formas especificamente 
humanas é necessário (e possível) descobrir a relação entre a 
dimensão biológica (os processos naturais, como: a maturação física 
e os mecanismos sensoriais)  e a cultural (mecanismos gerais através 
dos quais a sociedade  e a história moldam a estruta humana).  

 

Na perspectiva vygotskiana, o desenvolvimento humano ocorre a partir das constantes 

trocas com o meio social, sendo sempre mediadas pelo outro ou pelos signos 

construídos e ratificados culturalmente. Uma vez que os conceitos estejam 

internalizados, a mediação só se fará necessária novamente quando esses forem 

desestabilizados, negociados e ressignificados, considerando o caráter 

constantemente mutável dos valores construídos e disseminados na vida em 

sociedade.  

 

1.3.2. Saberes prévios  
 

Em uma perspectiva sociointeracional, é de vital importância considerar que ao 

ingressar na escola para ter acesso aos conceitos científicos a criança já se 

encontra munida de uma bagagem de conhecimentos prévios, frutos de sua interação 

com o meio, denominados por Vygotsky de conhecimentos cotidianos. Segundo 

Vigotskii(1926[2010, p. 109]): 
tomemos como ponto de partida o fato de que a aprendizagem da 
criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A 
aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da 
criança na escola tem uma pré-história. Por exemplo, a criança 
começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir à escola 
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adquiriu determinada experiência referente à quantidade, encontrou 
já várias operações de divisão e adição, complexas e simples; 
portanto, a criança teve uma pré-escola de aritmética, e o psicólogo 
que ignora este fato está cego. 

 

Desde a mais tenra idade, o ser humano estabelece uma relação dialética com 

o meio social, sendo essa mediada por pessoas que desempenham a função de pares  

mais experientes e por signos construídos e difundidos socialmente e culturalmente. 

Tal relação proporciona a aquisição de conhecimentos relevantes, que devem ser 

contemplados no ambiente escolar, pois atuarão como referência para a consolidação 

dos conceitos científicos. De acordo com Dias(2009, p. 211):  
 
Cabe salientar que o aluno do Ensino Fundamental também possui 
conhecimento genérico sobre as várias interações orais do cotidiano 
(conversas formais e informais, entrevistas médicas, bate-papos ao 
telefone, etc.) pelo fato de ser um falante fluente de sua própria língua 
e sabendo distinguir uma palestra de um documentário na TV, uma 
entrevista médica de uma aula expositiva. Pistas de contextualização 
são também utilizadas (e recuperadas) por falantes/ouvintes na 
interação face a face com o objetivo de garantir a compreensão 
como, por exemplo, os vários aspectos do assunto em foco, as 
alternâncias de falas (turnos) entre os participantes, os vários 
sentidos na entonação, nas pausas, nas hesitações, nas expressões 
faciais e nos gestos.  

 

A valorização do conhecimento de mundo que o aluno traz para a escola é também 

contemplada pelos PCN (BRASIL, 1998a, p. 29-30) que afirmam: 

 
O conhecimento de mundo se refere ao conhecimento convencional 
que as pessoas têm sobre as coisas do mundo, isto é, seu pré-
conhecimento do mundo. Ficam armazenados na memória das 
pessoas conhecimentos sobre várias coisas e ações(...). Esses 
conhecimentos, organizados na memória em blocos de informação, 
variam de pessoa para pessoa, pois refletem as experiências que 
tiveram, os livros que leram, os países onde vivem etc.  

 

A linguagem é um sistema complexo de signos  e desempenha um papel de 

vital importância para o convívio social e, consequentemente, para o desenvolvimento 

humano. Para Vygotsky, (REGO, 1995, p.65) até a fala mais rudimentar(como o 

balbucio de um bebê) possui uma função comunicativa e social. Seu aprendizado 

acontece a partir da necessidade da comunicação e possibilita a interação e, 

futuramente, a troca de experiências. Segundo Rego(1995, p.65): 

 
através das inúmeras oportunidades de diálogo, os adultos, que já 
dominam a linguagem, não só interpretam e atribuem significados aos 
gestos, posturas, expressões e sons da criança como também a 
inserem no mundo simbólico de sua cultura. Na medida em que a 
criança interage e dialoga com os membros mais maduros de sua 
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cultura, aprende a usar a linguagem como instrumento do 
pensamento e como meio de comunicação. Nesse momento o 
pensamento e a linguagem se associam, consequentemente o 
pensamento  torna-se verbal e a fala racional.  

 
 
 
1.3.3. Zona proximal de desenvolvimento 
 
 O processo de aprendizagem e o desenvolvimento infantil estão imbricados às 

interações dialéticas anteriormente citadas e tal relação é mediada por pares 

experientes, cujo papel pode ser desempenhado por um adulto ou por uma criança em 

um estágio mais avançado. Com a ajuda de um par experiente, a criança é capaz de 

assimilar hábitos e adquirir habilidades oriundas de seu grupo social. No âmbito 

escolar, frequentemente o par mais experiente é o professor; contudo, essa posição 

pode ser desempenhada por um colega em dado momento e as relações de troca  

também contribuirão para o aprendizado do docente, que ao longo de sua vida não 

deixará de ser um aprendiz. Para Vygotsky(1978[2007]) todos os seres humanos 

aprendem em qualquer lugar e a todo o instante e isso é fundamental para o 

desenvolvimento. Segundo Vigotskii (1926 [2010, p.115]), 

 
a  aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma 
correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 
desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 
aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não-naturais, mas formadas 
historicamente.  

 

Para entender o processo evolutivo dos saberes dos alunos, Vygotsky propôs a 

distinção de dois níveis: o nível de desenvolvimento real, que encampa as 

conquistas já consolidadas, isto é, os conhecimentos que os aprendizes já são 

capazes de construir de modo independente, e o nível de desenvolvimento 
potencial, que engloba os conhecimentos que os aprendizes serão capazes de 

construir se contarem com a ajuda de um par mais experiente.  A distância entre esses 

dois níveis foi por ele denominada Zona proximal de desenvolvimento (ZPD). 

Segundo Rego(1995, p. 74): 
 
o conceito de Zona proximal de desenvolvimento é de extrema 
importância para as pesquisas do desenvolvimento infantil e para o  
plano educacional, justamente porque permite a compreensão da 
dinâmica interna do desenvolvimento individual. Através da 
consideração da Zona proximal de desenvolvimento, é possível 
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verificar não somente os ciclos já completados, como também os que 
estão em via de formação, o que permite o delineamento da 
competência da criança e de suas futuras conquistas, assim como a 
elaboração de estratégias pedagógicas que a auxiliem nesse 
processo.  

 

Considera-se, então,  a ZPD como a distância entre o conhecimento que o indivíduo é 

capaz de construir sem auxílio (nível de desenvolvimento real) e o que ele pode 

construir quando auxiliado por um par mais experiente(nível de desenvolvimento 

potencial). Contudo, a ZPD não se resume simplesmente à distância entre dois níveis 

de desenvolvimento.  

 Segundo Vygotsky (1978,[2007:p.84]), o desenvolvimento se dá não em 

círculo, mas em espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova revolução, 

enquanto avança para um nível superior”.  Aplicando a noção de ZPD para o ensino 

escolar, é possível considerar que os conceitos cotidianos que o aluno traz estão no 

nível de desenvolvimento real e os conhecimentos científicos que serão construídos 

na escola estão no nível de desenvolvimento potencial. Contudo, tais conhecimentos 

devem partir daqueles presentes na zona de desenvolvimento real. Sendo assim, a 

perspectiva histórica-cultural trazida por Vygotsky não somente reconhece a existência 

dos saberes prévios a escola como acredita na sua imprescindibilidade para a 

construção das ZPD. Os conhecimentos prévios auxiliam o aluno na  percepção dos 

conceitos científicos, uma vez que sempre tentarão criar associações com aquilo que 

já conhecem, que é parte de seu repertório. Segundo Rego (1995, p. 108): 
 
A escola desempenhará bem seu papel, na medida em que, partindo 
daquilo que a criança já sabe (o conhecimento que ela traz de seu 
cotidiano, suas ideias a respeito dos objetos, fatos e fenômenos, suas 
"teorias" acerca do que observa no mundo), ela for capa de ampliar e 
desafiar a construção de novos conhecimentos, na linguagem 
vygotskiana, inicidir na zona de desenvolvimento potencial dos 
educandos. Desta forma poderá estimular processos internos que 
acabarão por se efetivar, passando a constituir a base que 
possibilitará novas aprendizagens. 

 

Na construção do conhecimento, alicerçada pelos conceitos cotidianos, o aluno tem no 

professor seu principal referencial, pois será ele o principal problematizador, propondo 

novas relações e desestabilizações, contribuindo para ressignificações.   

 
No cotidiano escolar, a intervenção "nas zonas de desenvolvimento 
proximal" dos alunos é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) 
do professor visto como o parceiro privilegiado, justamente porque 
tem maior experiência, informações e a incumbência, entre outras 
funções de tornar acessível ao aluno o patrimônio cultural já 
formulado pelos homens e portanto, desafiar através do ensino os 
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processos de aprendizagem e desenvolvimento infantil. (REGO, 
1995, p. 115) 

 

Neste processo de reciprocidade contínua, que caracteriza a ensinagem 

(ANASTASIOU, 1998), o professor pode ser enxergado como o mais competente do 

par docente-aluno, ou seja, alguém que possui um repertório mais amplo em 

determinado assunto. Tal premissa, no entanto, não rotula o professor como o único 

experiente na dupla durante o processo de ensinagem, pois seu papel não é fixo. 

Todos os envolvidos podem, em determinado momento, exercer a função de mais 

experiente ao compartilhar os saberes adquiridos em suas trajetórias de vida. 

Segundo Slavin (1993, apud  NEWMAN, F.; HOLZMAN, L., 2003, p. 93) 
 
a aprendizagem cooperativa refere-se a um conjunto de práticas 
pedagógicas em que os estudantes são agrupados e instados a 
trabalhar juntos a fim de facilitar o envolvimento ativo na discussão, 
na explicação, na crítica e na defesa de diferentes perspectivas sobre 
um tema comum. Os resultados mostram consistentemente uma 
aprendizagem maior do que sob condições de interação menos ativa 
ou centrada em tarefas de pares. 
 

Corroborando com essa ideia, na perspectiva do papel do professor enquanto 

mediador e co-construtor do conhecimento, afirma Rego(1995, p. 115) que 
 
nessa abordagem, o professor deixa de ser visto como agente 
exclusivo de informação e formação dos alunos, uma vez que as 
interações estabelecidas entre as crianças também têm um papel 
fundamental na promoção de avanços no desenvolvimento individual. 

 

Deste modo, o professor deverá estar preparado para a reconfiguração de seu papel, 

compartilhando sua autoridade, dando voz aos seus alunos e propiciando trocas que 

favorecerão a compreensão acerca das várias maneiras de se viver a experiência 

humana. O professor não é, portanto, detentor de verdades absolutas nem tampouco 

transmissor de conceitos científicos. Ele atua como um mediador na interação nos 

processos de construção do conhecimento, que se torna possível a partir da 

legitimação dos conceitos cotidianos trazidos pelos alunos, seus saberes prévios, que 

serão ponto de partida fundamental para a elaboração de novos conceitos adquiridos 

na educação escolarizada. Rego (1995, p. 106) alerta para o fato de que 
 
o ensino verbalista, baseado na transmissão oral de conhecimentos 
por parte do professor,assim como as práticas espontaneístas, que 
abdicam de seu papel de desafiar e intervir no processo de 
apropriação de conhecimentos por parte das crianças e adolescentes, 
são, na perspectiva vygotskiana, além de infrutífero, extremamente 
inadequados. Seus postulados apontam para a necessidade de 
criação de melhores condições na escola, para que todos os alunos 
tenham acesso às informações e experiências e possam 
efetivamente aprender. 
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Sendo assim, é primordial que o professor trace estratégias diversificadas para 

promover a construção coletiva do conhecimento, de modo a propiciar situações e 

experimentações que abranjam conteúdos relevantes para a realidade social dos 

alunos. Como vimos anteriormente, para que os conceitos científicos ensinados na 

escola sejam apreendidos, eles precisam de algum modo estar relacionados aos 

conceitos cotidianos oriundos dos ambientes não escolares.  

 De acordo com uma perspectiva sociointeracional, a partir das relações 

estabelecidas com o outro e do movimento dialético das interações sociais é possível 

a apropriação da cultura do grupo no qual o indivíduo se encontra inserido. A 

linguagem atua como um sistema de signos complexos que medeiam esse processo 

e, na perspectiva vygotskiana, corrobora na construção dos conhecimentos no 

contexto escolar, através da ratificação dos saberes prévios como essenciais para a 

apreensão de conceitos elaborados cientificamente.  

 Na perspectiva da ensinagem(ANASTASIOU, 1998), em que ocorre o 

engajamento de todos os envolvidos no processo educativo, é fundamental que exista 

espaço para o diálogo, a cooperação e a troca de experiências em sala de aula, 

corroborando com a teoria de Vygotsky. A riqueza das relações humanas se edifica a 

partir das diferenças existentes entre os participantes que interagem no meio social. 

Segundo Rego(1995, p. 110) 
 
a heterogeneidade, característica presente em qualquer grupo 
humano, passa a ser vista como fator imprescindível para as 
interações na sala de aula. Os diferentes ritmos, comportamentos, 
experiências, trajetórias pessoais, contextos  familiares, valores e 
níveis de conhecimentos de cada criança (e do professor) imprimem 
ao cotidiano escolar a possibilidade de troca de repertórios, de visão 
de mundo, confrontos, ajuda mútua e consequente ampliação das 
capacidades individuais. 

 

Portanto, os diferentes aspectos identitários, a heterogeneidade do grupo e os 

variados repertórios dos envolvidos no processo dialético que é a interação social, só 

contribuem para o enriquecimento da aprendizagem indispensável ao 

desenvolvimento, conforme visto anteriormente.  

 
 
1.4. Bakhtin e Vygotsky: vozes que dialogam  
 

 

Nascidos no final do século XIX, na Rússia, Lev Vygotsky e Mikhail Bakhtin 

vivenciaram o mesmo momento histórico, em que emergiram os ideais socialistas. Não 

há indícios que os dois teóricos tenham se conhecido, porém  suas teorias, ainda que 
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inacabadas, podem ser entendidas como complementares, convergindo para o que 

podemos chamar de uma teoria sociointeracional. Os dois autores construíram suas 

teorias em colaboração com grupos de parceiros e intelectuais, não sendo adeptos da 

reflexão isolada e, apesar de ser notória a influência marxista (materialismo histórico-

dialético) nas teorizações de Vygotsky e do círculo de Bakhtin, em ambos os casos 

não havia concordância com sua postura radical e intransitiva. Nas palavras de Freitas 

(1997), 
Embora identificados com o pensamento de Marx, opunham-se ao 
monologismo da imposição oficial e canônica do marxismo na Rússia. 
Comprometidos com a transformação da realidade tinham, no 
entanto, do marxismo uma visão crítica própria valorizando a 
subjetividade e a singularidade, o que os distanciava da forma 
mecanicista e burocrática com que este imperava em seu país. 
(FREITAS, 1997;p.313-314) 

 

Por consequência disso, foram perseguidos e impedidos de publicar suas obras no 

regime stalinista, tendo seus textos sido redescobertos somente nos anos 60, 

posteriormente publicados no ocidente. Têm trazido grandes contribuições para o 

cenário educacional contemporâneo, que parece buscar a legitimação da diversidade 

identitária e linguística dos atores sociais,  devido a terem elaborado concepções 

teóricas que ressaltam a imprescindibilidade da interação social e do dialogismo, que 

não somente estão ligados à apreensão de conhecimentos, mas primordialmente  

atuam na contínua, e permanentemente inacabada, ressignificação do ser.  

 De acordo com Freitas (1997, p. 317), embora Bakhtin e Vygotsky tenham sido 

motivados por temáticas distintas ― “o primeiro pela construção de uma concepção 

histórica e social da linguagem e o segundo pela formulação de uma psicologia 

historicamente fundamentada”― suas reflexões tornam-se interligadas devido ao 

método dialético e a visão interdisciplinar mútua quanto às ciências humanas.  Afirma,    

ainda,  que 
Em seus escritos a semelhança do método se faz presente na forma 
com que colocam o problema a ser abordado, fazem ouvir as 
diversas vozes discordantes, apresentam sua contra palavra por fim 
chegam a uma nova formulação superadora das posições 
criticadas.(FREITAS, 1997, p.317)   

 
Essa relação dialógica parece estar entre as propostas presentes nos documentos do 

PNLD 2014, destinado a avaliação de livros didáticos para o 2o segmento do Ensino 

Fundamental. A busca pela legitimação das minorias, pelo reconhecimento da 

diversidade cultural e pela reflexão quanto aos quadros axiológicos da sociedade 

propostas pelo PNLD encorajam ao posicionamento responsável e, ao mesmo tempo, 

responsivo por parte dos usuários dos livros didáticos:os professores e alunos. Além 

disso, o Edital do PNLD, em especial nas orientações para  o manual do professor, 
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atenta para  a multiplicidade de vozes e a assimetria nas relações de poder, que 

podem ser relacionadas à heteroglossia dialogizada (BAKHTIN, 1929[1999]), que não 

somente reconhece a existência dessas vozes, como também, salienta as relações de 

influência que exercem umas sobre as outras. Segundo Faraco(2010, p. 58),  
 
Para Bakhtin, importa menos a heteroglossia como tal e mais a 
dialogização das vozes sociais, isto é, o encontro sociocultural 
dessas vozes e a dinâmica que aí se estabelece: elas vão se apoiar 
mutuamente, se interiluminar, se contrapor parcial ou totalmente, se 
diluir em outras, se parodiar, se arremedar,  polemizar, velada ou 
explicitamente e assim por diante. 

 

Sendo assim, o PNLD posiciona-se contrariamente ao livro didático que reproduza 

cânones cristalizados pela e na sociedade e não promova  oportunidades para a 

contextualização e a reflexão essenciais à transformação social. É preciso considerar 

também, que não existe um livro perfeito, que atenda a todas as demandas de um 

determinado grupo, sendo necessário seu uso autônomo pelo professor, que deverá 

utilizá-lo criticamente como uma ferramenta para seu trabalho, não como um limitador 

e sim como um suporte para a construção de novas estratégias. Como afirma 

Silva(2009, p. 59) 
 
(...) cada comunidade de aprendizagem é única, no sentido 
vygotskiano, em que o conhecimento se constrói  mediante 
interações entre os participantes de cada grupo. A imutabilidade do 
livro didático e, consequentemente a segurança supostamente 
suprida por ele são simplesmente um construto inexistente, pois cada 
sala de aula que utilizar determinado livro poderá obter resultados 
diferentes. Ou ainda, o mesmo livro didático utilizado na mesma 
comunidade de aprendizagem em épocas diversas pode apresentar 
resultados também diferentes.  

 

 Este estudo se dedicará a identificar e relacionar com o arcabouço teórico-

metodológico aqui proposto os ecos vygotskianos e bakhtinianos presentes no PNLD 

2014 e analisar como a coleção de livros didáticos de língua portuguesa, intitulada 

Português: uma língua brasileira(MENNA; FIGUEIREDO; VIEIRA, 2012), aprovada 

pelo programa, corrobora ou não com as propostas trazidas pelo programa. A escolha 

de uma coleção de Língua Portuguesa se deve ao fato de que, como apontam 

Vygotsky e Bakhtin, a linguagem é o principal signo mediador para a aprendizagem, 

contribuindo para o desenvolvimento. A concepção de língua sociohistoricamente 

situada é primordial para a nossa análise, tal qual expressa por Marcuschi (2008, p. 

61-64) que afirma que: 
 
(...) não se deixa admitir que a língua seja um sistema simbólico (ela 
é sistemática e constitui-se de um conjunto de símbolos ordenados), 
contudo ela é tomada como uma atividade sociointerativa 
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desenvolvida em contextos comunicativos historicamente situados.  
Assim, a língua é vista como uma atividade, isto é, uma prática 
sociointerativa de base cognitiva e histórica. Podemos dizer, 
resumidamente, que a língua é um conjunto de práticas sociais e 
cognitivas historicamente situadas.  Podemos dizer que as línguas 
são objetivações históricas do que é falado.(...) A noção de língua 
aqui adotada admite que a língua é variada e variável, ou seja, supõe 
uma visão não monolítica da língua (...) Esse aspecto da língua 
enquanto heterogênea sugere uma compreensão de língua diferente 
daquela com a qual os manuais didáticos em geral operam.  

 

Uma vez apresentadas as concepções de linguagem na perspectiva sociointeracional 

de Vygotsky e Bakhtin, nos deteremos a ressignificar tais postulações no contexto de 

ensino e aprendizagem, área de maior interesse e grande motivadora de nossa 

pesquisa.  
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2. A aprendizagem sob a perspectiva sociointeracional 
 
 Com a publicação das obras de Vygotsky no ocidente a partir da década de 80, 

o teórico passou a figurar entre as principais referências sobre ensino e aprendizagem. 

Embora não tenha concluído uma teoria de aprendizagem, deixou inúmeras produções 

focadas no desenvolvimento do pensamento e da linguagem dos seres humanos a 

partir da interação com o meio social, contemplando sua gênese biológica, porém 

dando especial atenção a historicidade e ao contexto sociocultural de inserção dos 

sujeitos. Além das inovadoras teorizações de Vygotsky, o enfoque que o autor atribuiu 

ao contexto de ensino e aprendizagem e à relação entre professores e alunos 

enquanto parceiros e co-construtores do conhecimento tornou-se um significativo 

diferencial para que seus textos se tornassem tão requisitados. Vygotsky(1978[2007]) 

preocupava-se em dar uma utilidade prática ao seu trabalho teórico, assim como 

Bakhtin, que buscava uma filosofia próxima ao mundo da vida.   

 Embora não tenha se dedicado a elaborar teorias diretamente voltadas para o 

contexto escolar, as contribuições de Bakhtin para a elaboração de uma visão 

sociointeracional da língua somaram grande força para um entendimento acerca  da 

aprendizagem, uma vez que é a lingua(gem) sua principal mediadora. Segundo Tilio 

(2013, p.66): "Devido ao caráter sociointeracional da aprendizagem, a língua não é 

ensinada como um sistema linguístico hermético que antecede seu uso, mas como 

parte orgânica deste, sendo construída e sistematizada na interação." Desse modo, 

muitos dos  conceitos bakhtinianos como dialogismo, alteridade e signos seguem a 

mesma vertente contemplada por Vygotsky que também via na interação com o outro 

e com o meio social o principal aspecto constitutivo do sujeito e compartilhavam da 

noção de mediação e ressignificação contínuas. Sendo assim, ambos fundamentam a 

teoria sociointeracional hoje tão contemplada pelos professores pesquisadores e, por 

essa razão, conquistaram voz ativa nos documentos oficiais do MEC. É preocupação 

dos PCN e do PNLD o engajamento sociodiscursivo do aluno e para isso apontam a 

necessidade de que sejam abordados assuntos de relevância social condizentes com 

seu contexto de inserção. Tilio(2013, p.66) atenta para tal questão ao afirmar que:  
 
Para alcançar seus objetivos sociointeracionais de possibilitar que o 
aprendiz atue no mundo usando a língua, é fundamental que os 
conteúdos temáticos propostos propiciem o engajamento discursivo 
do aprendiz. Ao abordar temas familiares e relevantes aos alunos, 
estes têm uma real oportunidade de se engajar sociodiscursivamente 
no processo de ensino e aprendizagem, compartilhando 
conhecimentos, ideias e práticas socioculturais, experimentadas ou 
potenciais, configurando-se, assim, uma aprendizagem de cunho 
efetivamente  sociointeracional. 
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 O movimento dialógico entre Bakhtin e Vygotsky nos inspiram a repensar as 

práticas de ensino e aprendizagem presentes nas salas de aula brasileiras, afinal, a 

aproximação entre o mundo da teoria e da vida real era anseio de ambos os teóricos. 

Nos dedicaremos, então, a sediar esse encontro. 

 

2.1. Ensino / aprendizagem, Ensino-aprendizagem, Ensino e aprendizagem ou 
Ensinagem?  
 

 Embora a terminologia não seja o mais importante, as práticas educacionais 

que ela encobre merecem toda a nossa atenção. Lecionar nunca foi e, tampouco, será 

uma atividade simples. Problemas estruturais, curriculares e até mesmo de 

relacionamento entre os sujeitos são comuns no contexto escolar. A falta de interesse 

e engajamento por parte dos alunos figura entre as reclamações dos professores, 

dificultando a prática docente.  

 Em minha experiência enquanto aluna e professora, muitas vezes ouvi 

desabafos de colegas de ofício afirmando que tinham certeza de que haviam 

ensinado, mas não tanta de que seus alunos haviam aprendido, o que corrobora com 

a ideia de ensino e aprendizagem enquanto dois processos distintos. Sob uma ótica 

sociointeracional, é preciso problematizar esse conceito, pois não é possível 

estabelecer uma relação dialógica plena nem promover a co-construção do 

conhecimento sem o engajamento dos sujeitos envolvidos no processo educativo.  

 Entendemos, então, que é necessário que os processos de ensino e 

aprendizagem estejam imbricados, pois a distância entre os níveis propostos pela ZPD 

só pode ser percorrida com a ajuda de um par mais experiente que, na maior parte do 

tempo, é o professor. Não há desenvolvimento sem aprendizagem, nem aprendizagem 

sem ensino. Logo, é o fazer aulas, em detrimento do dar ou assistir proposto pelo 

conceito de ensinagem de Anastasiou (2007), que possibilitará o fluxo do movimento 

em espiral de co-construção dos conhecimentos na ZPD.  É preciso, contudo, traçar 

metas realistas para atingir os resultados almejados, estabelecendo uma relação 

dialógica  entre os participantes do contexto escolar, reconhecendo que, ainda que 

assimétricas, todas as vozes sociais têm o direito de ser ouvidas.    
 
As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter 
clareza sobre aonde se pretende chegar naquele momento com o 
processo de ensinagem. Por isso, os objetivos que norteiam devem 
estar claros para os sujeitos envolvidos – professores e alunos(...) 
(ANASTASIOU; ALVES, 2005) 
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 No contexto de ensinagem, além de alunos e professores, há  a participação do 

livro didático que é uma ferramenta de grande potencial para colaborar com a 

construção do saber, desde que usado criticamente. Vamos, então, nos dedicar ao 

seu engajamento nesse processo sociodiscursivo que é a ensinagem.  

 

2.2. O livro didático no contexto escolar 
 

Sendo um dos elementos-chave no cenário da educação, o livro didático é uma 

ferramenta que deve ser utilizada criticamente por alunos e professores. Segundo 

Ramos (2009, p. 173), "esse LD fornece conteúdos, textos e atividades que delineiam 

muito do que acontece em sala de aula ou, em muitos casos, moldam ou ainda 

"engessam" o que deve acontecer na sala de aula." É, na maioria das vezes, o livro 

didático que subsidia o trabalho do professor, oferecendo suporte curricular e, por 

vezes, segurança ao seu trabalho, conforme afirma Silva(2009, p. 58): "Geralmente se 

sustenta que o livro didático representa um elemento aparentemente estável na 

comunidade de aprendizagem e que esse elemento tem importância para a segurança 

dos professores, especialmente aqueles em início de carreira."  

Dependendo da forma como é utilizado, o LD pode atuar como um agente 

emancipador ou como um repressor. Enquanto emancipador, ao estimular a 

autonomia do aprendiz e mostrar-se uma ferramenta flexível para o professor, o livro 

didático oportuniza liberdade e crescimento para todos os envolvidos no processo de 

ensinagem. Segundo Nicolaides e Tilio(2011, p.181):  
 
É importante salientar que, quando um material é elaborado, ele pode 
ser planejado para autoacesso do aprendiz ou para ser mediado pelo 
professor. O primeiro diz respeito a situações de autoacesso do 
aprendiz ou para ser mediado pelo professor. O primeiro diz respeito 
a situações de autoinstrução, quando o aluno usa material de 
aprendizagem e o equipamento é organizado especialmente para seu 
uso, aos quais ele tem acesso fácil. O segundo tipo de material é feito 
com o intuito de ser guiado pelo professor, em que o professor é o 
responsável pelo quanto, quando e como aprender. No entanto, sob 
nosso ponto de vista, mesmo aqueles materiais elaborados para 
serem gerenciados pelo professor devem oferecer oportunidades de 
atividades que permitam tomadas de decisões por parte do aluno.  

 

Quando considerado como um manual incontestável, o livro didático atua como 

um ditador implacável (TILIO, 2008), um tirano, que perpetua uma mentalidade 

unilateral que desencoraja o indivíduo a construir e produzir criticamente o saber.  
 
E embora o professor sempre possa submeter as propostas do livro 
didático ao seu próprio planejamento assim como a seu estilo de 
trabalho em sala de aula, cada obra aprovada pelo PNLD 2014 pode 
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revelar-se mais ou menos flexível ao manejo docente, favorecendo ou 
dificultando adaptações e escolhas – mais um fator, portanto, a ser 
considerado no momento da escolha. (BRASIL, 2013, p. 23) 

 

Pinto e Pessoa (2009, p.81) ressaltam que, "ainda que  por mais completo que pareça 

ser, o manual didático não pode ser tomado como uma "bíblia" pelo professor 

mediador. Sua eficácia deve sempre coexistir com a prática do professor em sala de 

aula." De acordo com  Ramos(2009, p. 196): 
 
(...) discutir o papel, o uso e as potencialidades do LD é primordial, 
porquanto esse é um tópico que está relacionado diretamente aos 
papéis que o professor precisa exercer em sua vida profissional, e, 
portanto, deve ter lugar de destaque na formação do professor pré-
serviço e em serviço. Dar condições para que ele possa fazer um 
trabalho avaliativo é contribuir para a construção de uma identidade 
profissional transformadora, uma vez que possibilita ao professor 
refletir, fazer uma confrontação de sua própria ação e oportunizar a 
reconstrução de si mesmo e de sua própria ação. Em suma, 
possibilitar o desenvolvimento de sua autonomia e aquisição de um 
novo posicionamento em relação ao seu universo profissional e 
pessoal. 

 

O problema é que as muitas pressões sofridas pelo professor no contexto escolar, 

como falta de tempo e a obrigação de preencher o livro didático durante o ano letivo, 

tolhem sua autonomia na tomada de decisões e levam o professor a se limitar as 

atividades nele propostas. Little e Perclová (2001, p. 25) afirmam que "professores são 

pessoas ocupadas, que sofrem pressões em várias direções, repletas de atribulações, 

turmas e diferentes livros didáticos para trabalhar e conteúdos para cumprir. Sendo 

assim, preocupados em dar conta de tudo, não encontram muito tempo sobrando para 

inovações na sala de aula."  

É preciso ter cautela em relação ao emprego do livro didático, como alerta Tilio 

(2008, p. 141):  "se usado indiscriminadamente, esta caixa-preta [o livro didático] pode 

virar a caixa de Pandora, e os efeitos daquilo que dela saem podem ser incontroláveis 

ou nocivos à aprendizagem", fazendo uma alusão à passagem na Ilíada de Homero, 

onde a personagem em questão, levada pela curiosidade, abre uma caixa sem 

permissão e libera todas as pragas para a humanidade. Sendo assim, é necessário 

que os objetivos a serem alcançados estejam claramente traçados para que essa 

ferramenta corrobore com as estratégias de ensinagem propostas pelo professor. Para 

Ramos (2009, p. 180) "o uso do LD não é isento de controvérsias. Entretanto, os 

argumentos apresentados até agora conduzem a ver o LD muito mais como um 

colaborador, uma ferramenta auxiliar do que um vilão."   

Embora seja uma ferramenta que, até certo ponto, propicia um agir autônomo 

por parte dos alunos, o livro didático de modo algum tem o poder de substituir o 
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professor, principal mediador na ensinagem e par mais experiente na co-construção 

do conhecimento. Sendo assim, esse estudo discorda de Diniz, Stradiotti e 

Scaramucci (2009, p. 266) que afirmam que "a adoção de um LD, na nossa 

perspectiva, não é, por princípio, nem vantajosa nem prejudicial. O grande problema 

reside no fato de que o LD, muitas vezes, acaba por substituir o professor." 

Recorremos a Tilio(2006, p. 122) como contraponto a essa equivocada concepção 

que, além de menosprezar a importância dessa ferramenta que é o livro didático, 

contraditoriamente, o capacita a tomar o lugar do professor:  
 
O livro didático não pode ser visto como o detentor do conhecimento. 
É apenas um andaime que serve para auxiliar o aluno a construir 
conhecimentos relevantes. O material didático é mais um elemento 
na troca que deve ocorrer na sala de aula: troca entre professor e 
alunos, passando pelo livro didático, pela instituição de ensino e pelo 
contexto social, ou diferentes contextos sociais, onde todos estão 
inseridos.  

 

Na visão sociointeracional, faz-se necessária a contemplação dos 

conhecimentos prévios dos alunos para que sejam um referencial para a consolidação 

dos conhecimentos científicos construídos na escola. O livro didático, enquanto fonte 

confiável de saberes, apresenta propostas de trabalho que estabelecem um diálogo 

entre o conteúdo curricular e os conhecimentos cotidianos do aluno, de modo que 

possibilite seu desenvolvimento acadêmico. Dell'Isola (2009, p. 103-104) afirma que: 
 
Evidentemente, há nos livros didáticos o propósito de uma 
escolarização dos conteúdos, porque esse é um suporte de gêneros 
voltado para uma didatização que é necessária. Mas, essa 
didatização não precisa estar distante da realidade e cabe ao 
professor estabelecer uma ponte que une e aproxima o conteúdo a 
ser ministrado com a prática social real do uso da língua. 

 

Na visão de Dell´Isola supracitada, o livro didático é apresentado enquanto suporte de 

gêneros, contudo nossa visão o compreende também como sendo ele próprio um 

gênero discursivo, corroborando com a visão de Tilio(2012, p. 206) que afirma:  
 
"(...) condizente com as teorias sociointeracionais de linguagem e de 
aprendizagem utilizadas, conceituo o livro didático como um gênero 
discursivo da esfera escolar, caracterizado por dar suporte à 
veiculação de diversos outros gêneros de diferentes esferas 
sociais(...)" 

 

Para definir o LD, nos apropriamos também das concepções de Bonini(2008, p. 35) 

sobre hipergênero10 e as aplicamos ao livro didático. Em nossa visão, portanto, o livro 

                                                
10 Bonini(2008) conceitua o jornal como um hipergênero. Nos apropriamos dessa noção para 
definir o livro didático. 
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didático é um gênero discursivo com características complexas, pois é também um 

hipergênero, uma vez que abriga outros gêneros discursivos e, finalmente, atua como 

um suporte visto que veicula outros gêneros oriundos da diversas esferas sociais. No 

LD estão presentes outros gêneros discursivos, selecionados e transpostos 

didaticamente para a construção do conhecimento a partir das necessidades 

sociodiscursivas de um grupo ou série.  

 O livro didático é, portanto, um instrumento que pode trazer contribuições 

positivas para a ensinagem desde que haja um equilíbrio entre as vozes dos 

envolvidos neste processo. Conteúdos autênticos, relevantes socialmente e que sejam 

parte do repertório dos alunos podem auxiliar na promoção da transformação social 

que tanto almejamos. Façamos do livro didático um aliado. Como enfatiza Tilio (2006, 

p. 122), não percamos o sinal de que:  
 
O objetivo principal da educação, e o livro didático não pode jamais 
atrapalhar esse objetivo, é levar os alunos a pensar criticamente. E 
isso o professor pode fazer sempre, a partir do livro adotado pela 
instituição, ou apesar dele. Mesmo que o livro tenha o objetivo de 
perpetuar certos valores, o professor pode, e deve, sempre levar os 
alunos a pensar criticamente e analisar, avaliar, discutir, e até mesmo 
rejeitar o seu conteúdo, caso isto seja necessário. 

 

 Neste sentido, o Manual do Professor que ofereça não somente o gabarito das 

atividades, mas que permita uma articulação das práticas pedagógicas com um 

arcabouço teórico-metodológico bem delineado, pode atuar como um conscientizador 

com relação as inúmeras oportunidades que favorecem a construção do 

conhecimento, comprometidas com a mudança social. É uma ferramenta e, como tal, 

deve ser utilizada com propósitos bem planejados, não sendo o único responsável por 

determinar os rumos a serem tomados. Uma mesma ferramenta pode corroborar com 

construções diferentes se manejada por indivíduos diferentes, mas seu potencial se  

torna muito menor se quem a utiliza não tiver know-how para fazê-lo. 

 

2.2.1. O manual do professor  
  

Em uma perspectiva sociointeracional, o professor é, na grande maioria das 

vezes, o par mais experiente no contexto de ensinagem, sendo, portanto, quem irá 

orientar o uso do livro didático tendo sido dele, ou não, o poder decisório acerca da 

escolha de determinado título. O livro didático é concebido a partir de aspirações 

pessoais, ideologias e fundamentos filosóficos do autor. Nele ecoam vozes 

provenientes de várias esferas que acabam por influenciá-lo desde sua produção até o 

momento em que chegam às salas de aula. Segundo Tilio(2006, p.118,120): 
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Entender a natureza do livro didático requer entendê-lo sob três 
ângulos distintos: através de suas especificidades próprias, como um 
produto de uma indústria cultural que veicula ideologias, e como um 
produto de consumo no mercado editorial de uma sociedade 
capitalista.(...) Os autores precisam fazer escolhas na hora de publicar 
seu material: se a escolha de informações não for diferente, pelo 
menos a escolha da abordagem certamente será; estas escolhas 
refletem algumas das identidades dos autores, suas crenças e a visão 
de ensino e aprendizagem em que acreditam.  

 

Como todo utensílio mais elaborado, o uso adequado do livro didático requer a 

leitura prévia de orientações trazidas pelo autor na seção quase sempre intitulada 

manual do professor.  Tais orientações normalmente têm a finalidade de fundamentar 

o arcabouço teórico-metodológico em que o livro didático foi concebido ou contribuir 

com sugestões para enriquecer o trabalho do professor. No entanto, de forma alguma  

a voz do livro didático pode se sobrepor à voz do professor, que conhece bem seus 

alunos e o contexto de ensinagem em que o livro atuará. Muitas vezes adaptações são 

necessárias e o professor deve realizá-las sem temor. Segundo Oliveira e Furtoso 

(2009, p. 237):  
o professor precisa estar preparado para lidar com as divergências 
entre as suas concepções e a dos autores de livros didáticos e de 
outros materiais direcionados ou não ao ensino, sem esquecer que é 
o professor quem está diretamente em contato com os alunos, e, por 
isso, precisará selecionar o que é mais apropriado para cada contexto 
de ensino.  

 

É fundamental que os pressupostos teórico-metodológicos explicitados no 

manual do professor sejam condizentes com as práticas nele propostas; caso 

contrário, sua presença não passará de mera formalidade. Pinto e Pessoa (2009, p. 

80) afirmam que: 
Uma grande problemática,  todavia, refere-se ao que acontece dentro 
do próprio LD: a grande contradição entre a ideologia proposta e o 
que é realizado. Se, por um lado, os autores do LD defendem a 
abordagem comunicativa - o ensino/aprendizagem  de línguas 
centrados nos interesses e motivações do aluno e voltados para um 
tratamento deste como ser social, que interage e transmite 
experiências - por outro, os exercícios de compreensão presentes no 
LD terminam se resumindo à simples repetição ou cópia.  

 

É preciso, ainda, promover atividades que contribuam para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e estimulem as potencialidades dos alunos, evitando exercícios 

que se restrinjam a reprodução de conhecimentos ou repetição mecânica, não 

condizentes com os postulados de uma visão sociointeracional para a ensinagem. 

Como aponta Cristóvão (2009, p.  331-332),   
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Atividades voltadas para o processo  de ensino/aprendizagem de 
operações de linguagem (...) podem explorar as características do 
contexto de produção do texto; as representações sobre a situação 
de ação de linguagem (quem, para quem, quando, onde, de que 
forma, sobre o que, com que objetivo); seu conteúdo referencial; os 
conhecimentos de mundo; os diferentes usos da linguagem para a 
situação em foco. (...) os exercícios que pedem que o aluno busque 
informação sobre o contexto e não realize ou construa algo com isso 
limita-se à identificação de dados e, possivelmente, à prática de 
alguma estratégia.  

 

 O manual do professor deve constituir-se como um instrumento capaz de 

subsidiar adequadamente o uso da coleção pelo professor tanto no trabalho de sala de 

aula quanto na orientação para o estudo autônomo pelo aluno. Não pode, portanto, ser 

meramente uma cópia do livro do aluno com as respostas preenchidas (BRASIL, 2013, 

p. 20) 

Ciente da importância do manual do professor, o MEC postulou no Edital do 

PNLD 2014 orientações para regulamentar o papel que deverá exercer. Há uma 

preocupação em especial com a questão da valorização dos conhecimentos 

empíricos, adquiridos na vida cotidiana do aluno, remetendo-nos aos construtos 

sociointeracionais postulados por Vygotsky utilizados em nossa fundamentação 

teórica. Tais conhecimentos são legitimados como de grande relevância para a 

construção dos saberes e de sua articulação com a educação formal esperam-se 

ressignificações que facultem a atuação consciente e crítica do aluno na vida em 

sociedade rumo a transformação social. 
 
O manual do professor, especialmente, deve valorizar os 
conhecimentos prévios do aluno e buscar a confrontação com o 
conhecimento científico, esclarecendo a relação entre o 
conhecimento historicamente construído e aquele construído em seu 
cotidiano. Dessa forma, estará favorecendo a interação da escola 
com as famílias e a comunidade. Isso significa reconhecer que a 
construção do conhecimento é um empreendimento laborioso e que 
envolve diferentes pessoas e instituições, às quais se deve dar o 
devido crédito. É esse amadurecimento e esse refletir constante que 
garantirão que ocorram as mudanças efetivas na prática pedagógica 
do ensino fundamental do país. É preciso que o livro didático 
contribua com o trabalho do professor no sentido de propiciar aos 
alunos oportunidades de desenvolver ativamente as habilidades 
envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, e, além disso, 
buscar a formação dos alunos como cidadãos, de modo que possam 
estabelecer julgamentos, tomar decisões e atuar criticamente frente 
às questões que a sociedade, a ciência, a tecnologia, a cultura e a 
economia têm colocado ao presente e, certamente, colocarão ao 
futuro. (BRASIL, 2011, p. 46) 

 

O Edital do PNLD 2014 afirma que deve ser observado se o manual do professor 

“valoriza o papel do professor como um problematizador, orientando-o para que 

apresente novas propostas atraentes de investigações científicas” e se “elucida seu 
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compromisso com a valorização dos saberes advindos da experiência do professor, 

favorecendo a aproximação respeitosa entre saberes teóricos e saberes 

práticos”(p.67).  As concepções atuais de ensino e aprendizagem, assim como as 

orientações para formação docente consideram que é preciso superar a dicotomia 

entre os que produzem e os que ensinam os conhecimentos e repensar o papel do 

professor, valorizando sua competência também como produtor do saber. Portanto, o 

manual do professor não deve ser um mero roteiro para utilização do livro do aluno, 

com acréscimo de textos desarticulados da proposta central da coleção. (Brasil, 2011, 

p. 49) 
Espera-se, sobretudo que o livro didático contribua para o acesso de 
professores, alunos e famílias a fatos, conceitos, saberes, práticas, 
valores e possibilidades de compreender, transformar e ampliar o 
modo de ver e fazer a ciência, a sociedade e a educação. (BRASIL, 
2011, p. 47) 

 

Segundo Dias (2009, p. 199), "o professor, via de regra, acaba lançando mão do LD 

como o único recurso disponível para a sua atuação na sala de aula, assim como para 

a sua própria formação acadêmico-profissional". Assim, as orientações trazidas no 

manual do professor podem contribuir para a formação continuada desses 

profissionais, estabelecendo um diálogo entre teorias e práticas, que estimule o 

potencial pesquisador do professor. Esse profissional tem a oportunidade de fazer de 

sua sala de aula um espaço para a reflexão e a construção, junto aos seus alunos, de 

novas teorizações mais próximas da prática. “Ao oferecer uma orientação construtiva 

aos seus alunos, o professor também se envolve na pesquisa. Torna-se um professor-

pesquisador que, quando ensina, cria e aprende.” (BRASIL, 2011, p. 52) 

 A escolha consciente do livro didático não é uma tarefa simples, pois o 

professor precisa estudá-lo e avaliar se oferece todos os recursos para atender às 

necessidades curriculares e sociais do aluno. O livro didático precisa dialogar com o 

aluno, abordando temáticas de seu interesse e de relevância para o contexto em que 

estão inseridos. Contudo, como aponta Ramos (2009, p. 183), geralmente os 

professores escolhem o LD em uma análise superficial sem projetar à frente as 

situações de ensinagem que ao longo do ano letivo propiciará e deixando em segundo 

plano as orientações de uso trazidas no manual do professor: 
 
Em relação à escolha dos livros didáticos (...) os professores que 
utilizam o LD como  ferramenta auxiliar recorrem à forma 
impressionística para avaliá-lo, e concentram-se, nos textos e 
atividades que são examinados, como material potencialmente 
usável, por um lado, e, por outro, naquilo que o professor julga 
importante que os alunos aprendam. Raramente o professor lê a 
apresentação do LD, suas orientações teóricas (quando têm) para 
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melhor compreender que abordagens subjazem ao material, 
principalmente se ele já for mais experiente. 

 

Tais práticas não contribuem para que o livro didático seja utilizado como uma 

ferramenta em sua plenitude, pois ao desprezar as concepções teórico-metodológicas 

apresentadas pelo livro, o professor ignora a voz do autor que o elaborou, tirando-lhe  

oportunidade de expor as estratégias que havia pensando para sua implementação.  

 Cientes da complexidade do processo de escolha dos livros didáticos, o MEC 

lançou o PNLD para auxiliar as escolas públicas e seus professores a melhorar a 

qualidade do material empregado no apoio à ensinagem. Nos dedicaremos a entender 

em que contexto o PNLD emergiu e como funciona.   

 
2.3. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
 
 Segundo o site11 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), o PNLD é o mais antigo dos programa de distribuição de livros didáticos no 

Brasil, tendo seu início sido em 1929. Ao longo do tempo, o PNLD passou por diversas 

mudanças tendo sido a década de 90 um importante marco em sua história. A partir de 

1997 foram definidos critérios para a submissão dos livros didáticos e lançados os 

guias, por disciplinas, com as resenhas das coleções aprovadas — como ocorre até os 

dias atuais.  
 O Edital do PNLD traz orientações para a submissão das coleções didáticas 

pelas editoras, que devem estar de acordo com os preceitos de uma educação laica, 

desprovida de estereótipos, inclusiva e que possibilite a formação de cidadãos críticos, 

atuantes e cientes de sua capacidade de transformação social (BRASIL, 2011). Após a 

inscrição das coleções didáticas pelas editores, o MEC seleciona uma universidade 

responsável por recrutar uma equipe de professores-avaliadores(da educação superior 

e básica) para aprovar, ou não, os títulos submetidos ao programa. As coleções 

didáticas aprovadas são resenhadas em um guia que é publicado e enviado para as 

escolas públicas. A equipe pedagógica das escolas escolhe as coleções didáticas 

mais condizentes com seu projeto político-pedagógico e que mais atendam às suas 

necessidades. Duas opções de livros didáticos de cada ano e disciplina devem ser 

indicadas em ordem de preferência, de modo que o FNDE tenha alternativas para a 

aquisição dos títulos. O MEC distribui as coleções didáticas consumíveis e não-

                                                
11 http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico - Acesso em 
25/05/2014. 
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consumíveis12 nas escolas e essas serão utilizadas nos próximos anos até que seja 

publicado um novo Edital do PNLD, que ocorre em ciclos trienais alternados entre os 

segmentos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

 Em um contexto em que o Ensino Fundamental em 9 anos já se encontra 

consolidado (BRASIL, p.45), o PNLD atualizou-se para atender as demandas da 

sociedade contemporânea, trazendo avanços consideráveis em relação aos dois 

últimos documentos do programa (2006 e 2008) por ressaltar a preocupação do MEC 

em incluir as novas tecnologias de informação e comunicação como ferramentas 

essenciais à educação básica, de modo a atuarem como aliadas dos livros didáticos, 

complementando e dinamizando os conteúdos a serem trabalhados nas escolas.  
 
tem-se constatada a importância e a urgência de se promover a 
integração das tecnologias ao trabalho escolar, visto que elas estão 
cada vez mais presentes no cotidiano de crianças e jovens e que sua 
utilização é uma competência básica fundamental que deve ser 
desenvolvida no ambiente escolar, tendo em vista sua relevância 
para a formação de cidadãos críticos e aptos a utilizar essa 
competência no ambiente de trabalho, nos estudos e em outros 
contextos. (BRASIL, 2011, p. 46) 

 

Além disso, o Edital 06/2011 reitera sua preocupação em relação ao combate 

da propagação de estereótipos socialmente discriminados, a homofobia, o discurso 

sexista, a inclusão da herança afro e indígena e a legitimação das variações 

linguísticas, historicamente e culturalmente presentes em nosso país. Como aponta 

Marcuschi (2008, p. 53): 
 
Hoje a cena já está bastante mudada em relação às últimas gerações 
de manuais didáticos, tendo em vista o processo de avaliação por 
parte do MEC no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Já se 
cuida mais da presença de gêneros, de um tratamento mais 
adequado da oralidade e da variação linguística, bem como de um 
tratamento mais claro da compreensão.   

 

Mostra também o caráter imprescindível da apreensão de conteúdos que sejam 

socialmente relevantes e que possam corroborar com a transformação social, através 

do pensamento crítico e da valorização dos saberes prévios trazidos pelos alunos.  
 
Para formar cidadãos participativos, conscientes, críticos e criativos, 
em uma sociedade cada vez mais complexa, é preciso levar os 
alunos a desenvolverem múltiplas habilidades cognitivas. A 
apresentação de conceitos e procedimentos sem motivação prévia, 
seguida de exemplos resolvidos como modelo para sua aplicação em 
exercícios repetitivos é danosa, pois não permite a construção, pelo 

                                                
12 Consumível é o livro didático de uso exclusivo e individual do aluno, sendo de sua 
propriedade. Não-consumível é o livro didático que deverá ser devolvido no ano seguinte e  
reutilizado por outro aluno no ano letivo seguinte. 
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aluno, de um conhecimento significativo e condena esse aluno a ser 
um simples repetidor de procedimentos memorizados. Assim, o 
ensino que ignore a necessidade da aquisição das várias habilidades 
cognitivas e se dedique primordialmente à memorização de 
definições, procedimentos e à resolução de exercícios rotineiros de 
fixação não propicia uma formação adequada para as demandas da 
sociedade atual.  (BRASIL, 2011, p. 45) 

 

 Apesar de estar organizado disciplinarmente, o Edital do PNLD 2014 (BRASIL, 

2011) apresenta critérios eliminatórios comuns a todas as áreas ou disciplinas. Tais 

critérios são fundamentados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB - Lei n. º 9.394, de 1996). Destaca-se em tais documentos 

oficiais a preocupação com a liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de idéias e 

de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e apreço à tolerância, a 

valorização da experiência extra-escolar, corroborando com os princípios vygotskianos 

de valorização dos conhecimentos prévios trazidos pelos alunos, e vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais através da dialogicidade 

bakhtiniana, da noção de alteridade e da linguagem em uso através do domínio das 

práticas e gêneros discursivos(p. 45). Os critérios de avaliação das coleções 

submetidos ao PNLD encontram-se no Anexo 1. 

 Segundo Vygotsky (1978, [2007, p.121]) "(...) o saber que não vem da 

experiência não é realmente saber." Deste modo, livros que não oferecem conteúdo 

reflexivo e não abordam assuntos do cotidiano dos alunos não ajudam na construção 

dos saberes, visto que não promovem a identificação e não atribuem significação ao 

seu aprendizado para a vida real. È nesse sentido, transcendendo a função 

informativa do livro didático e ressaltando a importância da interação entre indivíduos e 

seu meio, que cabe a afirmação de Bakhtin (1979[1997: p. 302])  
 
A língua — a composição de seu léxico e sua estrutura gramatical —, 
não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a 
adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e 
reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com 
os indivíduos que nos rodeiam. 

 

Tal afirmação enfatiza a necessidade do incentivo a este indivíduo que é capaz de 

interagir e se comunicar, tomando consciência quanto à sua identidade e quanto ao 

seu lugar cativo no mundo em que vive.  

 Os textos de Vygotsky e Bakhtin, cujos ecos no PNLD são alvo de estudo 

dessa dissertação,  possuem um caráter interdisciplinar, pois ambos os estudiosos 

flertavam com diversas áreas do conhecimento. O PNLD traz orientações específicas 

para cada disciplina; contudo, há que se considerar que a educação não deve ser 

considerada como fragmentada, pois objetivos comuns se entrecruzam a todo 
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instante. Segundo o levantamento de dados realizado por Aquino Vieira(2013), os 

documentos do PNLD direcionados à disciplina Língua Portuguesa se mostram 

extremamente ricos para a análise aqui proposta, pois correspondem 

consideravelmente aos princípios bakhtinianos e vygotskianos buscados. Sendo 

assim, o recorte dessa pesquisa consistirá na análise da coleção Português: uma 

língua brasileira, aprovada pelo PNLD 2014, investigando se efetivamente as práticas 

propostas por seus livros destinados do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental 

corroboram com o discurso presente nas orientações trazidas pela resenha 

apresentada no guia do livro didático resultante da avaliação do PNLD. Outra razão 

pela qual uma coleção de Língua Portuguesa foi escolhida é que é a língua a grande 

mediadora nas relações humanas, em que ocorre a apreensão e co-construção do 

conhecimento, através das enunciações e das interações com pares mais e menos 

experientes a todo instante, independentemente da área em questão.   

Sem negar sua importância, porém desconstruindo a ideia de que o LD é um 

detentor de verdades absolutas, incontestáveis, e que deve ser seguido como um 

roteiro irrefutavelmente, em vários momentos os documentos do PNLD 2014 alertam 

para a função de subsidiar a ensinagem em detrimento de conduzi-la em “rédeas 

curtas”. Ramos (2009, p. 190) afirma que: 
 
Cabe ao professor avaliador julgar o quanto esse LD pode se 
adequar às suas necessidades, às suas próprias concepções e às 
novas concepções prescritas nos documentos oficiais para merecer 
ser selecionado,  bem como o quanto de trabalho dará para que 
mereça ser adaptado.  
 

O Guia de Língua Portuguesa afirma que uma coleção selecionada deve 

“incentivar professores e alunos a buscarem textos e informações fora dos limites do 

próprio livro didático”(p.17), “apresentar subsídios para a avaliação dos resultados de 

ensino, assim como para a ampliação e adaptação das propostas que figuram no(s) 

Livro(s) do Aluno”  e “ fornecer subsídios para a atualização e a formação do 

professor, tais como bibliografias básicas, sugestões de leitura suplementar, 

sugestões de integração com outras disciplinas ou de exploração de temas 

transversais, dentre outros” (p.20). Segundo Nicolaides e Tilio(2013, p. 295): 
 
O PNLD acaba assumindo um caráter de curso de formação 
continuada de professores, uma vez que, por falta de acesso a esse 
tipo de formação, grande parte dos professores acaba escolhendo o 
livro didático a ser adotado intuitivamente — muitas vezes levando 
em consideração apenas seus aspectos superficiais e equivocados, 
como seus conteúdos gramaticais e sua aparência. Nesse sentido, a 
política do governo de avaliação e compra de livros didáticos 
pretende assegurar ao professor o acesso mínimo a materiais de 
qualidade e procedimentos metodológicos a serem utilizados em suas 
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aulas. Entretanto, o uso diferenciado que diferentes professores 
fazem de um mesmo livro didático em sala de aula pode imprimir à 
aula metodologias diversas, o que faz com que políticas de formação 
continuada se façam necessárias, complementares ao PNLD.  

 

A promoção da interdisciplinaridade é outro tema recorrente nos documentos 

do PNLD 2014, pois está intimamente conectada à atuação crítica nas esferas sociais, 

cuja relação é de interdependência e está em constante transformação. Sendo assim, 

prioriza-se a visão periférica, contemplando as múltiplas facetas de um evento, 

possibilitada pela articulação dos conteúdos desenvolvidos no ambiente escolar e 

transpostos para a vida prática. O Edital do PNLD 2014 (BRASIL, 2011, p. 50) afirma 

que o manual do professor deve “indicar as possibilidades de trabalho interdisciplinar 

na escola, a partir do componente curricular abordado na coleção”, nos levando a 

formular a ideia de que para pensar e agir criticamente é preciso enxergar os eventos 

sociais sob a perspectiva de um prisma, construído pela educação escolar, que nos 

conduz a acessar os conteúdos apreendidos disciplinarmente, mas que em várias 

instâncias da vida social, de origens diversas, convergem em direção a um mesmo 

ponto na construção do conhecimento.  

 O PNLD representa uma importante conquista rumo à melhoria das práticas 

educacionais em nosso país. Dias (2009, p. 201) salienta que são poucos os trabalhos 

acadêmicos que oferecem subsídios para ajudar o professor na árdua tarefa de 

escolha dos LD segundo seu contexto de atuação. Nesse sentido, o PNLD atua como 

um importante facilitador, pois ainda que não dê conta dos micromovimentos sociais 

regionais, oferece títulos que contemplem as bases da educação almejada pelo MEC. 

O objetivo desse trabalho é avaliar até que ponto o discurso presente nos documentos 

do PNLD 2014 condizem com as práticas propostas por uma coleção de livros 

didáticos de língua portuguesa aprovada pelo programa, averiguando se há 

reverberação das vozes bakhtiniana e vygotskiana no produto final e que atuará 

diretamente como ferramenta de ensinagem por alunos e professores. 
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3. Metodologia 
 

 A presente pesquisa tem por objetivo identificar influências da teoria 

sociointeracional, fundamentada nos textos de Vygotsky e Bakhtin, nos documentos 

do PNLD 2014 e propor um diálogo entre tais vozes e a coleção Português: Uma 

língua brasileira (MENNA; FIGUEIREDO; VIEIRA, 2012), aprovada pelo Programa  

Nacional do Livro Didático para as séries finais do Ensino Fundamental. Visamos criar 

inteligibilidade  quanto a influência vygotskiana e bakhtiniana nos livros que compõem 

essa coleção, de modo a refletirmos se os livros aprovados realmente corroboram com 

as propostas trazidas nos documentos do PNLD e se esses livros têm potencial para 

atuação colaborativa em um contexto de ensinagem, possibilitando o fazer coletivo 

proposto por Anastasiou (2007) e a co-construção do saber em sala de aula.  

  

3.1.  Referencial Teórico-Metodológico 
 

O estudo aqui proposto, pode ser considerado uma análise documental 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986), pois trata-se de uma pesquisa qualitativa à luz do 

paradigma interpretativista.  Segundo Patton (1986, apud ALVES‐MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 131)  
 
a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que 
estas seguem a tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto 
significa que essas pesquisas partem do pressuposto de que as 
pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos 
e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um 
significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando 
ser desvelado. 

 

À pesquisa qualitativa interessa-se pelos micro-movimentos e difere-se da quantitativa 

por permitir pequenas amostras, estudos de caso e a contemplação de eventos em 

pequenos grupos sociais. Propicia a interpretação dos dados através do prisma do 

pesquisador, considerando sua visão holística, não se detendo somente a leitura dos 

números de um macro-universo e ao discurso totalizante. Possibilita várias leituras e 

valoriza essa possibilidade uma vez que não prima pela exatidão e sim pelo trabalho 

com possibilidades. Nas palavras de Duff (2002, p.3),  
 
A pesquisa qualitativa não é um constructo unitário, mas um contínuo 
aglomerado de abordagens que geralmente procuram compreensões 



 

 

61 

e interpretações contextualizadas, naturalistas e holísticas, de 
fenômenos que ocorrem em determinados tipos de contextos.13  

 

Ainda que a pesquisa aqui proposta seja uma análise documental, ou seja, que seu 

corpus de pesquisa seja composto por um material aparentemente estático (livros 

didáticos e Guia de livros didáticos), é preciso considerar que todo texto produzido 

guarda concepções de mundo, valoração de conceitos, intencionalidade e é sempre 

dirigido a alguém, por alguma razão. Sendo assim, estando suscetível  ao olhar do 

outro, no caso do pesquisador, esse sistema de valores inerente ao texto é 

interpretado de acordo com as  concepções de quem o analisa, podendo assumir 

diferentes significações. Não há análise definitiva ou verdade a ser desvelada, o que 

corrobora com a visão de que é utópica a imparcialidade ou neutralidade do cientista 

social, que é primordialmente um sujeito social que interpreta o mundo de acordo com 

suas próprias experiências e que não será capaz de relatar algum fato ou experimento 

passivamente sem incutir em sua análise o sistema de valores ao qual teve acesso e 

ratificou. De acordo com Bortoni-Ricardo(2008, p. 56) 
 
Segundo o paradigma interpretativista, o cientista social é membro  
de uma sociedade e de uma cultura, o que certamente afeta a forma 
como ele vê o mundo. Portanto, de acordo com esse paradigma, não 
existe uma análise de fatos culturais absolutamente objetiva, pois 
essa não pode ser  dissociada completamente das crenças e da visão 
de mundo do pesquisador: Assim, uma linguagem de observação 
neutra seria ilusória, pois todas as formas de conhecimento são 
fundamentadas em práticas sociais, linguagens e significados, 
inclusive aqueles do senso comum. O pesquisador não é um relator 
passivo e sim um agente ativo na construção do mundo. Sua ação 
investigativa tem influência no objeto da investigação e é por sua vez 
influenciada por esse. Em outras palavras, o pesquisador nas 
ciências sociais, incluindo aí a pesquisa educacional, é parte do 
mundo social que pesquisa. Ele age nesse mundo social  e é também 
capaz de refletir sobre si mesmo e sobre as ações como objetos de 
pesquisa nesse mundo. Essa sua capacidade é denominada, na 
literatura especializada, reflexividade. 

 

Embora a neutralidade não possa ser completamente alcançada, é papel do 

pesquisador refletir sobre suas práticas, considerando-se como parte do mundo social 

que analisa, consciente da influência que exerce e sendo influenciado por seu objeto 

de estudo. É, portanto, através da reflexividade, a capacidade de refletir sobre si 

mesmo, suas práticas e o mundo que o cerca, que o pensamento crítico é elaborado. 

E desse modo que são atribuídos valor e relevância à pesquisa qualitativa.  

                                                
13 Tradução própria. Texto original em ingles: “Qualitative research is not a unitary construct but a 
cluster of continuum of approaches that generally seek contextualized, naturalistic, holistic 
understandings and interpretations of phenomena that occur in particular types of contexts”. 
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 É necessário ressaltar que, ainda que a pesquisa qualitativa segundo o 

paradigma interpretativista reconheça e legitime o papel do pesquisador enquanto 

sujeito sócio-historicamente situado e que sua análise jamais será completamente 

imparcial, o método científico deve assegurar que toda conclusão seja baseada em 

análise dados e argumentos sólidos. Segundo Wolcott (1994, p. 37): 
 
Os pesquisadores qualitativos podem ter suas opiniões, mas 
investigação focalizada não é um palanque no qual pesquisadores 
podem fazer qualquer pronunciamento que desejam. De forma clara, 
estudos baseados em pesquisa devem ser apenas isso. Quando o 
argumento é de tal forma que a interpretação é derivada de uma 
investigação qualitativa/descritiva, essa conexão deve ser relevante 
e evidente.14 

 

 Os documentos contemplados nessa análise documental  serão o Guia de 

livros didáticos de Língua Portuguesa aprovados e  os quatro volumes da coleção 

Português: Uma língua brasileira (MENNA; FIGUEIREDO; VIEIRA, 2012), aprovada 

pelo PNLD 2014, para as séries finais do Ensino Fundamental. Segundo Cellard 

(2008, p.  295): 
 

(...) o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa 
para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 
insubstituível em qualquer reconstituição(...) pois não é raro que ele 
represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em 
determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 
permanece como o único testemunho de atividades particulares 
ocorridas num passado recente. 

 

 É necessário diferenciar a análise documental da análise bibliográfica, pois são 

frequentemente confundidas. A pesquisa bibliográfica possui como objetivo analisar e 

interpretar diferentes textos resultantes de contribuições científicas e produções 

bibliográficas de diversos autores sobre um determinado recorte. A pesquisa 

documental difere-se da bibliográfica porque utiliza textos que não foram ainda 

analisados, que não detém uma opinião expressa sobre um determinado assunto, 

deixando o pesquisador livre para fazer sua própria interpretação. 
 
A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O 
elemento diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa 
bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre 
o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa 
documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento 
analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa é a principal diferença 

                                                
14 Tradução própria. Original em inglês: Qualitative researchers are welcome to their opinions, but 
focused inquiry is not a soapbox from which researchers may make any pronouncement they wish. 
Plainly put, studies purported to be research-based must be just that. When the claim is made that an 
interpretation derives from qualitative/descriptive inquiry, the link should be relevant and clear. 
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entre a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. (SÁ-SILVA, 
ALMEIRA e GUINDANI, 2009, p.6) 

 

A pesquisa documental recorre, então, a fontes primárias que possuem dados a serem 

analisados em primeira mão. Em nosso estudo, analisaremos a coleção de livros 

aprovada Português: uma língua brasileira (MENNA; FIGUEIREDO; VIEIRA, 2012) tal 

como eles foram concebidos, sem a mediação do professor, e o Guia das coleções 

didáticas aprovadas. Sendo assim, utilizaremos fontes primárias para a geração de 

dados. Esse estudo considera o livro didático como um documento pedagógico de 

fonte primária, corroborando com a visão de Tilio (2006, p.130): 
 
O livro didático, enquanto forma de produção na modalidade escrita, 
pode ser considerado um documento pedagógico, pois constitui parte 
integrante das práticas educacionais.(...) A relevância da análise 
documental também se explica na medida em que a construção de 
identidades dos alunos e a abordagem de questões sócio-culturais 
em livros didáticos são viabilizadas através da linguagem. 

 

 Para nossa análise, buscamos referencial na teoria crítica, recorrendo às 

definições do sentido assumido pelo termo crítico segundo Pennycook (2008 p. 67) 

que afirma que "precisamos distinguir cuidadosamente pelo menos quatro significados 

do termo crítico: crítico no sentido de desenvolver distância crítica e objetividade; 

crítico no sentido de ser relevante socialmente; crítico seguindo a tradição neomarxista 

de pesquisa; e crítico como uma prática pós moderna problematizadora". Bortoni-

Ricardo (2008, p. 32) ressalta que na perspectiva interpretativista: 
 
(...) não há como observar o mundo independentemente das práticas 
sociais e significados vigentes. Ademais, e principalmente, a 
capacidade de compreensão do observador está enraizada em seus 
próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas 
um agente ativo. 

 

Corroborando com a visão de Bortoni-Ricardo (2008) supracitada, a premissa de que 

na análise o pesquisador é um agente ativo e produtor de significados que são 

construídos e compartilhados socialmente nos conduz ao conceito de letramento 
crítico, fundamental ao entendimento das práticas sociais em um enquadre sócio-

histórico que levem a reflexão quanto ao passado, o presente e projeções futuras. 

Segundo Freire (1990, p. 3):  

 
Os homens se relacionam com seu mundo de forma crítica. Eles 
apreendem os dados objetivos de sua realidade (...) através da 
reflexão, não pelo reflexo(...). No ato da percepção crítica, os homens 
descobrem sua própria temporalidade. Transcendendo uma única 
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dimensão, ele alcançam de volta o ontem, reconhecem o hoje e vão 
de encontro ao futuro. 15 

 

A visão de letramento crítico desse estudo alinha-se a Tílio e Nicolaides (2011, p.181) 

que afirmam: 
 
Alinhados com Pennycook (2004), letramento crítico é aqui entendido 
como sinônimo de critical language awareness (FAIRCLOGH, 1992), 
já que seu objetivo é "empoderar os aprendizes, provendo-os com um 
aparato analítico-crítico para ajudá-los a refletir sobre experiências e 
práticas com a linguagem, as suas próprias e as dos outros, em 
instituições das quais fazem parte e na sociedade em que vivem 
como um todo" (CLARK & IVANIC, 1997, p. 217). Assim como para 
Luke e Freebody (1997), letramento crítico não é aqui tomado como 
um procedimento metodológico único ou como um conjunto de 
ferramentas com o intuito de promover a análise crítica de textos 
contextualizados (LUKE, 1997), mas como "uma coalisão de 
interesses educacionais comprometidos com o engajamento das 
possibilidades que as tecnologias da escrita oferecem para a 
mudança social, diversidade cultural, igualdade econômica e 
emancipação política" (LUKE & FREEBODY, 1997, p. 1). 

 

Letramento crítico é aqui tomado como a habilidade de leitura e interpretação críticas 

das inúmeras manifestações da língua em contextos diversos, sempre imbricadas com 

relações de poder, considerando a intencionalidade dos textos e o significado que 

guardam e promovendo o engajamento rumo à transformação social.  Segundo 

Temple (2005, p. 17) 

 
O letramento crítico (...) parte da premissa de que o contexto em que 
cada uso da linguagem ocorre é permeado por relações de poder. 
Sendo assim, a linguagem é uma forma de ação política. Todos os 
textos (incluindo textos da cultura popular, como roteiros para filmes, 
programas de televisão e anúncios) são escritos com um propósito. 
Devido ao fato de que os propósitos dos escritores raramente são 
transparentes, os leitores precisam desenvolver e exercitar as suas 
faculdades críticas, a fim de filtrar o que entendem e acreditam dos 
textos. Nós somos constantemente bombardeados por uma 
linguagem que não é meramente obscura, mas muitas vezes 
deliberadamente enganosa e manipuladora. Os alunos precisam 
adquirir ferramentas para desvelar os verdadeiros propósitos (sic) da 
linguagem em um contexto específico, para que possam entender 
seu verdadeiro significado (sic) e, se necessário, libertar-se de seus 
efeitos perniciosos.  

 
Sendo assim, o desenvolvimento da consciência do engajamento social, em que 

produtores e leitores de textos não recebem uma realidade dada e, sim, construída 
                                                
15 Tradução própria. Original em inglês: Men relate to their world in a critical way. They 
apprehend the objective data of their reality (as well as ties that link only datum to another) 
through reflection ─ not by reflex, as do animals. And in the act of critical perception, men 
discover their own temporality. Transcending a single dimension, they reach back to yesterday, 
recognize today, and come upon tomorrow. 
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através de tomadas de posição axiológicas com base em suas trajetórias e 

experiências adquiridas no mundo, se torna possível através do letramento crítico, que 

é muito mais amplo do que a capacidade de ler e interpretar um texto. Segundo 

Menezes de Souza (2011, p. 132): 
 
Ler criticamente implica, então, em desempenhar pelo menos dois 
atos simultâneos e inseparáveis: (1) perceber não apenas como o 
autor produziu determinados significados  que tem origem em seu 
contexto e seu pertencimento sócio-histórico, mas ao mesmo tempo, 
(2) perceber como, enquanto leitores, a nossa percepção desses 
significados e de seu contexto sócio-histórico está inseparável de 
nosso próprio contexto sócio-histórico e os significados que dele 
adquirimos.(...) Essa acepção de 'letramento crítico' como um ato que 
não se limita a revelar ou desvelar as condições de produção do texto 
lido necessita por sua vez de outra acepção do conceito de 'crítica', 
uma acepção que traga consigo uma dimensão histórica para 
complementar a dimensão social.  

 

 Ressaltamos como de vital importância para o desenvolvimento deste estudo 

que os procedimentos metodológicos estejam imbricados com o engajamento social, 

permeados pelo letramento crítico alcançado através da reflexão à luz das dimensões 

histórico-sociais e culturais, corroborando para a mudança social nas esferas micro e 

macro da sociedade. 

  

3.2. Corpus de pesquisa 
 

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é um programa destinado a 

seleção e distribuição de livros didáticos para as escolas públicas em todo o país. O 

Edital do programa é elaborado pelo MEC, por intermédio da Secretaria de Educação 

Básica (SEB) e a aquisição e distribuição dos livros didáticos é viabilizada pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O Edital 06/2011 é voltado ao 2° 

segmento do Ensino Fundamental. 

A coleção que será analisada por esse estudo à luz da teoria sociointeracional, 

segundo pressupostos de Vygotsky e Bakhtin intitula-se Português: Uma língua 

brasileira, produzida e distribuída pela editora Leya, sendo composta por quatro livros 

didáticos referentes aos quatro anos de duração do 2° segmento do Ensino 

Fundamental (6° ao 9° ano). Cada livro é dividido em nove capítulos e, segundo a 

seção de assessoria pedagógica presente na coleção, esses são dedicados a 

"atividades de leitura e compreensão de textos e imagens, estudo da linguagem e dos 

recursos expressivos de textos, produção escrita e oral, reflexão sobre a língua, 

ortografia e acentuação". Os livros dos 6° e 7° anos estão divididos em quatro 
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unidades, cada um contendo um projeto. Já os livros dos 8° e 9° anos dividem-se em 

duas unidades, que propõem projetos de maior complexidade. 

 Para nossa pesquisa, foi selecionada uma coleção de Língua Portuguesa 

aprovada pelo PNLD 2014. Em estudo anterior, Aquino Vieira(2013) (Cf. Figura 1) 

demonstrou a significativa presença dos ecos da teoria sociointeracional elaborada a 

partir dos textos de Vygotsky e Bakhtin nos documentos do PNLD 2014 relacionados à 

Língua Portuguesa. Determinada a escolha da disciplina, percorremos o mesmo 

caminho de uma equipe de professores a selecionar as coleções e, após a leitura do 

Guia de resenhas das coleções aprovadas pelo Programa, escolhemos a coleção 

Português: uma língua brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Presença de princípios vygotskianos e bakhtinianos nos documentos do PNLD 
(AQUINO VIEIRA, 2013) 
 

Além disso, é importante destacar a relevância social e educacional do PNLD, visto 

que é realidade nas escolas públicas brasileiras e foi criado com o intuito de melhorar 

a qualidade dos livros didáticos utilizados pelos alunos e professores.  

A coleção didática é de autoria de três professoras atuantes em São Paulo, 

possuindo as três formação em Letras e duas delas, também, em Filosofia. É 

importante destacar ainda que duas delas atuaram na rede pública de ensino, fato 

esse que se torna relevante visto que o PNLD é um Programa voltado para as escolas 

públicas brasileiras.  

Ecos vygotskianos e bakhtinianos: Tabela por disciplinas e categorias de análise 

 
 DOCUMENTOS DO PNLD 2014 

 CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 PRINCÍPIOS VYGOTSKIANOS PRINCÍPIOS BAKHTINIANOS 
DISCIPLINAS A B C D E F G H 
L. E. M.  X  X X X X X 
L. Portuguesa X X X X X X X X 
Ciências X X X X X X X X 
História  X X X X X X X 
Geografia  X X X X X X  
Matemática X X X X X X X X 

 

Princípios vygotskianos: 
        
 A - A ZPD  
 B - Valorização dos saberes prévios  
 C - Co-construção do conhecimento por pares experientes(alunos e professores)  
 D- Interações entre indivíduos e sociedade  
 
Princípios bakhtinianos:  
  
 E - Dialogismo  
         F - Alteridade  
          G - Polifonia  
           H - Gêneros discursivos 
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 Segundo o site da editora Leya16, a coleção Português: Uma língua brasileira é 

baseada em três eixos: Literatura, Linguagem e Produção de Textos. Tais eixos 

articulariam seus conteúdos em tornos de gêneros textuais e visam a aplicação da 

língua na realidade. De acordo com o site, os livros didáticos estimulam a construção 

de conceitos e refutam a mera transmissão de conteúdos.  

 

3.3. Procedimentos de análise dos dados 
 

A análise documental para a pesquisa qualitativa requer o estabelecimento de 

estratégias e técnicas para a geração de dados, que ocorre através da interação entre 

pesquisador, arcabouço teórico-metodológico e documentos contemplados. Sendo 

essa uma pesquisa qualitativa, alinhada ao paradigma interpretativista, a geração de 

dados ocorre devido ao fato de os olhares dos pesquisadores não serem os mesmos, 

visto que suas identidades, quadros axiológicos e trajetórias de vida diferentes 

originam interpretações e significações diferentes. 

 Em nossa análise, buscamos demonstrar a influência dos textos de Vygotsky e 

Bakhtin na coleção didática Português: uma língua brasileira. Sendo assim, no 

momento de elaboração do quadro teórico, foram selecionados princípios de ambos 

autores. Tais princípios dialogaram com as categorias empíricas que emergiram 

durante a interpretação dos dados da pesquisa. Esse movimento dialógico, decorrente 

da junção das experiências obtidas no trabalho de campo com a revisão da literatura, 

resultou na emersão das seguintes categorias de análise: 

 

Categorias de análise Príncipios vygotskianos e bakhtinianos 

(a) alteridade 

(b) heteroglossia dialogizada 

(c) zona proximal de desenvolvimento 

(d) interações entre sujeitos e sociedade 

 
 

ATIVIDADES 

(e) saberes prévios 

(f) genuinidade  

GÊNEROS 
(g) autenticidade 

Quadro 1 - Categorias de análise e princípios teóricos 
 

 À luz de tais princípios, desenvolveremos a análise dos livros didáticos 

processando os dados em duas categorias: atividades e gêneros discursivos. 
                                                
16 Disponível em http://pnld2014.leya.com.br/portugues_avulso_introducao.html. Acesso em 
07/06/2014 
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Definimos tais categorias porque, como citado anteriormente, a coleção didática afirma 

articular seus conteúdos em torno dos gêneros discursivos e consideramos que 

através das atividades propostas pelos livros podemos relacionar as práticas com os 

conceitos vygotskianos e bakhtinianos presentes no PNLD.   

 Na categoria atividades, buscaremos relações com os conceitos de alteridade, 

discutindo a contraposição eu ↔ outro; heteroglossia dialogizada, problematizando a 

multiplicidade de vozes assimétricas no contexto escolar;  zona proximal de 

desenvolvimento, considerando-a como um local de construção do conhecimento 

mediado por pares experientes; interações entre sujeitos(e sociedade), contemplando 

as recíprocas influências e sua contribuição para o desenvolvimento e construção da 

identidade;  e a contemplação dos saberes prévios, valorizando os conhecimentos 

empíricos trazidos pelos alunos. 

 Na categoria gêneros discursivos, problematizaremos a genuinidade e 

autenticidade dos gêneros (Cf. seção 1.2.3), problematizando se os gêneros presentes 

oportunizam o desenvolvimento das capacidades linguísticas para a atuação crítica 

nas diversas esferas da sociedade.  

 Buscamos, através desse estudo, responder às seguintes perguntas de 

pesquisa: 

 

1 - A coleção didática analisada é coerente com as orientações trazidas no Edital do 

PNLD 2014 à luz de uma perspectiva sociointeracional, concebida através dos textos 

de Vygotsky e Bakhtin? ─ A ser respondida na seção 4.3. 

 

2 - A resenha da coleção didática presente no Guia da disciplina de Língua 

Portuguesa condiz concretamente com a estruturação e princípios pedagógicos dos 

livros? ─ A ser respondida na seção 4.1. 

 

3 - A coleção didática analisada pode atuar como uma aliada para a ensinagem 

corroborando com a teoria sociointeracional de aprendizagem? ─ A ser respondida na 

seção 4.3. 
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4. Análise dos dados  
 
 A partir desse momento, daremos início à análise documental proposta por 

nossa pesquisa. Introduziremos nosso estudo abordando alguns aspectos presentes 

no Guia de livros didáticos aprovados pelo PNLD (BRASIL, 2013), visando  a 

apresentação de um panorama geral das características dos títulos resenhados, 

posteriormente falaremos sobre a resenha da coleção Português: uma língua brasileira 

e, finalmente, nos dedicaremos a análise dos quatro livros da coleção didática 

selecionada para o corpus da pesquisa. 

 

4.1. O Guia de livros didáticos aprovados pelo PNLD 2014: análise da resenha da 
coleção Português: uma língua brasileira  
 
 O Guia de livros didáticos apresenta resenhas das coleções aprovadas pelo 

PNLD. Segundo o Guia (BRASIL, 2013, p. 21), das 23 (vinte e três) coleções de 

Língua Portuguesa que foram submetidas ao PNLD 2014, 12 (doze) foram aprovadas. 

Sendo assim, as características dos livros didáticos das 12 coleções são apresentadas 

para as equipes pedagógicas das escolas públicas através das resenhas que incluem 

aspectos de organização, metodologia, atividades, pontos fortes e fracos. Tratando-se 

de aspectos organizadores, o Guia (BRASIL, 2013, p. 22) afirma que:  
 
quatro princípios distintos de organização podem, então, ser 
observados: tema; gênero e/ou tipo de texto; tópicos de estudos 
linguísticos; projetos. Embora nenhuma coleção adote um princípio 
único em sua organização, um deles sempre se afigura como 
predominante. 

 

Para a aprovação das coleções didáticas, o Guia  afirma que foi priorizado o uso de 

"textos produzidos em condições sociais efetivas de uso da língua e não em situações 

didáticas artificialmente criadas", primando pela autenticidade dos gêneros discursivos. 

Tais práticas estão alinhadas à teoria sociointeracional, corroborando com os textos de 

Vygotsky e Bakhtin, nos quais essa pesquisa se fundamenta. Segundo o Guia de 

livros didáticos (BRASIL, 2013, p. 25-26) observa-se com frequência nas coleções 

aprovadas: 
 
uma opção de base reflexivo-construtivista combinada: à vivência 
e/ou ao uso situado principalmente em leitura, produção escrita e 
linguagem oral); à transmissão, em especial nos momentos 
direcionados à apresentação e/ou sistematização de noções, 
conceitos e categorias, envolvidos em atividades relacionadas a 
qualquer um dos quatro conteúdos curriculares básicos da disciplina.  
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 Como afirma o Guia de livro didáticos (BRASIL, 2013, p. 28), na maioria das 

coleções, inclusive na coleção Português: uma língua brasileira, os conhecimentos 

linguísticos são trabalhados em um uma dupla perspectiva: epilinguística, conduzindo 

o aluno à reflexão sobre aspectos da língua e/ou da linguagem com o objetivo de 

aprimorar seu desempenho na leitura, escrita e oralidade, e metalinguística, 

construindo junto ao aluno uma representação fundamentada da língua, sendo fiel às 

categorias e níveis de análise gramatical tradicional, contudo incorporando "aspectos 

do texto, do discurso e do fenômeno literário, especialmente nas coleções em que o 

gênero é um dos princípios organizadores".  

 Após apresentar alguns dos princípios organizadores e metodológicos das 

coleções, o guia encoraja os professores das equipes pedagógicas das escolas 

públicas a avaliarem por si próprios o títulos escolhidos, propondo um roteiro e 

questões para serem respondidas em grupo, pelas pessoas da equipe pedagógica, 

além de apresentar o roteiro de perguntas que foi utilizado pela comissão avaliadora 

do PNLD, responsável pela aprovação e reprovação das coleções submetidas ao 

programa (Cf. Anexo 4). Devido ao fato do PNLD disponibilizar apenas as resenhas 

para serem analisadas, o Guia sugere que as escolas se mobilizem para conseguir 

emprestados exemplares das coleções almejadas. Tal situação dificulta que a análise 

efetivamente ocorra, devido à escassez do tempo disponível e o transtorno de ter que 

contatar outras escolas na esperança de que possuam o título escolhido. 

 A coleção Português: Uma língua brasileira (cód. 27453COL0117), que será 

analisada nesse estudo, segundo a resenha, é organizada predominantemente "por 

tema associado a gênero – (...) associam à exploração de temas como os já citados 

gêneros relacionados à divulgação científica, a paradidáticos, contos, infográficos, 

cordel, autobiografias, poemas (inclusive poemas visuais), mitos, entrevistas, 

reportagens, etc" (BRASIL, 2013, p. 22), o que corroborou para a emersão das 

categorias de análise atividades e gêneros, que serão empregadas nesse estudo. Na 

primeira, será problematizada a presença dos princípios vygotskianos de Zona 

proximal de desenvolvimento, interações entre sujeitos e sociedade e a contemplação 

dos conhecimentos prévios e a presença dos princípios bakhtinianos de alteridade e 

heteroglossia dialogizada. Na segunda, problematizaremos a autenticidade e a 

genuinidade dos gêneros discursivos presentes na coleção didática.  

 A coleção didática Português: Uma língua brasileira possui quatro volumes, um 

para cada ano do 2° segmento do Ensino Fundamental. Os volumes 1 e 2 (6° e 7° 

ano) são divididos em 4 unidades e os volumes 3 e 4 (8° e 9° ano) em 2 unidades. 

                                                
17 As coleções aprovadas pelo PNLD recebem um código identificador. 
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Todos os volumes possuem 9 capítulos organizados em torno de gêneros e têm suas 

unidades culminando em projetos. Segundo o Guia (BRASIL, 2013, p. 97), "a coleção 

apresenta uma coletânea de 108 textos destinados ao ensino da leitura dos 36 

gêneros textuais focalizados" e "os textos escolhidos são de boa qualidade". A 

exploração dos conhecimentos prévios, a formulação e verificação de hipóteses se faz 

presente e possibilita que a leitura seja um processo interativo entre o leitor, o texto e 

o autor. Além disso, aspectos como contexto de produção do texto, reconhecimento do 

gênero, compreensão global, localização de informações explícitas, inferência de 

informações implícitas e a articulação entre diferentes partes do texto estão presentes 

nas atividades que, almejando o letramento e a formação do leitor, propõem a reflexão 

quanto à autoria, o contexto de publicação e/ou circulação e as formas de leitura de 

cada gênero.  

 Os volumes da coleção são organizados por seções que contêm atividades que 

articulam os gêneros e atividades são identificadas por ícones (Cf. Anexo 3). 

 De acordo com a resenha da coleção presente no Guia (BRASIL, 2013, p.95), 

a coletânea de textos apresentada é bastante diversificada. As atividades de leitura 

possibilitam o desenvolvimento da capacidade de compreensão do aluno, contudo o 

enfoque nas características do gênero é predominante sobre as atividades de 

localização de informações e questões avaliativas. Algumas atividades recorrem a 

ativação de conhecimentos prévios, corroborando com o princípio vygotskiano citado 

em nossa fundamentação teórica.  Segundo o Guia de livros didáticos (BRASIL, 

2013, p.26), as coleções avaliadas apresentam textos de esferas de atividade de 

interesse dos adolescentes, contudo destaca que a visão predominante é das classes 

médias e dos centros urbanos: 
 
No tratamento dado aos temas, ainda prevalece o ponto de vista das 
classes médias das grandes e médias cidades, ainda que, em uma 
ou outra coleção, se manifeste alguma pluralidade de abordagem. As 
periferias urbanas, as camadas populares e a população rural 
continuam ausentes: aparecem como tema de alguns textos, mas 
sempre como “aquele(s) de quem se fala”, nunca em sua própria 
perspectiva.  

 

 A produção escrita geralmente envolve os mesmos gêneros abordados na 

seção de leitura,  contextualizando seu uso social e indicando para quem e com quais 

objetivos escrever.  

 As atividades que envolvem a oralidade buscam desenvolver a compreensão 

acerca das diferentes situações comunicativas e como interagir nas diferentes esferas 

sociais. Contudo, o Guia ressalta que na coleção há pouca articulação dos 

conhecimentos linguísticos com os demais eixos e uma densa abordagem dos 
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aspectos  morfossintáticos da língua. A resenha destaca que as atividades que 

envolvem a oralidade valorizam a variação e a heterogeneidade linguísticas da 

produção oral em situações formais e/ou públicas, contudo, não explora as relações 

entre a língua oral e a escrita. 

 Segundo a resenha (p.98), nas atividades referentes aos conhecimentos 

linguísticos é predominante a perspectiva metalinguística e transmissiva, porém há a 

preocupação em promover a compreensão quanto às características dos gêneros 

discursivos trabalhados. Prevalecem, contudo, as atividades de formulação tradicional. 

 Com relação ao manual do professor, o Guia (p.96) destaca como aspectos 

positivos a clara fundamentação teórica, objetivos, sugestões de avaliação, ampliação 

e adaptação das propostas apresentadas no Livro do Aluno. 

 Para o trabalho em sala de aula, a resenha da coleção (p.99) alerta para o fato 

de que é necessário selecionar atividades relacionadas a apreensão de 

conhecimentos linguísticos para evitar a sobrecarga em relação aos demais eixos. Há  

preocupação quanto ao papel do professor em equilibrar a quantidade de atividades 

que proponham a localização explícita de informação e as que buscam ativar 

conhecimentos prévios, formulação e verificação de hipóteses e inferências, 

enfatizando a necessidade de estimular o trabalho com textos literários que 

contribuam mais efetivamente para a formação do leitor.  

 Em resposta a uma das perguntas de pesquisa apresentadas no capítulo de 

metodologia (Cf. pergunta de pesquisa 2) que busca analisar se a  resenha da coleção 

didática presente no Guia da disciplina de Língua Portuguesa condiz concretamente 

com a realidade estrutural e pedagógica dos livros, nosso estudo conclui que a leitura 

da resenha não é capaz de proporcionar uma plena noção aos professores que 

selecionarão as coleções didáticas das potencialidades dos livros didáticos. Os 

resultados são apresentados de forma muito simplista, de modo que sem ter a coleção 

em mãos, os professores podem fazer uma leitura tendenciosa, sem ter a 

oportunidade de formularem suas próprias opiniões sobre a coleção.  

 As informações relacionadas à estruturação da coleção didática são precisas, 

uma vez que relatam os principais gêneros discursivos que serão trabalhados, 

divisões de unidades e capítulos e as seções que compõem os livros da coleção. No 

entanto, somente elencar as seções é insuficiente para que o professor entenda a 

dimensão das atividades propostas pelos livros e a análise possível se mantém no 

nível da superficialidade. A resenha enfatiza que a coleção se detém na perspectiva 

metalinguística na maioria do tempo, no entanto, ao longo de nossa análise 

observamos há recorrência de atividades que propõem a reflexão acerca do uso 

contextualizado dos gêneros textuais, a troca de experiências entre alunos e 
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professores e o acesso a conhecimentos  prévios. A coleção traz atividades 

tradicionais para a sistematização dos conhecimentos gramaticais nas seções que se 

propõe a esse tipo de realização, mas também é provida de atividades sob a 

perspectiva epilinguística, sendo elas frequentemente as condutoras do trabalho com 

os gêneros discursivos que iniciam os capítulos.  

 A resenha (p.96) destaca como um ponto fraco da coleção a articulação entre 

os conhecimentos linguísticos e os demais eixos da língua, com pouco estímulo à 

reflexão. Além disso, afirma que a coleção deixa de lado a exploração das relações 

entre a língua oral e a escrita. Discordamos dessa afirmação, uma vez que a coleção 

traz atividades que tratam da adequação do uso da língua em diferentes contextos (Cf. 

figura 2)  
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Figura 2: Seção "Linguagem e recursos expressivos", livro 1, unidade 1, capítulo 3, 
página 73 
 
 Em nossa análise, concluímos que a coleção oferece diversas atividades que 

oportunizam a reflexão crítica, considerando principalmente a faixa etária do público 

para o qual tais livros didáticos são destinados. É função do livro didático oferecer 

possibilidades para a reflexão e o desenvolvimento do letramento crítico, contudo isso 

não significa apresentar atividades tendenciosas, que condicionem a opinião dos 

alunos rumo  a um determinado posicionamento. Esse movimento deve ser estimulado 

pelo professor, possibilitado pelo livro didático e naturalmente construído pelos alunos. 

Parece contraditório ou ditatorial exigir que o livro didático a todo instante proponha 
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atividades que busquem o desvelamento de algo oculto. Na perpectiva vygotskiana, o 

conhecimento é construído em espiral, não sendo correto, nem possível, querer atingir 

instantaneamente uma consciência crítica durante o Ensino Fundamental. É preciso 

respeitar as etapas do processo de desenvolvimento das capacidades dos alunos. O 

livro didático deve estar de acordo com assuntos do interesse dos alunos e que podem 

ser por eles compreendidos. Consideramos que a coleção oportuniza passos rumo ao 

desenvolvimento do letramento crítico, assim como também apresenta atividades mais 

tradicionais na perspectiva metalinguística voltadas à chamada fixação do conteúdo. 

Cabe ao professor delinear seu trabalho equilibrando-o sob as perspectivas 

epilinguística e metalinguística rumo ao desenvolvimento do letramento crítico e 

atendendo às necessidades dos sujeitos e do contexto ao qual pertencem. 

 

4.2. Análise da coleção Português: uma língua brasileira 
 

 Trataremos agora de analisar os quatro volumes da coleção didática 

Português: Uma língua brasileira, considerando as categorias de análise principais: 

gêneros discursivos e atividades sob o prima da teoria sociointeracional elaborada 

com base nos textos vygotskianos e bakhtinianos. A categoria gêneros discursivos, 

conforme definição de Bakhtin, foi selecionada para a análise por acreditarmos ser 

através dos gêneros textuais que as relações entre sujeitos e sociedade são 

mediadas. Problematizaremos a genuinidade e a autenticidade dos gêneros textuais 

presentes na coleção didática para criar inteligibilidade quanto à qualidade das 

relações oportunizadas, uma vez que o Edital do PNLD afirma que somente através do 

uso de gêneros autênticos no contexto educacional que é possível alcançar o 

letramento crítico primordial para as transformações sociais que tanto almejamos.  A 

categoria atividades foi definida por serem as atividades as mediadoras entre as 

concepções teórico-metodológicas propostas pelos livros didáticos da coleção e os 

alunos. Nas atividades buscamos problematizar os princípios vygotskianos de zona 

proximal de desenvolvimento, interação entre sujeitos (e sociedade) e conhecimentos 

prévios e bakhtinianos de alteridade e heteroglossia dialogizada. 

 Selecionamos algumas amostras das seções da coleção, de modo a 

problematizar a presença ou não dos princípios vygotskianos e bakhtinianos e sua 

relevância na articulação da atividade. 

 

 

 

 



 

 

75 

4.2.1. Os gêneros discursivos na coleção Português: uma língua brasileira 
 

 Em nossa análise, selecionaremos exemplos dos gêneros e atividades, com o 

intuito de problematizar a genuinidade e a autenticidade dos gêneros discursivos e 

relacionar as atividades articuladas em torno desses gêneros à teoria sociointeracional  

elaborada a partir dos textos de Vygotsky e Bakhtin. Para a seleção dos gêneros 

contemplados, apresentaremos um levantamento da incidência dos mesmos nos 

volumes da coleção através da tabela e gráfico (tabela detalhada e gráficos por 

volume  Cf. Apêndice 1).  

 

Genêros presentes na coleção  
Português: uma língua brasileira 
Gênero Incidências 

Mini biografia 81 
Fotografia 70 
Poema  60 
Tirinha 46 
Artigo em website 45 
Manchete 40 
Mapa 15 
Gravura 13 
Narrativa literária 13 
Pintura(tela) 12 
Notícia 10 
Cartaz 9 
Cartoon 8 
Fragmento de HQ 8 
Anúncio 7 
Charge 7 
Artigo de opinião 6 
Texto paradidático 6 
Verbete de dicionário 6 
Cordel 5 
Escutura(fotografia) 5 
Roteiro turístico 5 
Memória 4 
Placas de trânsito 4 
História em quadrinho 4 
Propaganda 4 
Manchete em website 4 
Pictograma 4 
Quadrinho 4 
Crônica 4 
Resenha crítica 4 
Artigo 4 
Artigo de divulgação científica 4 
Orelha de livro 4 
Gráfico 3 
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Conto  3 
Capa de livro 3 
Propaganda 2 
Conto popular 2 
Mito 2 
Capa de HQ 2 
Entrevista 2 
Pintura rupestre 2 
Jornal 2 
Tabuleta pré-histórica 2 
Biografia  2 
Roteiro de filme 2 
Perfil 2 
Legenda de imagens 2 
Narrativa de terror 2 
Capa de roteiro turístico 1 
Redação 1 
Repente(Rapinbolada) 1 
Manchete em jornal 1 
Entrevista em website 1 
Biografia em website 1 
Sumário 1 
Selo 1 
Diário 1 
Autobiografia 1 
Cartão-postal 1 
Fragmento de pág. de revista 1 
Capa de DVD 1 
Envelope de carta 1 
Cédula de dinheiro 1 
Passatempo em jornal 1 
Panfleto 1 
Texto dramático 1 
Reportagem 1 
Letra de canção 1 
Sinopse 1 
Carta 1 
Notícia em website 1 
Blog 1 
Sinopse em website 1 

 
Tabela 1 - Levantamento quantitativo de gêneros textuais na coleção 

 
 Elaboramos cinco gráficos que ilustram a incidência das aparições de gêneros 

discursivos na coleção didática. Quatro desses apresentam o quantitativo dos gêneros 

discursivos por  livro didático (Cf. Apêndice 2) e um gráfico que mostra o panorama da 

coleção (Cf. gráfico 1). 
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Os gêneros mais presentes na coleção didática

Mini biografia
Fotografia
Poema 
Tirinha
Artigo em website
Manchete
Mapa
Gravura
Narrativa literária
Pintura(tela)
Notícia
Cartaz
Cartoon
Fragmento de HQ
Anúncio
Charge
Artigo de opinião
Texto paradidático
Verbete de dicionário
Cordel
Escutura(fotografia)
Roteiro turístico  

Gráfico 1: gêneros mais presentes na coleção didática 

 
 Como já apresentado, a coleção didática Português: uma língua brasileira 

norteia seus capítulos através de atividades com gêneros discursivos.  Há uma grande 

variedade de gêneros presentes na coleção, tendo sido localizados mais de setenta 

tipos nos quatro volumes. 

 Quando ocorre a transposição didática de gêneros discursivos para o livro 

didático, classificado em nossa fundamentação teórica como hipergênero (c. f. seção 

2.2), por vezes ocorre a perda de características composicionais que originalmente 

possuíam. Obviamente, o simples ato de tirar um gênero de sua esfera original de 

circulação já o faz perder parte de sua autenticidade. No entanto, consideramos que 

se o gênero transposto mantém as demais características, permitindo, inclusive, o 

reconhecimento da esfera original de circulação social, é capaz de provocar a 

sensação de autenticidade. Sendo assim, ele cumpre seu papel comunicativo, desde 

que suas características estejam preservadas o máximo possível.  

 A partir desse momento, apresentaremos exemplos dos gêneros mais 

recorrentes na coleção, discutindo sua relevância, genuinidade e autenticidade.  

 
Mini biografia  
 
 Próximo aos textos apresentados nos capítulos dos livros da coleção, há mini 

biografias (Cf. figura 3) de seus autores com propósito informativo, sem articulação 

com as atividades propostas pelas seções dos livros didáticos.  Ao todo a coleção 
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apresenta 81 mini biografias. As mini biografias podem ser consideradas como 

autênticas, pois preservam as características do gênero e estão presentes em um dos 

ambientes de circulação que pode ser considerado original, que é o livro didático.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: mini biografia, livro 4, unidade 2, capítulo 8, página 236 
 
Imagens: Fotografia, gravura e pintura  
  
 A coleção apresenta fotografias (Cf. figura 4), gravuras (Cf. figura 5) e pinturas  

(Cf. figura 6) diversas para ilustrar ou articular as atividades propostas pelas seções. 

Sempre possuem referência de autoria e circulação, não sendo produzidas com fins 

didáticos. Na maioria das vezes nos remetem à sensação de autenticidade uma vez 

que demonstram suas características originais e possibilitam o entendimento quanto 

ao seus locais reais de circulação. 
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Figura 4: fotografia, livro 2, unidade 2, capítulo 5, página 161 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: gravura, livro 4, unidade 2, capítulo 5, página 155 
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Figura 6: pintura, livro 1, unidade 1, capítulo 1, página 10 

 
Tirinha e charge 
 

 A tirinhas (Cf. figura 7) e as charges (Cf. figura 8) são gêneros discursivos 

bastante presentes em livros e atividades didáticas dado o aspecto lúdico, ironia, 

linguagem informal e popularidade.  A coleção didática desenvolve atividades através 

tirinhas e charges presentes em diversas seções e foram transpostas de diversos 

meios de comunicação,  como jornais e revistas. Podem ser consideradas autênticas, 

desde que seus meios principais de veiculação sejam trabalhados em sala de aula 

com os alunos, para que os mesmos conheçam suas características.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: tirinha, livro 4, unidade 1, capítulo 1, página 35 
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Figura 8: charge, livro 3, unidade 1, capítulo 1, página 8 
 
Poema  
 

 A coleção apresenta poemas (Cf. figura 9) autênticos em diversos capítulos, 

para o estudo do texto, problematização de questões sociais ou exemplificação de 

aspectos gramaticais. O gênero também é trabalhado com maior atenção em um dos 

capítulos dos livros da coleção. Os poemas presentes na coleção são todos 

autênticos, pois não foram criados artificialmente para fins didáticos e mantiveram 

suas características originais após a transposição didática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: poema, livro 4, unidade 2, capítulo 8, página 233 
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Artigo em website  
 
 Transpor didaticamente um website não é uma tarefa fácil, pois além de em ser 

um hipergênero, atuando como suporte de diversos outros gêneros, a barra de 

rolagem possibilita que alcance uma grande extensão, como um pergaminho pós-

moderno. No entanto, ao adaptarmos esse gênero para o livro didático, características 

importantes como imagens, vídeos, links, entre outras, são perdidas, tirando a 

autenticidade do mesmo e limitando o desenvolvimento das capacidades de leitura, 

interpretação e reflexão crítica. Além disso, a interação entre o sujeito e o gênero fica 

prejudicada pois a leitura não linear e a autonomia deixam de ser promovidas com a 

mudança do meio de circulação. Seria possível trabalhar algumas das características 

do gênero website utilizando uma fotografia do mesmo (Cf. figura 10), no entanto, a 

coleção optou por descaracterizar completamente todos os websites, criando uma 

representação insuficiente e não autêntica (Cf. figura 11). 

 Sites da web muitas vezes deixam de existir e, embora cada um deles traga 

seus endereços para que o aluno possa acessá-lo em seu ambiente autêntico, essa 

inconstância dificulta muito essa tarefa. 

 O Edital do PNLD ressalta sua preocupação em promover atividades que 

capacitem os alunos rumo ao letramento digital e talvez seja essa a justificativa de a 

coleção, mesmo com todas as dificuldades apresentadas, ter insistido tanto em 

desenvolver atividades baseadas no gênero website. Ao todo são 45 textos em 

website transpostos para os livros didáticos da coleção. Até o presente momento 

(junho de 2014),  21 já deixaram de estar disponíveis para consulta, o que significa 

que  em dois anos (2012, ano de edição da coleção) estão online apenas 46,6% dos 

links trabalhados, conforme apuramos acessando a todos os endereços apresentados. 
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Figura 10: Printscreen do website original 
(disponível em http://kids.sapo.pt/tv_e_filmes/noticias/artigo/a_escola_e_fixe). Acesso 

em: 17 jun. 2014. 
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Figura 11: website, livro 1, unidade 1, capítulo 3, página 95 
 
Manchete  
 

 Ao trabalhar manchetes de reportagens, o livro didático as destacou do corpo 

do texto (Cf. figura 12), dificultando a visualização de sua posição de destaque. Além 

disso, nos exemplos abaixo é possível perceber como a transposição didática não 

favoreceu a manutenção da autenticidade do gênero. Era fundamental que a imagem 

original fosse preservada.  
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Figura 12: website, livro 1, unidade 1, capítulo 3, página 95 

 
Mapa  
   

 A coleção  propõe a leitura de mapas em diversas atividades, quase sempre 

oferecendo ao aluno informações sobre o contexto abordado por outros gêneros com 

eles articulados ou em que eles próprios circulam socialmente. A leitura de mapas  

trabalha a percepção visual dos alunos e o situa geograficamente. A maioria dos 

mapas são relacionados ao Brasil e às suas regiões, no entanto também são 

encontrados mapas de outros países. Os mapas são autênticos e retirados de sites de 

instituições de credibilidade (Cf. figura 13). 
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Figura 13: mapa, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 233 
 
Narrativa literária  
 
 As narrativas literárias são bastante comuns em livros didáticos de língua 

portuguesa e representam um gênero de grande importância para a ampliação do 

acervo cultural dos alunos durante o Ensino Fundamental. Os textos selecionados são 

autênticos (Cf. figuras 14 e 15) e adequados à faixa etária dos estudantes e articulam 

atividades de interpretação de texto, reflexão quanto ao uso e metalinguística.  
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Figura 14: narrativa literária, livro 2, unidade 1, capítulo 1, página 24 
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Figura 15: narrativa literária, livro 2, unidade 1, capítulo 1, página 25 
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Notícia  
 

 As notícias trabalhadas na coleção são genuínas, pois são extraídas de fontes 

de informação confiáveis e não criadas exclusivamente com propósitos didáticos (Cf. 

figura 16). No entanto, com a transposição didática, a maioria das notícia presentes na 

coleção perde suas características fundamentais e não transmite sensação de 

autenticidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 16: notícia, livro 2, unidade 2, capítulo 4, página 124 
 
Cartaz e anúncio   
 

 A coleção articula atividades de leitura e interpretação de texto através de 

cartazes (c. f. figura 17) e anúncios autênticos (c. f. figura 18) , levando à reflexão 

crítica desde o estudo de aspectos estruturais ao contexto de circulação, perpassando 

por autoria, intencionalidade e a quem se destinam. Contribuem para a formação do 

leitor e a interação nas diferentes esferas da sociedade.  
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Figura 17: cartaz, livro 3, unidade 2, capítulo 8, página 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: anúncio, livro 3, unidade 1, capítulo 4, página 103 
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Artigo de opinião  
 

 A coleção propõe atividades de leitura e compreensão do gênero discursivo 

"artigo de opinião", que possui grande relevância para o desenvolvimento das 

capacidades de leitura crítica dos alunos. No volume 3 da coleção, observa-se a 

transposição didática de um artigo extraído de um jornal de grande veiculação (Cf. 

figura 19). Ao invés da imagem do artigo originalmente publicado, o projeto gráfico 

optou pelo uso de uma imagem que remeteria a uma folha de jornal usada como 

background do artigo. Embora o resultado seja esteticamente satisfatório, o gênero 

perdeu características fundamentais de sua composição e esfera de circulação, não 

podendo ser considerado como autêntico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: artigo de opinião, livro 3, unidade 1, capítulo 1, páginas 34 e 35 

 
História em quadrinho e cartoon 
 
 A coleção didática trabalha características dos gêneros discursivos histórias em 

quadrinho e cartoon trabalhando narrativas de aventuras (Cf. figura 20). Os dois 

gêneros são familiares aos jovens alunos do 2° segmento do Ensino Fundamental e, 

portanto, estes são munidos de conceitos cotidianos que, com a mediação do 

professor, serão convertidos em conceitos científicos. Devido à extensão das histórias 

em quadrinho, quase sempre são extraídos fragmentos para a análise e compreensão 
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do texto, o que de certo modo prejudica o desenvolvimento da narrativa e consequente  

compreensão, mas tais trechos possibilitam que as metas de apreensão de 

conhecimento científico sejam atingidas. A coleção é,  portanto, munida de exemplos 

autêntico desses gêneros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: história em quadrinho, livro 1, unidade 2, capítulo 5, página 129 
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Texto paradidático  
 

 O objetivo do uso do gênero "texto paradidático" presente no capítulo da 

coleção (Cf. figura 21) é a atividade de resumo, capacitando os alunos a sintetizar as 

informações presentes. O capítulo trabalha características de textos didáticos e 

paradidáticos para que o aluno compreenda a diferença entre ambos. Deve-se 

ressaltar que para um aluno do Ensino Fundamental a similaridade da apresentação 

estética dos gêneros pode induzi-lo ao erro. É comum na coleção que textos de maior 

amplitude se apresentem de maneira bem similar e isso pode prejudicar o bom 

entendimento das diferenças entre eles existentes. Embora o texto seja autêntico, é 

preciso problematizar tais semelhanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: texto paradidático, livro 2, unidade 3, capítulo 6, páginas 188 e 189 

 
Verbete de dicionário  
 

 A coleção propõe o uso do dicionário em algumas atividades e procura 

demonstrar as características do verbete. Na coleção, observamos a transposição 

didática do verbete de dicionário (Cf. figura 22) que transmite a sensação de 

autenticidade. Observa-se, também, o verbete de dicionário online (Cf. figura 23), cuja 

apresentação não é fidedigna do ambiente virtual, não sendo portanto autêntica. 
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Figura 22: verbete de dicionário, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: verbete de dicionário, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 237 
 
Cordel  
 

 Cordel é um gênero discursivo que não faz parte do cotidiano de todos os 

estudantes. Sendo assim, seria necessário que as características do gênero fossem 

trabalhadas com maior riqueza de detalhes. A atividade da coleção apresenta poemas 

de Patativa do Assaré (Cf. figura 24), famoso cordelista. No entanto, o projeto gráfico 

iguala esse gênero a qualquer outro poema, descaracterizando-o estruturalmente e ao 

seu meio de circulação. Embora exista uma explicação e uma fotografia (Cf. figura 25) 

que tentam familiarizar o aluno com o gênero, detêm-se no plano abstrato, não dando 

uma ideal real de sua materialidade linguística. Não se trata, portanto, de um gênero 

autêntico. 
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Figura 24: cordel, livro 2, unidade 1, capítulo 3, páginas 80 e 81 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: cordel, livro 2, unidade 1, capítulo 3, página 92 
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Roteiro turístico 
 
 O gênero roteiro turístico é trabalhado na coleção didática (Cf. figura 26). 

Apresenta fotografias e descrições de lugares para visitação na cidade do Rio de 

Janeiro. Além disso, traz informações como horários de funcionamento, meios de 

contato e valores. Articula as informações passando a sensação de autenticidade, pois 

não foi criado exclusivamente para atividades didáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: roteiro turístico, livro 1, unidade 1, capítulo 1, página 34 
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4.2.1.1. Gêneros discursivos na coleção: autênticos e/ou genuínos? 
 
 A coleção didática Português: uma língua brasileira organiza-se em quatro 

volumes, divididos em 9 capítulos cada. As atividades de cada capítulo são norteadas  

a partir de um gênero textual principal, através do qual são desenvolvidas habilidades 

nas perspectivas epilinguística e metalinguística. Através do levantamento dos 

gêneros textuais presentes na coleção, esse estudo analisou alguns exemplos 

problematizando-os quanto a autenticidade e a genuinidade (Cf. seção 1.2.3).  

 Em nosso estudo foi observado que há uma grande variedade de gêneros 

textuais presentes na coleção, que contém além dos gêneros principais trabalhados 

pelos capítulos, outros gêneros apresentados nas seções. A variedade de gêneros 

textuais enriquece a leitura e a interpretação e as atividades propostas pela coleção 

didática têm potencial para contribuir para a promoção do letramento crítico desde que  

desenvolvidas pelo par mais experiente, que é o professor, em parceria com  os 

alunos, como nos propõe a ensinagem proposta por Anastasiou(2007) 

 A coleção traz um número elevado de gêneros textuais que podem ser 

considerados como autênticos(WIDDOWSON, 1979), o que corrobora com a visão do 

Edital do PNLD que alerta para a necessidade de que não sejam utilizados nos livros 

didáticos textos produzidos com fins exclusivamente didáticos e, sim, textos 

verdadeiros, que circulam e exercem um papel socialmente. No entanto, observamos 

que em alguns casos, como o do gênero website, por exemplo, a transposição didática 

não foi bem sucedida, visto que algumas das características originais foram perdidas 

e, mesmo sendo provenientes de links genuínos, o gênero textual apresentado não 

pôde ser considerado como autêntico.  

 Um aspecto negativo em relação à diagramação dos livros didáticos é que foi 

observado recorrentemente que alguns dos gêneros textuais apresentados encontram-

se na posição central das páginas, na linha da brochura. Sendo assim, a 

encadernação por vezes prejudica a leitura dos gêneros discursivos que têm algumas 

partes omitidas pela junção das páginas.   

 Em nossa análise, consideramos que a coleção se preocupa em apresentar 

uma boa coletânea de gêneros autênticos e, embora as vezes não seja bem sucedida 

devido às dificuldades de transposição didática de alguns gêneros, cumpre seu papel 

na ampliação do repertório cultural dos alunos, buscando familiarizá-los com tais 

mediadores da interação verbal sob o prisma da materialidade linguística. 
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4.2.2. Atividades da coleção didática 
  

 A partir desse momento, nos dedicaremos a análise das atividades presentes 

nas seções da coleção didática Português: uma língua brasileira. Nas atividades 

buscamos problematizar os princípios vygotskianos de zona proximal de 

desenvolvimento, interação entre sujeitos (e sociedade) e conhecimentos prévios e 

bakhtinianos de alteridade e heteroglossia dialogizada.  

 
4.2.2.1. Atividades da seção "Olhe e veja" 

 

 Segundo descrição do Manual do professor, a seção "Olhe e veja" apresenta 

uma imagem sobre a qual serão feitas perguntas exploratórias cujos objetivos são 

trabalhar oralidade, promover a fruição estética da obra, estimular a interpretação das 

imagens e fazer um levantamento dos conhecimentos prévios do aluno sobre o 

gênero relacionando-o ao cotidiano. 

 Em nossa análise, observamos que os capítulos da coleção didática são 

sempre iniciados por atividades da seção "Olhe e veja". Em geral a seção apresenta 

uma imagem (charge, fotografia, obra de arte, tirinha, etc) e propõe algumas perguntas 

com ela relacionadas. As imagens são gêneros discursivos e têm o objetivo de 

introduzir o gênero principal que será trabalhado pelo capítulo.  Algumas das 

perguntas propostas podem ser respondidas através da observação da imagem, 

porém outras necessitam do acesso aos conhecimentos prévios do aluno (Cf. figura 

27).  

 No capítulo 1 do volume 3 da coleção, o gênero principal a ser trabalhado é 

charge. A seção "Olhe e veja" apresenta uma charge que traz  a personagem 

Punkadinha. Como o nome dá a entender, Punkadinha é adepto do estilo Punk e na 

charge intitulada "Punkada Trashion Week" (em alusão a Fashion Week, o mais 

importante evento de moda da América Latina que ocorre anualmente em São Paulo) 

ocorre uma satirização de suas roupas e acessórios. A atividade traz perguntas que 

buscam saber se o aluno está familiarizado com o movimento punk, se conhece 

pessoas adeptas do estilo, se o cartunista está fazendo alguma crítica, se o aluno 

conhece cartunistas e personagens que figuram as charges e o conhecimento prévio 

acerca da Fashion Week e o que representa. No exemplo, identificam-se o princípio 

vygotskiano de valorização dos saberes prévios, ou seja, a bagagem cultural trazida 

pelo aluno, uma vez que as perguntas recorrem aos conceitos cotidianos. Os gêneros 

discursivos de  Bakhtin estão presentes, pois é através de sua observação que pode 

as perguntas podem ser respondidas. Além disso, a atividade permite a troca de 



 

 

99 

experiências entre os alunos, através da mediação do professor, uma vez que nas 

orientações do Manual do professor é proposto que seja solicitado aos alunos que 

tragam charges de casa para a sala de aula e compartilhem suas experiências com os 

demais membros da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Seção “Olhe e veja”, livro 4, unidade 1, capítulo 1, página 10 

 
 As atividades dessa seção, presente em todos os capítulos dos volumes dessa 

coleção didática, propõem que a partir de gêneros discursivos (tirinhas, gravuras, HQs, 

gráficos, etc) e dos conceitos cotidianos do aluno seja construído o conhecimento 

científico.  

 A seção (Cf. figura 27) proporciona  oportunidades aos alunos de exporem 

suas opiniões e compartilhar o conhecimento prévio, contudo poderia problematizar 

um pouco mais o estereótipo apresentado: um membro da comunidade Punk. Há o 

questionamento quanto ao conhecimento de alguma pessoa punk, porém a atividade 

em si não problematiza os preconceitos existentes sobre as pessoas que se vestem 

desse modo. 

 Em síntese, a seção "Olhe e veja" é a inicial de todos os capítulos e introduz o 

gênero a ser neles trabalhados. Os conhecimentos são por ela trabalhados na 

perspectiva epilinguística, levando os alunos à reflexão e contribuindo para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas. Cumpre o que é descrito pelo manual do 

professor, no entanto, a diagramação do livro na grande maioria das vezes atrapalha a 
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plena apreciação das imagens, pois quase essas sempre se encontram na linha da 

brochura, dificultando sua apreciação (Cf. figuras 28 e 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28: Seção “Olhe e veja”, livro 4, unidade 1, capítulo 1, páginas 10 e 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Seção “Olhe e veja”, livro 3, unidade 2, capítulo 8, páginas 210 e 211 

  

Outro aspecto apontado, porém não tão recorrente, é a falta de fidelidade aos gêneros 

discursivos. O objetivo do capítulo 7, do livro 2, era trabalhar o gênero discursivo 

carta. A imagem escolhida para ser utilizada na seção "Olhe e veja" foi um selo postal, 
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que estaria em acordo com a proposta se não fosse pelo fato do mesmo estar 

reproduzido em um tamanho muito maior do que o selo que circula em sociedade(Cf. 

figura 30). A atividade não atenta aos alunos que o selo possui dimensões menores, 

ainda que ao lado exista outra imagem mostrando outros selos. Não há referencial de 

escala, nem objeto que possa dar a ideia da dimensão do selo. Sendo assim, ressalta-

se o papel do professor em orientar seus alunos e trazer exemplos autênticos do 

gênero para que possam realmente entender o que o livro está trabalhando. Se é a 

primeira vez que o aluno tem contato com determinado gênero, pode construir uma 

imagem equivocada, caso o mesmo não esteja representado corretamente em todos 

os seus aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30: Seção “Olhe e veja”, livro 2, unidade 3, capítulo 7, páginas 210 e 211 
 
4.2.2.2. Atividades das seções "O que você vai aprender neste capítulo " e "O 
que você aprendeu" 
 

 De acordo com o manual do professor, a seção "O que você vai aprender 

neste capítulo" contém tópicos que introduzem os conteúdos que serão trabalhados 

no capítulo e a seção "O que você aprendeu", ao final, retoma os conteúdos 

apresentados.  

 Em nossa análise, observamos que a seção "O que você vai aprender neste 
capítulo", articulada com a seção "O que você aprendeu", propõe metas de 

aprendizado para os alunos, possibilitando em nível consciente a implantação de uma 
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ZPD, pois em parceria com o professor, par mais experiente, os alunos converterão 

seus conceitos cotidianos em conceitos científicos. Possibilita o movimento em espiral 

de construção do conhecimento, revisitando os conceitos em um nível de maior 

complexidade. 

 Na seção "O que você vai aprender nesse capítulo" (Cf. figura 31), presente no 

capítulo 3 do volume 4, são apresentados como objetivos o aprendizado das principais 

características do gênero artigo de opinião, tipos de argumentos, orações 

subordinadas adjetivas, pontuação nas orações subordinadas adjetivas e uso do 

travessão. É, portanto almejada a aprendizagem nas perspectivas metalinguísticas e 

epilinguísticas.  Na seção "O que você aprendeu" (Cf. figura 32), do mesmo capítulo, é 

apresentada por tópicos uma síntese dos conteúdos que espera-se que os alunos 

tenham apreendido ao longo das atividades desenvolvidas, como uma resposta 

pontual a cada um dos tópicos propostos na seção "O que você vai aprender". No 

exemplo, a seção apresenta a definição do que é o gênero artigo de opinião, para que 

é utilizado, quais suas funções na sociedade, como são pontuadas as orações 

subordinadas adjetivas e quais as funções do travessão.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Seção “O que você vai aprender neste capítulo”, livro 2, unidade 3, capítulo 3, 
página 70 
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Figura 32: Seção “O que você aprendeu”, livro 2, unidade 3, capítulo 3, página 101 

 
 Através da integração de ambas as seções, é possível entender os objetivos 

almejados pelo capítulo, que não propõe somente a apreensão de conhecimentos 

gramaticais, como também busca demonstrar o uso social do gênero principal 

trabalhado, propondo reflexão sobre os temas abordados, sua relevância social 

aspectos estruturais.    

 Embora tenhamos observado a possibilidade da criação de uma ZPD, é preciso 

ressaltar que, ainda que um grupo ou turma, tenha os mesmos objetivos de 

aprendizagem, as zonas de desenvolvimento proximal são individuais, pois se 

baseiam em conhecimentos adquiridos ao longo de experiências de vida irreplicáveis. 

Ainda que indivíduos de mesma faixa etária, classe social e moradores de uma 

localidade próxima participem de uma  mesma turma na escola, suas identidades são 

diferenciadas, assim como seus anseios, aptidões, histórico familiar, entre outros. 

Sendo assim, a trajetória de cada um e as ZPD estabelecidas jamais serão as 

mesmas. 

 

4.2.2.3. Atividades da seção "Leitura", "Estudo do texto" e "Outras leituras" 

 

 Segundo o manual do professor, as atividades propostas pela seção "Estudo 

do texto" possuem estratégias cognitivas diferenciadas para promover a melhor 

compreensão do que foi trabalhado na seção "leitura". O manual sugere que essas 

atividades sejam feitas em grupos ou aos pares, oralmente, num diálogo 

proveitoso entre aluno e professor. O objetivo é contribuir para que o estudante 

analise o que leu, levando em conta suas experiências, seus conhecimentos e seus 

pontos de vista.  A seção "Outra(s) leitura(s)" oportuniza a ampliação dos 
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conhecimentos sobre o(s) gênero(s) trabalhado(s) no capítulo, aprofundando o estudo 

de suas características ou confrontando-os com outros gêneros ou tipos. 

 Conforme nossa análise, as seções "Leitura" e "Estudo do texto" são 

integradas, pois a segunda trata de trabalhar os gêneros apresentados na primeira. Na 

seção "Leitura", são trabalhados diversos gêneros discursivos como sinopses, 

crônicas, poemas, entre outros. Consideramos que através do conhecimento acerca 

das diferentes manifestações da linguagem (gêneros discursivos), o sujeito pode 

transitar pelas diversas esferas sociais, uma vez que se torna capaz de atender às 

demandas comunicativas. Nem sempre os gêneros apresentados causam sensação 

de autenticidade, pois ao serem transpostos para o LD, atendem ao projeto gráfico do 

diagramador, perdendo suas características originais. A falta de autenticidade 

compromete a familiarização do aluno com o gênero, uma vez que o impossibilita de 

vivenciar uma real situação comunicativa, cuja a linguagem se manifeste de formas 

diferentes, com propósitos diferentes.  

 As atividades da seção "Estudo do texto" são iniciadas pela proposição da 

discussão coletiva, através da troca de experiências entre alunos e professores. A 

seção nos remete aos princípios vygotskianos de interação entre sujeitos, troca com 

pares mais experientes, mediação do professor e conhecimentos prévios. Além disso, 

é possível a associação com o conceito bakhtiniano de heteroglossia dialogizada, pois 

há a proposição de que as atividades sejam realizadas oralmente em grupos ou pares 

e com a participação do professor, momentos em que a assimetria da multiplicidade 

de vozes no processo dialógico pode ser percebida e, até mesmo, problematizada. 

Além disso, é através da interação com o outro que ocorre a construção do eu, 

segundo o princípio bakhtiniano de alteridade.  

 O gênero principal abordado no capítulo 4 volume 4 é "texto de divulgação 

científica".  O texto aborda o crescimento populacional das águas-vivas, que estaria 

alterando a cadeia alimentar. O gênero foi transposto didaticamente, perdendo 

algumas de suas características se no meio autêntico de circulação.  Existe um 

trabalho gráfico que tenta transmitir a ideia de que o mesmo está em um jornal(Cf. 

figuras 33 e 34), visto que o texto foi originalmente publicado na Folha de São Paulo. 

Estão presentes manchete, subtítulo, imagens e legendas. No entanto, acreditamos 

que o resultado final não contribui para a plena familiarização com esse gênero 

discursivo. A transposição didática é necessária para a utilização dos gêneros 

discursivos no livro didático, contudo, quando a mesma ocorre acarretando em perdas 

das características originais, dificulta que o aluno se familiarize com o gênero 

autêntico, pois causa uma impressão artificial, não condizente com a realidade.  
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Figura 33: Seção “Leitura”, livro 4, unidade 1, capítulo 4, página 104 
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Figura 34: Seção “Leitura”, livro 4, unidade 1, capítulo 4, página 105 
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A seção "Estudo do texto" propõe questões acerca da composição estrutural do 

gênero, de seu ambiente de circulação, da autoria, das finalidades e do público a que 

se destina. Também propõe a utilização de conhecimentos prévios e a troca de 

experiências entre os alunos e o professor. Analisa a leitura nas entrelinhas, levando à 

reflexão quanto ao uso metafórico e os recursos léxico-gramaticais empregados no 

discurso.  

 A atividade da seção analisada (Cf. figuras 35 e 36) sugere que seja promovida 

conversa entre os colegas e o professor para responder as perguntas. As atividades 

atendem as perspectivas epilinguística e metalinguística, uma vez que propõem 

reflexão sobre o uso situado da linguagem, mas também focam em aspecto 

normativos da língua. A primeira questão trata do ambiente de veiculação do texto e 

da autoria, problematizando se a autora é uma cientista ou pessoa habilitada para falar 

sobre o tema. As questões 2 e 3 abordam o assunto divulgado pelo artigo, o público-

alvo ao qual se destina e o porquê esse assunto interessaria às pessoas. Na questão 

número 4, há a indagação do motivo pelo qual  a palavra donas, em referência às 

águas marinhas, tenha sido utilizada em itálico, se referindo ao recurso empregado 

para identificar a linguagem metafórica empregada no texto.  Nas questões  5, 6 e 7, 

são problematizadas a função do título e seus recursos léxico-gramaticais, as fontes 

citadas no artigo científico e a necessidade de a autora as mencionar e, por fim, a 

interpretação de uma expressão coloquial utilizada no texto. As questões 8 e 9 

abordam aspectos gramaticais, mais voltados para a escrita segundo as normas 

urbanas de prestígio. Por fim a questão 11 aborda o conhecimento prévio dos alunos 

em relação aos animais marinhos e propõe a troca de experiências com os colegas e 

o professor.  
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Figura 35: Seção “Leitura”, livro 4, unidade 1, capítulo 4, página 106 
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Figura 36: Seção “Leitura”, livro 4, unidade 1, capítulo 4, página 107 
 

 A seção "Outras leituras" apresenta mais oportunidades de leitura do mesmo 

gênero discursivo trabalhado na seção "Leituras". As atividades propostas se 

assemelham as propostas da seção "Estudo do texto", sendo uma oportunidade de 

fixação e aprofundamento dos estudos em determinado gênero. Por vezes o trabalho 
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é articulado com outros gêneros, diversificando as estratégias de leitura e 

desenvolvimento das habilidades de interpretação de texto.  

 O gênero principal trabalhado capítulo 8 do volume 3, é "conto". Podemos 

observar uma articulação proposta pela seção "Outras leituras" com outro gênero 

discursivo: mapa. O texto trabalhado é um conto que narra uma viagem de ônibus em 

que ocorre um encontro com um quati. A narrativa se passa no estado de Tocantins. 

Uma das atividades da seção propõe a leitura de "mapas"(Cf. figura 37), que vem a 

desenvolver aptidões diferenciadas da proposta central, mas de grande valia para os 

alunos, contribuindo para  a formação do leitor e para sua atuação crítica na vida em 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37: Seção “Leitura”, livro 2, unidade 4, capítulo 8, página 262 

 

 A seção propõe a revisitação em um nível superior dos conceitos científicos 

trabalhados, remetendo ao movimento espiralado de construção do conhecimento na 

pespectiva vygotskiana.  

 As atividades das seções, em todos os volumes da coleção, contribuem para a 

formação do leitor crítico, não usando os gêneros (embora nem sempre despertando 

sensação de autenticidade, visto que a transposição didática em conjunto com o 

projeto gráfico às vezes prejudicam sua representação) somente para a apreensão de 

normas e conteúdos gramaticais, trabalhando a intencionalidade e a reflexão quanto 

ao uso da linguagem nas diversas esferas sociais. 
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4.2.2.4. Atividades da seção "Trocando ideias" 

 

 De acordo com o manual do professor, a seção "Trocando ideias" apresenta 

questões que instigam os alunos a partilhar oralmente sua opinião a respeito de 

diferentes assuntos, muitos dos quais expandem o que foi discutido no capítulo. O 

objetivo é estimular a argumentação oral e contribuir para que os alunos exponham 

sua experiência e seus conhecimentos, ampliando-os e enriquecendo-os a partir da 

troca orientada pelo professor. 

 Em nossa análise, foi observado que a seção "Trocando ideias" traz 

atividades que corroboram com os princípios vygotskianos de interação entre sujeitos, 

conhecimentos prévios e ZPD, uma vez que propõe atividades que requerem a troca 

de experiências e opiniões oralmente, acessando conceitos cotidianos que são 

expandidos e convertidos em conceitos científicos na espiral da construção do saber, 

através da mediação do professor, que é o par mais experiente no processo de 

ensinagem. Além disso, são identificados os conceitos bakhtinianos de alteridade, 

visto que é através da contraposição do eu e do outro que se dá a constituição do ser, 

heteroglossia dialogizada, considerando a multiplicidade das vozes assimétricas em 

sala de aula representadas por professor e alunos, e gêneros discursivos primários e 

secundários, enquanto mediadores da interação verbal.  

 A seção presente no capítulo 2 do volume 3 da coleção(Cf. figura 38)  tem 

como gênero principal a ser trabalhado o "artigo de opinião". A atividade articulada 

com a tira, que trata do consumismo, possibilita que o aluno empregue os 

conhecimentos adquiridos no capítulo e o exercite através da interpretação e defesa 

de seu ponto de vista, junto aos colegas e ao professor. Questionamentos quanto aos 

objetivos dos anúncios publicitários, se têm o poder de fazer uma pessoa adquirir algo 

sem precisar, se a marca é mais valorizada do que o próprio produto e se os alunos já 

sofreram esse tipo de influência são propostos para a seção. 
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Figura 38: Seção “Trocando ideias”, livro 3, unidade 1, capítulo 2, página 49 

 
4.2.2.5. Atividades da seção "Produção oral" 

 
 Segundo o manual do professor, a tarefa da escola, no que diz respeito ao 

ensino da modalidade oral da língua, é desenvolver capacidades de uso social da 

fala, propiciando aos alunos oportunidades de entrar em contato e de produzir 

diferentes gêneros discursivos orais, sobretudo aqueles ligados a situações mais 
formais. Na seção "Produção oral" são sugeridas situações em que os alunos 

deverão considerar o contexto de produção e se preparar para reconhecer e utilizar os 

recursos de estilo, linguísticos e prosódicos adequados ao gênero que se tem em 

mente. Há também lugar para práticas mais informais da linguagem oral, ou seja, 

as da vida privada cotidiana.  

 A seção "Produção oral" relaciona-se com o conceito de gêneros primários 

de Bakhtin, estando relacionados às situações de comunicação espontâneas mais 

ligadas à fala.  Além disso, podemos relacionar a seção ao princípio vygotskiano de 

interação entre indivíduos e sociedade e ao princípio bakhtiniano de alteridade, visto 

que é através das interações mediadas por gêneros discursivos que os sujeitos 

(re)constituem suas identidades e se posicionam axiologicamente. O objetivo da 

seção presente no capítulo 8 do volume 1 da coleção é trabalhar o gênero "resumo de 

texto expositivo". A atividade (Cf. figura 39) propõe, enquanto produção oral, um 
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debate cujo tema é a preservação do meio ambiente. Para o debate, são expostos 

através de tópicos alguns fatores relacionados ao tema, que poderão desencadear a 

contraposição de argumentos e o posicionamento axiológicos dos alunos. A atividade 

propõe que os alunos leiam dois textos que tratam da criação de pássaros silvestres 

para poder ampliar o background dos alunos acerca do tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Seção “Produção oral”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 241 

 
 A atividade traz orientações para os alunos prepararem o debate, tais como a 

anotação de pontos de vista no caderno, a leitura dos textos da seção por um membro 

da família do aluno para que essa pessoa também exponha suas opiniões e a 

contraposição das ideias do aluno com as opiniões do familiar. A atividade propõe o 

trabalho em equipe, a troca de experiências, o respeito de opiniões divergentes e a 

mediação do professor (Cf. figura 40). 
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Figura 40: Seção “Produção oral”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 244 

 
 
4.2.2.6. Atividades da seção "Para saber mais" 

 

 Segundo o manual do professor, a proposta da seção "Para saber mais" é 

ampliar conteúdos abordados no capítulo, muitas vezes por meio da apresentação de 

um assunto de interesse extracurricular. Ou seja, privilegia-se a interdisciplinaridade e 

o diálogo com outras áreas do conhecimento. 

 Em nossa análise, concluímos que a seção "Para saber mais" apresenta 

atividades de leitura para enriquecimento cultural e aprofundamento de conceitos. 

Relaciona-se ao princípio vygotskiano de construção do saber através do acesso de 

conhecimentos prévios, apreendidos espontaneamente através da experiência, para a 

construção de conceitos científicos, através da ampliação do repertório sociocultural 

proposto pela seção.  

 O trabalho do capítulo 5 do volume 2 da coleção é articulado a partir do gênero 

discursivo reportagem. A seção propõe a ampliação acerca da pintura rupestre (Cf. 

figura 41) porque o texto da seção de leitura , que era uma reportagem sobre o Parque 

Nacional da Serra das confusões, uma reserva florestal na região do agreste 

piauiense, trazia a informação de que em alguns sítios arqueológicos da reserva há 

desenhos pré-históricos. Sendo assim, busca a ampliação do conhecimento no tema 

devido a uma leitura realizada previamente. 
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Figura 41: Seção “Para saber mais”, livro 2, unidade 2, capítulo 5, página 244 
 
Concluímos que os textos da seção, não estão necessariamente vinculados ao gênero 

principal abordado no capítulo, mas se articulam coerentemente com as demais 

atividades. Sempre trazem conteúdos interessantes, em uma linguagem de fácil 

compreensão para os alunos.  

 

4.2.2.7. Atividades da seção "Linguagem e recursos expressivos" 

 

 Segundo descrição do manual do professor, a seção "Linguagem e recursos 

expressivos" visa a trabalhar os recursos empregados pelo autor na construção do 

texto apresentado na seção de leitura. Aspectos como os recursos escolhidos por um 

autor ao elaborar um texto, a intencionalidade e  as características do gênero 
discursivo, assim como a possibilidade de provocar emoções, divulgar informações e 

discutir ideias, por exemplo, são destacados como essenciais ao desenvolvimento das 

capacidades linguísticas dos alunos. 

 Por meio de nossa análise, concluímos que a seção "Linguagem e recursos 
expressivos", trabalha as características dos gêneros discursivos, conceito 

bakhtiniano que considera que esses são tipos relativamente estáveis de enunciado, 

em uma determinada esfera social. A seção propõe a análise das características dos 

gêneros que estão sendo trabalhados no capítulo: conteúdo temático, recursos  

visuais e estruturais empregados, estilo, contexto, intenção ou vontade enunciativa do 

autor e a quem se destinam.  

 A seção "Linguagem e recursos expressivos" está presente no capítulo 8, do 

volume 1 da coleção, cujo trabalho é articulado através da seção "Leitura"(Cf. 43, 44 e 
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45), que trata de um artigo de divulgação científica extraído de um site educacional.  

No entanto, em todos os casos em que ocorre a transposição didática de gêneros 

veiculados em websites ocorre a descaracterização dos mesmos. Reconhecemos a 

dificuldade na transposição desse gênero (Cf. figura 42). No entanto,  selecionar 

somente o texto veiculado não permite que o aluno crie inteligibilidade sobre outros 

aspectos do hipergênero "website", uma vez que comporta anúncios, links, vídeos, 

imagens, entre outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: Seção “Leitura”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 230 
Reprodução em escala 1/10 
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Figura 43: Seção “Leitura”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 230 
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Figura 44: Seção “Leitura”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 231 
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Figura 45: Seção “Leitura”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, página 232 

 

 Nas atividades da seção "Linguagem e recursos expressivos", o livro didático 

trata o texto veiculado no website como um texto expositivo e propõe a análise de 

suas características realizando perguntas relacionadas à familiarização do aluno com 

o mesmo, à autoria, às intenções da escrita,  ao público alvo e à interpretação das 

informações difundidas (Cf. figuras 46 e 47). 
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Figura 46: Seção “Linguagem e recursos expressivos”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, 
página 235 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47: Seção “Linguagem e recursos expressivos”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, 
página 236 
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 Um aspecto relevante, é o fato da seção articular os conteúdos apreendidos no 

capítulo com conteúdos trabalhados em capítulos anteriores, fazendo o movimento em 

espiral da construção do conhecimento na ZPD, uma vez que relaciona os 

conhecimentos desenvolvidos com as atividades realizadas em capítulos anteriores. A 

seção traz atividades na perspectiva epilinguística, uma vez que promove a reflexão 

quanto ao uso situado da língua, no entanto também atua na perspectiva 

metalinguística, pois trata da análise quanto à normatização da escrita (Cf. figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Seção “Linguagem e recursos expressivos”, livro 1, unidade 4, capítulo 8, 
página 238 
 
4.2.2.8. Atividades da seção "Produção escrita" 
 

 Conforme descrição presente no manual do professor, o trabalho da seção 

"Produção escrita" articula-se com o texto principal do capítulo, relacionando-se ao 

gênero ou tipo ou ao projeto em desenvolvimento na unidade da qual o capítulo faz 

parte. Vinculados aos projetos, os textos adquirem sentido e finalidade definidos: 
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destinam-se a determinados leitores — e não apenas aos professores e colegas —, 

são divulgados em determinado suporte e em determinada situação social, além de 

apresentarem as características específicas de um gênero e sua base tipológica e/ou 

textual. 

 Por meio de nossa análise concluímos que as atividades da seção "Produção 

escrita", relacionam-se ao conceito de gêneros discursivos de Bakhtin, uma vez que 

contempla manifestações da língua(gem) em enunciados relativamente estáveis, com 

estrutura composicional e tema de acordo com as esferas em que transitam. 

Relacionam-se a produção pelo aluno dos gêneros trabalhados no capítulo. A 

atividade possui subseções variáveis que orientam a elaboração do gêneros 

discursivos, como um "passo-a-passo". Os textos produzidos pelos alunos farão parte 

dos projetos propostos pelos livros da coleção. Analisaremos um projeto de cada 

volume posteriormente.   

 O trabalho no capítulo 3 do volume 1 é articulado através do gênero entrevista 

e a seção "Produção escrita" propõe um roteiro para que os alunos em duplas, 

entrevistem alguém que considerem importantes na comunidade, escola ou cidade 

(Cf. figura 49).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49: Seção “Produção escrita”, livro 1, unidade 2, capítulo 3, página 85 
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 A atividade propõe que os alunos pesquisem sobre a pessoa que será 

entrevistada e solicita a ajuda do professor para a elaboração das perguntas. Atenta 

para o fato de que a entrevista é dinâmica e que podem surgir perguntas 

espontaneamente, além das que estavam previstas. Posteriormente a entrevista, que 

requereu o uso de um gravador, a atividade orienta aos alunos para que seja realizada 

a transcrição da gravação priorizando o uso das normas urbanas de prestígio, 

considerando que as perguntas podem ter sido respondidas de maneira muito informal 

e que as marcas da fala não são muito adequadas a modalidade escrita (Cf. figura 50).  

Além disso, a atividade solicita que o texto seja revisado, que seja feita uma 

autoavaliação da performance da dupla com base em um roteiro pelo livro proposto e 

que as duplas troquem suas entrevistas para que possam opinar nos trabalhos dos 

colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50: Seção “Produção escrita”, livro 1, unidade 2, capítulo 3, página 87 

  

Sob a ótica bakhtiniana, a seção "Produção escrita" nos remete ao conceito de 

hipergêneros (Cf. seção 2.2), suporte de gêneros, Bonini(2008) e  Tilio(2012), uma vez 

que os textos produzidos integrarão os projetos propostos ao fim de cada unidade (Cf. 

figura 51) . Os projetos comportam as produções escritas desenvolvidas no decorrer 

das unidades do livro didático e passam a transitar por outra esfera, estando 

acessíveis a outras pessoas além dos alunos e do professor. 
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Figura 51: Seção “Produção escrita”, livro 1, unidade 2, capítulo 3, página 87 

  

4.2.2.9. Atividades da seção "Para refletir sobre a língua" e "Veja como se 
escreve" 

 
 Segundo descrição presente no manual do professor,  as atividades da seção 

"Para refletir sobre a língua" têm como objetivo principal incentivar os alunos a 

conhecer os aspectos formais da língua por meio da análise e reflexão. Busca-se 

oferecer uma oportunidade para que os alunos analisem os recursos expressivos da 

língua utilizados pelo autor e reflitam sobre eles. Com a mediação do professor e 

com as orientações contidas nas atividades, o estudante pode levantar as 

regularidades relativas aos diferentes aspectos da língua, sistematizá-las e classificá-

las. A seção "Veja como se escreve", de acordo com o manual do professor, contém 

atividades que abordam as regras de ortografia, acentuação e pontuação, 

complementando o trabalho de análise e sistematização das regularidades da língua 

desenvolvido em outras seções.  

 Em nossa análise, constatamos que a seção "Para refletir sobre a língua" traz 

atividades para familiarizar o aluno com o uso da língua, levando-o a reflexão quanto 

ao uso adequado dos tipos de enunciação formais e informais, priorizando o ensino da 

gramática e a apresentação das normas urbanas de prestígio.  

  As atividades da seção no capítulo 1 do volume 2 da coleção abordam o tema 

variações linguísticas. O gênero principal a ser trabalhado no capítulo é narrativa 

literária (Cf. figuras 52 e 53). São abordadas variações regionais e sociais, 

apresentando também o conceito de normas urbanas de prestígio. A atividade propõe 

o questionamento com relação a qual das formas é a melhor para a interação oral, 

salientando que não existe melhor ou pior e, sim, saber usas as diferentes formas  nas 

variadas situações do dia-a-dia.  

 O auxílio do professor enquanto par mais experiente é vital para o 

entendimento e realização das atividades. A seção "Para reflletir sobre a língua", nos 

remete ao conceito vygostkiano de ZPD, fazendo alusão ao papel do professor na 

mediação do conhecimento. Além disso, as atividades da seção propõem trocas de 

experiências entre professores e alunos. Sendo assim, temos a interação entre 
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sujeitos, característica dos textos vygotskianos e a multiplicidade de vozes 

assimétricas, conceito da heteroglossia dialogizada de Bakhtin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Seção “Para refletir sobre a língua", livro 2, unidade 1, capítulo 1, página 29 
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Figura 53: Seção “Para refletir sobre a língua", livro 2, unidade 1, capítulo 1, página 31 
 

 O auxílio do professor enquanto par mais experiente é vital para o 

entendimento e realização das atividades. A seção "Para reflletir sobre a língua", nos 

remete ao conceito vygostkiano de ZPD, fazendo alusão ao papel do professor na 

mediação do conhecimento. Além disso, as atividades da seção propõem trocas de 

experiências entre professores e alunos. Sendo assim, temos a interação entre 

sujeitos, característica dos textos vygotskianos e a multiplicidade de vozes 

assimétricas, conceito da heteroglossia dialogizada de Bakhtin. 

 Na seção "Para refletir sobre a língua", após leitura, reflexão e troca de 

experiências, são trabalhados aspectos gramaticais da língua (Cf. figura 54) 
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Figura 54: Seção “Para refletir sobre a língua", livro 2, unidade 1, capítulo 1, página 33 

 

 A seção "Veja como se escreve", traz regras gramaticais e ortográficas, 

visando familiarizar o aluno com a normas da língua portuguesa. Limita-se a exposição 

de regras e proposição de exercícios de fixação (Cf. figura 55).   

 Na seção "Veja como se escreve" podemos identificar o conceito vygotskyano 

de ZPD, uma vez que ocorre a sistematização do conhecimento através da conversão 

de conceitos espontâneos em conceitos científicos com o auxílio do par mais 

experiente, que é o professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55: Seção “Veja como se escreve", livro 3, unidade 1, capítulo 2, página 61 
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Ambas as seções "Veja como se escreve" e "Para refletir sobre a língua" atuam sob a 

perspectiva metalinguística, contudo na seção "Para refletir sobre a língua", é também 

presente a perspectiva epilinguística. 

 

4.2.2.10. Atividades da seção "Atividades de ampliação" 

 

 Segundo descrição presente no manual do professor,  na seção "Atividades de 

ampliação" são apresentadas atividades de leitura de textos verbais e não-verbais 

para o enriquecimento do conteúdo tratado nos capítulos. Pretendeu-se também 

trabalhar a ampliação do repertório de leituras literárias do aluno, com sugestões de 

atividades relacionadas aos gêneros ou tipos abordados no capítulo. O gênero 

principal trabalhado no capítulo 6 do volume 2 da coleção é resumo de texto 

paradidático (c. f. figura 56). A atividade trata das escritas urbanas, priorizando os 

pictogramas. Propõe questões para interpretação de alguns pictogramas presentes e a 

criação em grupo de novos pictogramas para uma exposição. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56: Seção “Atividades de ampliação", livro 2, unidade 3, capítulo 6, página 209 
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 Em nossa análise constatamos que na seção "Atividades de ampliação", são 

evidenciados o trabalho com gêneros discursivos, propondo a utilização dos conceitos 

cotidianos  e científicos para exercitar o conceitos trabalhos no capítulo. Possibilita o 

movimento em espiral da ZPD, no aprofundamento e na construção do conhecimento, 

conceito vygotskiano.  

 A seção pode apresentar atividades com maior e menor nível de complexidade, 

às vezes propondo tarefas simples(Cf. figura 56) ou mais extensas como a proposta 

no capítulo 4 do livro 2 (Cf. figuras 57, 58 e 59), cujo gênero principal a ser trabalhado 

é notícia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: Seção “Atividades de ampliação", livro 2, unidade 2, capítulo 4, página 145 
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Figura 58: “Atividades de ampliação", livro 2, unidade 2, capítulo 4, página 146 
 
 Na primeira parte da atividade, há a transposição didática do hipergênero 

textual jornal autêntico com o propósito de serem suas trabalhadas características. Na 
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segunda parte, há orientações para a leitura de um jornal, que deverá ser trazido pelo 

aluno de casa, com o intuito de que o aluno percorra todas as seções do gênero e 

escolha uma notícia que seja do seu interesse. A atividade também propõe o trabalho 

em grupo para que os alunos troquem experiências acerca da leitura que fizeram.  

 As atividades da seção podem trabalhar a escrita e a oralidade, possibilitando a 

exposição de pontos de vista, o debate e a troca de experiências, características muito 

presentes na coleção (Cf. figura 59)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 59: Seção “Atividades de ampliação", livro 2, unidade 2, capítulo 4, página 147 
 
4.2.2.11. Atividades das seções Para ler, Para ver e Para ouvir 
 

 Segundo descrição presente no manual do professor, as seções "Para ler", 

"Para ver" e "Para navegar" apresentam quadros laterais com sugestões de livros, 

filmes, vídeos e sites relacionados a conteúdos do capítulo. 
 Conforme nossa análise, as atividades dessas seções são destinadas para a 

ampliação do repertório cultural dos alunos(Cf. figura 60). Trazem sugestões de livros, 

filmes, vídeos e sites relacionados a conteúdos do capítulo. Oportunizam a apreciação 

dos gêneros discursivos em seu ambiente natural de circulação. Contudo, as 

atividades demandam tempo, estrutura e engajamento por parte dos alunos. Estão 

presentes em grande número e durante as aulas é praticamente impossível que o 

professor consiga realizá-las com os alunos. Sendo assim, é recomendado que 

algumas atividades sejam selecionadas para serem feitas com o auxílio do professor 

e outras em casa.  Identificamos o princípio vygotskiano de construção do 

conhecimento na ZPD, com o auxílio do professor enquanto par mais experiente. 
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Figura 60: Seção “Para ler", livro 3, unidade 1, capítulo 1, página 16 

 
4.2.2.12. Atividades da seção Projeto 
 
 De acordo com descrição do manual do professor, as atividades da seção 

"Projetos"(Cf. Anexo 2) são constituídas por uma síntese das produções feitas ao 

longo do período letivo e visam alcançar não só a comunidade escolar como também 

a familiar e outros grupos de convivência dos alunos. Espera-se que os vários 

conhecimentos da Língua Portuguesa apresentados nos volumes da coleção se 

relacionem com as possibilidades de sua aplicação em diversos contextos de 

interação verbal e contribuam para a percepção de seu significado na vida do aluno. 

 As unidades dos livros didáticos culminam em projetos que envolvem a 

(re)construção de gêneros discursivos trabalhados ao longos dos capítulos. O objetivo 

desses projetos é promover a integração dos alunos e da comunidade, desenvolvendo 

as competências linguísticas. São eles: 

 

6° ano - Projeto Exposição Quem Somos Nós; Projeto Revistinha Aventuras mil; 

Projeto Roda de leitura Ouvir Contar; Projeto Campanha A Gente e o Ambiente.  

 

7° ano - Projeto Sarau Palavra Maravilha; Projeto Nossa Revista; Projeto Exposição 

escrevi pra você; Projeto Exposição Nossa Vida, Nossos Contos. 

 

8° ano - Projeto Nosso Jornal; Projeto Mostra No Palco e na Tela.  

 

9° ano - Projeto Blog Linguagem da Mídia; Projeto Coletânea de criações literárias.  
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 Selecionamos um projeto por volume da coleção didática para analisarmos. 

Nosso critério de seleção foi a incidência dos gêneros discursivos mais trabalhados 

por livro didático, cujo trabalho culmina na realização dos projetos.  Nosso objetivo é 

avaliar como a coleção propõe o trabalho em grupo e o papel do professor nesse 

processo. As atividades na íntegra se encontram-se na seção de anexos. 

 
6° ano - Projeto Revistinha Aventuras mil 
 

 O projeto propõe a criação de uma revista em quadrinhos utilizando os 

trabalhos realizados em capítulos anteriores em que foram trabalhados os gêneros 

textuais "narrativas de aventuras" e "histórias em quadrinhos" (Cf. Anexo 2).   

 Para a realização do projeto é apresentado um passo-a-passo iniciado através 

de um bate-papo entre os membros do grupo para retomarem as ideias principais da 

produção. Posteriormente, é proposta a participação de um par mais experiente, 

representado pelo coordenador do laboratório de informática, caso o grupo opte por 

criar uma versão digital da revistinha. A seguir são enumeradas algumas  

características do gênero que não podem faltar para a realização do projeto.  

 Ao final é proposto que o trabalho seja mostrado ao professor, aos colegas da 

classe e aos familiares da turma, havendo também a sugestão de que as revistinhas 

fiquem expostas na sala de aula ou na biblioteca da escola. 

 A atividade não apresenta grande relevância pois não oferece novos desafios 

ou surpresas. Apenas trata de reunir trabalhos que já haviam sido produzidos em 

capítulos anteriores e que sejam mostrados aos demais membros do grupo social no 

qual os alunos estão inseridos.  

 São observados na atividade os princípios vygotskianos de interações entre 

sujeitos e bakhtiniano de heteroglossia dialogizada, uma vez que propõe a tomada de 

decisões coletivas, e o movimento espiralado da ZPD, revisitando conceitos científicos 

em um nível mais aprofundado para a produção do gênero textual, sob o prisma 

bakhtiniano. Além disso, a atividade requer a ajuda de um par mais experiente para a 

elaboração da versão digital da revistinha, indicando o coordenador do laboratório de 

informática como uma pessoa a qual os alunos podem recorrer.  
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7° ano - Projeto Exposição Nossa Vida, Nossos Contos 
 O projeto se trata da organização de uma exposição que reunirá os textos 

produzidos pelos alunos em capítulos anteriores (Cf. Anexo 2). Os gêneros 

contemplados são "contos", "autobiografias" e  "biografias". 

 A exposição será aberta a visitação de alunos de outras classes, professores, 

funcionários da escola, amigos e familiares. Além de expor os trabalhos realizados, o 

evento promoverá rodas de leitura em diversos formatos.  

 A atividade propõe que os alunos se organizem em equipes para o 

planejamento, organização e realização do evento.  Ao realizá-la, os alunos se 

engajarão no desenvolvimento de outras potencialidades e na interação com outros 

gêneros discursivos, visto que a para a organização do evento são necessárias a 

confecção de convites, a escolha das músicas e a divulgação através de anúncios e  

cartazes. Além disso, a atividade também propõe o registro dos acontecimentos 

através de fotografia, gravações e filmagens. 

 O projeto possibilita que através da interação entre os alunos um grande 

movimento de construção coletiva do saber seja realizado. A criação de gêneros 

discursivos em uma situação real de necessidade possibilita que os conhecimentos 

deixem o campo teórico e assumam uma finalidade prática, além de proporcionar um 

ambiente autêntico de circulação dos mesmos. 

 Foi observada a presença dos princípios vygotskianos de interações entre 

sujeitos e sociedade, uma vez que a atividade é realizada em grupo e aberta a 

visitação dos membros da comunidade. Além disso, está presente o princípio de  

alteridade, uma vez que é através do olhar do outro que é possível a construção do 

eu, pois o projeto trata da culminância da produção de gêneros textuais elaborados ao 

longo do ano letivo que trabalham características identitárias e trajetórias de vida como 

a autobiografia, a biografia e os contos. 

 

8° ano - Projeto Nosso Jornal 
 

 O projeto proposto (Cf. Anexo 2) visa a revisitação de atividades realizadas 

pelos alunos em capítulos anteriores para a criação de um jornal, que pode ser 

classificado como hipergênero, enquanto suporte de outros gêneros. Os gêneros 

discursivos a serem trabalhados são charges, páginas de entretenimento, artigos de 

opinião, crônicas, anúncios, entre outros.  

 A atividade apresenta uma sugestão de roteiro que propõe o trabalho em 

grupos. Além da discussão quanto às seções, número de páginas e características, a 

propõe o questionamento em relação ao público-alvo, ou seja, os leitores que os 
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alunos almejam atingir. A ajuda do professor é solicitada no momento em que 

estratégias de divulgação de lançamento do jornal precisam ser traçadas, recorrendo a 

ele enquanto par mais experiente.   

 A atividade trata mais da seleção de textos produzidos do que da produção de 

novos gêneros baseados no conhecimento adquirido ao longo do ano letivo. Não 

oferece grandes desafios ou desenvolve novas competências. 

 Estão presentes nas atividades os princípios vygotskianos de interações entre 

sujeitos e sociedade, uma vez que a produção do hipergênero é voltada à circulação 

entre os membros da comunidade. Além disso, a ajuda do professor é solicitada 

enquanto par mais experiente, para a definição de estratégias de divulgação do 

lançamento do jornal e consultoria.  

 

9° ano - Projeto Coletânea de criações literárias 
 

 O projeto baseia-se na reunião de gêneros produzidos ao longo do ano letivo 

para a criação de um coletânea que comportará crônicas, narrativas de terror, contos  

e poemas (Cf. Anexo 2).  

 A atividade apresenta um guia que propõe a divisão de tarefas por grupos, que 

deverão se reunir para a tomada de decisões quanto ao projeto gráfico, montagem, 

título e capa da coletânea, sendo o professor indicado como responsável por mediar 

as interações. A atividade também propõe que sejam integradas imagens e 

minibiografias dos autores. 

 Na atividade, podemos identificar os princípios vygotskianos de construção do 

conhecimento com a ajuda do par mais experiente que é o professor e interação entre 

sujeitos e sociedade, uma vez que o projeto é realizado em parceria entre os alunos e 

voltado para a apreciação coletiva. Observa-se, também, o princípio bakhtiniano de 

heteroglossia dialogizada, visto que é presente a assimetria de vozes na sala de aula 

e a atividade propõe que todas as decisões sejam tomadas em conjunto, tendo, 

inclusive, a participação do professor enquanto mediador.   

 O projeto não oferece desafios ou instiga a busca por conhecimento. Por ser 

uma atividade voltada ao 9° ano, poderia estimular a produção de novos gêneros 

baseados no conhecimento prévio ou um evento que articulasse novas interações ou 

opções para o desenvolvimento da oratória ou de outras capacidades. Está aquém do 

potencial realizador da faixa etária. 

 

 
 



 

 

136 

4.3. Vozes vygotskianas e bakhtinianas nas atividades da coleção 
 

 Através de suas seções, a coleção Português: uma língua brasileira propõe a 

realização de atividades nas perspectivas epilinguística e metalinguística. Nas seções 

são trabalhadas a leitura, a interpretação de textos, a oralidade e a produção textual 

em atividades com maior e menor grau de complexidade.  

 As atividades das seções são norteadas a partir de gêneros textuais. Na 

maioria das vezes, os gêneros podem ser considerados como autênticos, pois embora 

transpostos didaticamente, mantém suas características principais. São utilizados 

gêneros genuínos, que circulam socialmente, não sendo observados gêneros textuais 

produzidos artificialmente para fins estritamente didáticos.  

 Ao longo de nosso estudo, foi observada a relevante presença das vozes 

bakhtinianas e vygotskianas na coleção didática, através do emprego das categorias 

de análise determinadas em nossa metodologia (Cf. seção 3.3). Nas seções, os 

princípios vygotskianos de interação entre os sujeitos (e a sociedade), a valorização 

dos saberes prévios e a mediação do professor enquanto par mais experiente no 

processo de construção do conhecimento no movimento espiralado da ZPD foram 

explicitamente presentes, pois havia orientações claras quanto a sua 

imprescindibilidade para a realização das atividades. Em relação às vozes 

bakhtinianas, além do fato de toda a coleção nortear as atividades através do emprego 

dos gêneros textuais, foram observados os princípios de alteridade e heteroglossia 

dialogizada, considerando a contraposição do eu ↔ outro, através da interação e 

relações de troca com os colegas e a assimetria das vozes, observada através da 

promoção de debates e produções coletivas mediadas pelo professor, como o 

proposto pela coleção.  

 Em nossa análise, observamos(Cf. pergunta de pesquisa 1) que a coleção 

Português: uma língua brasileira mostra-se coerente com as orientações trazidas pelo 

Edital do PNLD 2014, à luz da teoria sociointeracional elaborada a partir dos textos de 

Vygotsky e Bakhtin. A coleção esforça-se para estabelecer uma continua relação 

dialógica entre os alunos, professores, conceitos cotidianos e científicos, através das 

atividades predominantemente elaboradas na perspectiva epilinguística. É preciso 

salientar que as  atividades de caráter metalinguístico propostas pela coleção deixam 

esse movimento de lado, pois acabam sendo mais tradicionais, repetitivas e de 

realização mecânica. No entanto, dada a incidência de atividades inspiradas pela 

teoria sociointeracional contemplada nesse estudo e que acreditamos estar presente 

no Edital do PNLD 2014, chegamos a conclusão de que a coleção possui mais 
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aspectos positivos do que negativos sob esse enquadre, sendo portanto satisfatória 

sob a perspectiva sociointeracional. 

 Como dissemos, a coleção Português: uma língua brasileira parece estar 

alinhada à teoria sociointeracional baseada nos textos de Vygotsky e Bakhtin. 

Voltando nossa observação à aprendizagem, não sendo considerada por esse estudo 

como um processo dissociado do ensino, nos questionamos ao longo da pesquisa 

quanto a possibilidade de a coleção corroborar ou não com  a ensinagem proposta por 

Anastasiou (2007).  

 Considerando a ensinagem como uma parceria deliberada entre professores e 

alunos, estando todos engajados e comprometidos com a construção coletiva do saber 

e a promoção do fazer aulas em detrimento do dar ou assistir a aulas, concluímos (Cf. 

pergunta de pesquisa 3) que a coleção pode atuar como uma aliada nesse processo, 

visto que promove, ao longo dos quatro volumes, diversas atividades que propõem 

essa parceria, sem atribuir ao professor e ao livro didático uma voz autoritária, 

oferecendo oportunidades reais de produção democrática dos saberes que, inclusive, 

corroboram com a promoção do letramento crítico. Contudo, ressaltamos que 

enquanto ferramenta, por mais que o livro didático ofereça tais oportunidades, cabe ao 

professor, par mais experiente no processo de ensinagem, exercer práticas que 

corroborem com essa visão, pois o potencial do livro didático será expandido ou 

reduzido de acordo com a utilização do professor.  

 Em sentido contrário, também cabe ao professor questionar as práticas 

propostas pela coleção didática com relação a relevância e viabilidade de realização 

das atividades, pois cada contexto tem suas características peculiares e o uso do livro 

deve ser flexibilizado respeitando cada situação. Ressalta-se também que o uso de 

materiais extra livros didáticos só vem a enriquecer as práticas de ensinagem, não 

sendo o professor um refém do que é proposto pela coleção didática.  Alunos, 

professor e livros didáticos da coleção Português: uma língua brasileira podem ser 

aliados no processo de ensinagem. É preciso, no entanto, que o professor, consciente 

do papel que desempenha, medeie as relações de poder entre os envolvidos no 

processo, valendo-se da sua posição enquanto par mais experiente.  
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5. Considerações finais 
 

 O objetivo desse trabalho foi analisar uma coleção de livros didáticos de Língua 

Portuguesa aprovada pelo PNLD à luz da teoria sociointeracional baseada nos textos 

de Bakhtin e Vygotsky. Também tomamos como referência o Edital do PNLD 2014 e o 

Guia de livros didáticos, que traz resenhas de vários títulos aprovados.   

 Segundo o Guia de livros didáticos (2013, p. 15), cabe ao ensino de língua 

materna aperfeiçoar a formação do aluno como leitor e produtor de textos escritos, 

considerando os novos tipos de letramento. É também vital a ampliação da 

capacidade de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento da língua e da 

linguagem, considerando as variações formais e informais.  

 Para avaliar se essas propostas foram cumpridas pela coleção didática 

Português: uma língua brasileira, foram adotados na pesquisa qualitativa de base 

documental as categorias de análise gêneros discursivos e atividades. Através da 

análise de ambas as categorias, buscamos estabelecer relações com a teoria 

sociointeracional, que acreditamos ser capaz de nortear o trabalho para a consecução 

das metas estabelecidas pelo PNLD visando a melhoria das práticas de ensino e 

aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. 

 Nossos resultados mostraram que na coleção didática há uma grande 

variedade de gêneros discursivos, que articulam atividades que, no geral, corroboram 

para promoção do letramento crítico.  No entanto, é importante ressaltar que por 

muitas vezes a transposição didática resultou na descaracterização do gênero 

discursivo e na recorrente perda de autenticidade do mesmo. A preocupação expressa 

no Edital do PNLD quanto aos novos letramentos, principalmente no que se refere ao 

emprego de novas tecnologias na educação, parece ter conduzido a coleção ao uso 

excessivo de textos oriundos de websites que, devido a dificuldade apontada em 

transpô-los, não promoveu a oportunidade de letramento esperada. Além disso, 

segundo o levantamento dos dados desse estudo, em dois anos 46,6% dos links já se 

encontram indisponíveis, o que dificulta que os alunos busquem a visualização do 

gênero em seu ambiente autêntico de circulação. Ao todo foram identificados mais de 

setenta tipos de gêneros discursivos na coleção. 

 O PNLD propõe que o livro didático deva estimular os alunos e professores a 

buscar por outros textos, visando a ampliação de seu repertório cultural. A coleção 

Português: Uma língua brasileira, cumpre bem esse propósito ao trazer 

recorrentemente através de suas atividades sugestões de livros, vídeos, músicas e 

websites, além de apresentar minibiografias dos autores dos textos contidos na 

coleção.  
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 A variação linguística é abordada em diversos momentos, na perspectiva da 

adequação às situações de uso e valorização de todas as nuances da língua, inclusive 

trabalhando a Língua Portuguesa falada em Portugal. Mapas, fotografias e gravuras 

são usadas para a contextualização das atividades e ajudam os alunos a desenvolver 

um maior entendimento sobre as esferas de circulação dos gêneros e do mundo como 

um todo. 

 As atividades da coleção didática valorizam os conhecimentos prévios dos 

alunos, solicitando frequentemente a troca de experiências entre os membros da 

classe. Além disso, o debate quanto à intencionalidade, à autoria, à finalidade e às 

características dos gêneros trabalhados é sempre proposto, indicando o professor 

enquanto mediador e par mais experiente do grupo. Através da interação proposta 

pelas atividades, além dos princípios vygotskianos supracitados, também é possível 

identificar os conceitos de heteroglossia dialogizada, uma vez que se reconhece a 

existência da multiplicidade de vozes assimétricas na sala de aula, e o princípio da 

alteridade, visto que é conhecendo o outro que enxergamos a nós mesmos.  

 A coleção também estabelece claramente os objetivos para a construção do 

saber em cada capítulo, buscando que o aluno esteja informado sobre os assuntos 

que irá aprender. Por meio da criação de zonas proximais de desenvolvimento, tendo 

o professor enquanto par mais competente para auxiliar os alunos na consecução das 

metas, é possível personalizar a trajetória de cada um, considerando os aspectos 

identitários e individuais do ser.  

 A coleção didática Português: Uma língua brasileira mostra-se coerente com as 

orientações trazidas pelo Edital do PNLD, à luz da teoria sociointeracional  

contemplada nesse estudo, para o desenvolvimento das capacidades do leitor crítico e 

engajado socialmente, pois nas atividades propostas em seus livros didáticos 

podemos, recorrentemente, identificar os princípios bakhtinianos e vygotskianos 

contemplados em nossa análise. Em relação à perspectiva contemplada em relação 

aos processos de ensino e aprendizagem, concluímos que não só corrobora com a 

visão da ensinagem proposta por Anastasiou (2007) como requer, para a plena 

realização das atividades, que seja estabelecida a parceria entre professores e alunos, 

o que é explicitado por inúmeras vezes ao longo da coleção. 

 Ainda que, como já apontado, alguns dos gêneros discursivos tenham suas 

características prejudicadas pela transposição didática, as atividades propostas na 

coleção cumprem bem seu propósito, seja ele em relação a reflexão quanto ao uso da 

língua ou quanto à gramática normativa. A maioria dos gêneros textuais da coleção 

passa a sensação de autenticidade e não há indícios de gêneros textuais produzidos 

estritamente para fins didáticos, sendo contemplados gêneros que circulam 
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socialmente. A coleção se mostra uma boa opção de livros didáticos, estando de 

acordo com as metas estabelecidas pelo Edital, podendo ter seu trabalho norteado 

pelo prisma da teoria sociointeracional e corroborando com a ensinagem, enquanto 

parceria entre professores e alunos rumo a construção engajada dos saberes. 

 Ao longo das edições do Programa Nacional do Livro Didático é possível um 

constante aprimoramento das coleções didáticas que serão utilizadas nas escolas 

públicas em todo o país. No entanto, embora a coleção didática analisada por esse 

estudo tenha se mostrado satisfatória em muitos aspectos  aos anseios do programa, 

sua escolha pelas equipes docentes é realizada exclusivamente através do Guia de 

resenhas, pois as escolas não recebem exemplares suficientes das coleções. Isso 

dificulta muito a escolha dos livros adequados a realidade sociocultural de cada região. 

Há de se ressaltar que a coleção prestigia o discurso e temas das classes médias, não 

abordando temas considerados polêmicos como pobreza, criminalidade, sexualidade e 

relações de trabalho, por exemplo.  Entendemos que tais assuntos precisam estar 

adequados à faixa etária que corresponde ao 2° segmento do Ensino Fundamental, 

porém consideramos que muitos desses temas fazem parte da vida cotidiana dos 

jovens e precisam ser trabalhados com o intuito de prepará-los para enfrentar os 

desafios que a vida oferece. Para os alunos, a escola é um lugar de ensaio para a vida 

e os professores são seus grandes orientadores. Ainda que o livro didático possa vir a 

ser um roteiro,  que seja para prepará-los, para encorajá-los e não para limitá-los, pois 

nesse grande espetáculo que é viver a maior arte é a do improviso.  
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APÊNDICE 1 
Incidência de gêneros discursivos por livro didático 
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N° de 

incidências 
1  

M
EM

Ó
R
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Memória 

Mapa 

Pintura(tela) 

Escultura 

Mini biografia 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

R
O

TE
IR

O
 T

U
R

ÍS
TI

C
O

 

Capa de rot. turístico 

Roteiro turístico 

Mapa 

Gráfico 

Tirinha 

Poema 

Placas de trânsito 

Artigo em website 

Propaganda 

Fotografias 

Texto informativo 

1 

5 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

10 

4 

3 

EN
TR

EV
IS

TA
 

Tirinha 

Entrevista 

Poema 

Pintura (tela) 

Artigo em website 

Fotografias 

Texto informativo 

Mini biografia 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

7 

 

6°
 a

no
 

4 

N
A

R
R

A
TI

VA
S 

D
E 

A
VE

N
TU

R
A

S 

Pintura rupestre 

Propaganda 

Tirinha 

Poema 

Escultura (foto) 

Cartoon 

Artigo em website 

Texto informativo 

Mini biografia 

1 

1 

3 

1 

2 

7 

2 

2 
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IS

TÓ
R

IA
 E

M
 Q

U
A

D
R

IN
H

O
S 

 Propaganda  

Tirinha 

História em quadrinhos 

Fragmento de HQ 

Redação 

Capa de HQ 

Artigo em website 

Fotografias 

Texto informativo 

Mini biografia 

4 

4 

3 

8 

1 

2 

1 

2 

6 

3 

6 
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O

N
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O

PU
LA

R
 

Tirinha 

Conto popular 

Gravura 

Artigo em website 

Fotografias 

Texto informativo 

Mini biografia 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

3 
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IT

O
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Tirinha 

Mito 
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Artigo em Website 
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Texto informativo 

Mini biografia 
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R
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G

O
S 

D
E 

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 C
IE

N
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TI
C

A,
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R
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ET
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 D

O
 D

IC
IO

N
Á

R
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 E
 D
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Mapa 

Verbete de dicionário 

Tirinha 

História em quadrinho 

Poema 

Gravura 

Artigo em website 

Texto informativo 

Mini biografia 

5 

2 

3 

1 

1 

1 
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1 

1 

9 
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A

R
TA
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Cartaz 

Narrativa literária 

Tirinha 

Gravura 

Artigo em website 

Texto informativo 
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3 
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Narrativa literária 
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Gravura 

Fotografia 

Tirinha 

Artigo em website 
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Mini biografia 
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Pintura(tela) 

11 
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2 

2 

1 

3 

O
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O
R

D
EL

 E
 S

U
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S 

VA
R
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N

TE
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Cordel 

Repente ("Rapinbolada") 

Texto informativo 

Mini biografia 

Pintura(tela) 

Fotografia 

Gravura 

Tirinha 

5 

1 

5 

1 

1 

5 

2 

1 

4 

N
O

TÍ
C

IA
 Fotografia 

Artigo em website 

Notícia 

Jornal 

4 

2 

10 

2 
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5 

R
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O
R

TA
G

EM
 

Texto informativo 

Mini biografia 

Fotografia 

Mapa 

Pintura rupestre 

Verb. de dic. em website 

Manchete em website 

Manchete em jornal 

Entrevista em website 

Biografia em website 

Artigo em website 

2 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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R
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O
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E 
TE
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 D
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Á
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O
 

Narrativa literária 

Texto informativo 

Escultura 

Tabuleta pré-histórica 

Mapa 

Fotografia 

Gravura 

Sumário 

Tirinha 

Poema 

Pictograma 

1 

1 
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2 

1 

1 

1 

1 

4 

7 

C
A

R
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A

L 

Narrativa literária 

Selo 

Texto informativo 

Mini biografia 

Cartaz 

Cartão-postal 

Detalhe de pág. de revista 

Tirinha 

Capa de DVD 

Envelope de carta 

Artigo website 

Texto informativa 
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1 
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1 
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1 
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Biografia 
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Artigo de opinião 
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Tirinha 
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1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 
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4 
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Manchetes em website 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

6 

C
R

Ô
N

IC
A
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Gráficos de incidência de gêneros por volume da coleção 
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Gráfico 1: gêneros mais presentes no volume 1 
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Gráfico 2: gêneros mais presentes no volume 2 
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Gráfico 3: gêneros mais presentes no volume 3 
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Gráfico 4: gêneros mais presentes no volume 4 
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ANEXO 1  
Edital do PNLD 2014 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 2  
 

Atividades da seção "Projetos" analisadas nesse estudo 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 
Apresentação e descrição das seções da coleção Português: uma língua brasileira 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 
Roteiro para a análise e a escolha de livro didáticos de Língua Portuguesa sugerido pelo Guia do PNLD 2014 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 5 
Resenha da coleção Português: uma língua brasileira no Guia de coleções didáticas aprovadas pelo PNLD 2014 

 



 

 

 



 

 

 


