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RESUMO 

 

Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Letras 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

A CONCEPÇÃO DE PROFESSOR PRESENTE EM TEXTOS DE 

APRESENTAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS DOS 

ANOS 1990, 2000, 2010 

AUTORA: ADRIANA TRINDADE VARGAS 

ORIENTADORA: GRAZIELA LUCCI DE ANGELO 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 10 de março de 2014. 

 
O presente trabalho tem por objetivo investigar as posições avaliativas dos autores 

sobre a concepção de professor presente em textos de apresentação e nas orientações ao 

professor na atividade de produção textual em três livros didáticos de português de coleções 

distintas dos anos 1990, 2000, 2010. A pesquisa se sustenta na perspectiva teórica bakhtiniana 

para análise e interpretação dos materiais. Os enunciados foram descritos, analisados e 

interpretados levando-se em consideração o momento histórico e social em que os dizeres dos 

autores foram construídos e as relações estabelecidas entre esses enunciados – as chamadas 

relações dialógicas, que são relações de sentido. Das análises feitas e das relações dialógicas 

estabelecidas, identificamos uma concepção de professor comum aos três textos de 

apresentação, um sujeito professor como conhecedor limitado, expressão essa com nuances 

diferentes de sentidos decorrentes de singularidades presentes no dizer de cada autor de livro 

didático. Observamos, também, que a concepção de professor presente nos textos de 

apresentação se confirma nas orientações ao professor na atividade de produção textual no 

interior dos livros didáticos. Acreditamos que não se trata de mera coincidência essa única 

forma de conceber o professor, mas de uma nova tendência de como entender a figura do 

professor exigida pela própria forma de como entender o ensino de Língua Portuguesa 

enquanto língua materna num sistema educacional numa determinada época. 

 

Palavras-chave: Concepção de professor. Textos de apresentação. Ensino de Língua 

Portuguesa.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Master's Dissertation 
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THE CONCEPTION OF TEACHER IN PRESENTATION TEXTS IN 

PORTUGUESE TEXTBOOKS IN THE YEARS OF 1990, 2000, 2010 

AUTHOR: ADRIANA TRINDADE VARGAS 

ADVISOR: GRAZIELA LUCCI DE ANGELO 

Date and Place of Defense: Santa Maria, March 10, 2014. 
  

The present study aims to investigate the evaluative positions of the authors on the 

conception of teacher in presentation texts and in guidelines to the teacher in textual 

production activities in three Portuguese textbooks of distinct collections from the years of 

1990, 2000, 2010. This research is grounded in Bakhtin's theoretical perspective for analysis 

and interpretation of materials. The utterances were described, analyzed and interpreted taking 

into account the historical and social time in which the sayings of the authors were 

constructed and the relations between these utterances were established – the so-called 

dialogical relations, which are relations of sense. From the analysis and dialogical 

relationships established, we identified a conception of teacher common to the three 

presentation texts, a subject teacher as limited connoisseur, expression with different nuances 

of meaning arising from singularities present in the sayings of each textbook author. We also 

noted that the conception of teacher in these presentation texts is confirmed in the guidelines 

to the teacher in textual production activities from the textbooks. We believe it is not 

coincidental that unique way of conceiving the teacher, but it is a new trend in how to 

understand the figure of the teacher demanded by the own way of how to understand 

Portuguese language teaching as a mother tongue in an education system at a particular time. 

 

Keywords: Conception of teacher. Presentation texts. Portuguese language teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Não tomamos nossas palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros.  

(BAKHTIN, 1952-53/2010) 

 

 

É preciso percorrer os caminhos do ensino de Língua Portuguesa no Brasil para 

conhecer a situação do profissional que esteve à frente desse processo – o professor. Este se 

constituiu, ao longo da história, pela sua relação com o conhecimento
1
 e foi essa relação que 

desenhou os diferentes perfis profissionais cuja sucessão constituiu a história da profissão 

(GERALDI, 2003, p. 2). 

 Para conhecer e compreender a constituição do sujeito professor, assumimos uma 

perspectiva histórica que se encontra amparada na linha de estudos da História das Disciplinas 

Escolares. Essa área de conhecimento, instaurada recentemente no campo da educação, 

“permite recuperar o processo de instituição e constituição de certos conteúdos em disciplina 

curricular, identificando e compreendendo a sua evolução.” (SOARES, 2002, p. 157). É 

através dessa área que buscaremos conhecer a história da constituição do sujeito professor 

para melhor compreendermos a concepção desse profissional nas últimas décadas. 

O presente trabalho, que é voltado ao estudo de textos de apresentação do manual do 

professor de alguns livros didáticos dos anos 1990, 2000 e 2010, sustenta-se na perspectiva 

teórica e metodológica sócio-histórica, segundo a qual é necessário investigar as condições de 

produção de seus textos a fim de compreender, a partir dos dizeres dos autores, que concepção 

de docente está presente neles e em que medida essa concepção se confirma (ou não) nas 

orientações dadas ao professor, na atividade de produção textual, no interior do livro didático 

de português. 

Nessa perspectiva histórica, estão, entre outros autores, os pesquisadores Chervel 

(1990) e Geraldi (2003). 

                                                             
1 Geraldi, em seu discurso, durante a palestra A aula como Acontecimento, realizada em 2003, na Universidade 

de Aveiro, Portugal, diz que a concepção que conhecemos hoje de escola é o lugar onde se ensina e é o lugar 

onde se aprende. “Como ensinar e aprender demandam objetos, e estes são conhecimentos, então há na escola 

uma relação com certos conhecimentos. A relação é triádica: o professor, o aluno e os conhecimentos. Cada 

proposta pedagógica, na história ou no presente, define diferentes posições para cada um destes três elementos, 

dando ênfase ora a um, ora a outro destes três pólos.” (GERALDI, 2003, p. 3)  
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 Chervel (1990), em seu texto História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa, discute a noção de disciplina
2
 escolar e, assim, faz um percurso sobre a 

história dessa expressão interligada ao contexto escolar. No texto de Chervel, um dos pontos 

mais reflexivos é a compreensão no tocante à adaptação das disciplinas às diversas 

transformações “culturais” na sociedade francesa. Nesse sentido, o autor evidencia: “a 

instituição escolar, é, em cada época, tributária de um complexo de objetivos que se 

entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura da qual alguns tentaram fazer um 

modelo.” (CHERVEL, 1990, p. 188). Na discussão de Chervel, há uma crítica evidente ao 

sistema educacional francês do início do século XX, o qual molda e sistematiza o ensino
3
. Tal 

crítica se estende às escolas de formação de professores: elas mantêm os professores à boa 

distância do mundo de finalidades/objetivos mesmo se, aparentemente, o papel desta 

organização não é o de lhes esconder tal natureza. Conforme assevera o autor: 

 

A realidade de nossos sistemas educacionais não coloca os docentes, a não ser 

excepcionalmente, em contato direto com o problema das relações entre finalidades 

e ensinos. A função maior da “formação dos mestres” é a de lhes entregar as 

disciplinas inteiramente elaboradas, perfeitamente acabadas, as quais funcionarão 

sem incidentes e sem surpresas por menos que eles respeitem o seu “modo de usar”. 

(CHERVEL, 1990, p. 191). 

 

Chervel (1990, p. 191) faz uma crítica tão contundente a esse distanciamento entre as 

finalidades do ensino e o professor que cria uma hipótese: “Pode-se até perguntar se a 

ignorância das finalidades do ensino não é proporcional ao volume e ao número de órgãos de 

formação que presidem ao funcionamento das disciplinas.” 

O autor explica que o sujeito professor deve ser considerado nesse processo de 

transformação. Pontua que, no processo que transforma as finalidades em ensino, está a 

pessoa do professor. Apesar da dimensão “sociológica” do fenômeno disciplinar, é preciso 

                                                             
2 Conforme Chervel (1990), a definição de “disciplina”, no início do século XX, ressurge como “conteúdos de 

ensino”. Esses são concebidos como entidades sui generis, próprios da classe escolar, relativamente autônomas 

de toda a realidade cultural exterior à escola, “e desfrutando de uma organização, de uma economia interna e de 

uma eficácia que elas não parecem dever nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria história. Além do 

mais, não tendo sido rompido o contato com o verbo disciplinar, o valor forte do termo está sempre disponível. 

Uma ‘disciplina’, é igualmente, em qualquer campo que se encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer 
dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e 

da arte.” (CHERVEL, 1990, p. 180).  
3 Em relação ao domínio dos conteúdos de ensino, Chervel (1990) declara: “Pois prevalece, no domínio dos 

conteúdos de ensino, um consenso que, em geral, mesmo os historiadores do ensino partilham, e que foi 

recolocado em questão a não ser a partir de uns quinze anos para cá pelos especialistas de certas disciplinas. 

Estima-se, ordinariamente, de fato, que os conteúdos de ensino são impostos como tais à escola pela sociedade 

que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha. Na opinião comum, a escola ensina as ciências, as quais fizeram 

suas comprovações em outro local. Ela ensina a gramática porque a gramática, criação secular dos lingüistas, 

expressa a verdade da língua [...].” (CHERVEL, 1990, p. 180). 
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considerar esse sujeito, procurando saber como as finalidades lhe são reveladas, bem como ele 

toma consciência ou conhecimento delas.  

O conhecimento das finalidades do ensino, bem como da função dos mestres torna-se 

possível através do estudo da literatura produzida sobre a escola e sobre as redes educacionais 

em cada época. Como bem afirma Chervel: 

  
Cada época produziu sobre sua escola, sobre suas redes educacionais, sobre os 

problemas pedagógicos, uma literatura freqüente abundante: relatórios de inspeção, 

projetos de reforma, artigos ou manuais de didática, prefácios de manuais, polêmicas 

diversas, relatórios de presidentes de bancas, debates parlamentares, etc. É essa 

literatura que, ao menos tanto quanto os programas oficiais, esclarecia os mestres 

sobre sua função e que dá hoje a chave do problema. (CHERVEL, 1990, p. 190).

     

     

O autor esclarece que, através do estudo de relatórios de inspeção, artigos ou manuais 

de didática, prefácios de manuais, etc., é possível conhecer a função atribuída ao professor, 

isto é, a concepção de professor prevista por um sistema educacional em uma dada época. 

Assim, contribuindo para a discussão de Chervel, a saber, indo ao encontro do seu 

pensar, o sistema educacional não deveria moldar ou sistematizar o ensino, assim como 

desconsiderar a “figura” do professor no processo de transformação das finalidades em 

ensino, pois o ensino supõe sujeitos ativos que interagem nas práticas escolares com 

perguntas, respostas, questionamentos, contrariedades, aceitações, recusas; algumas vezes, 

com relações harmoniosas, outras, não.          

No caminho dessa linha de estudos sobre a história do ensino, a qual se situa o 

trabalho de Chervel, está o trabalho de Geraldi. Esse autor (2003) afirma, ao retornar à 

Didáctica Magna
4
, que algumas metáforas escritas na obra elucidam a identidade do professor 

que começa a ser desenhada no começo do século XVII e que perdurará por um longo período 

da nossa história. O autor se refere “à metáfora do organista, que executa qualquer sinfonia 

mesmo não sabendo compô-la: ao ouvinte não interessa saber se o executor é capaz de 

compor, interessa que acompanhe com maestria a partitura, onde tudo já está escrito. Onde 

tudo já está composto.” (GERALDI, 2003, p. 5). Ainda, ele explica que o processo de 

                                                             
4 Obra de frade Coménio, nascida na década de 1620. Coménio foi o criador da Didática Moderna e um dos 
maiores educadores do século XVII; já nesse século, ele concebeu uma teoria humanista e espiritualista da 

formação do homem, que resultou em propostas pedagógicas hoje consagradas ou tidas como muito avançadas. 

Entre essas ideias estavam: o respeito ao estágio de desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem, a 

construção do conhecimento através da experiência, da observação e da ação e uma educação sem punição, mas 

com diálogo, exemplo e ambiente adequado. Coménio pregava, ainda, a necessidade da interdisciplinaridade, da 

afetividade do educador e de um ambiente escolar arejado, bonito, com espaço livre e ecológico. Estão, também, 

entre as ações propostas pelo educador checo: coerência de propósitos educacionais entre família e escola, 

desenvolvimento do raciocínio lógico e do espírito científico e a formação do homem religioso, social, político, 

racional, afetivo e moral. 
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educação acontece como se um dos agentes, o professor, executasse uma partitura, sendo um 

mero agente executor de algo pronto. Ele não precisa ser sábio, mas saber tudo o que deve 

fazer, e este “tudo” lhe é dado nas mãos pelos sábios, que organizariam o que ensinar e como 

ensinar. Conforme observamos em um trecho da Didáctica Magna: 

 

[...] serão hábeis para ensinar mesmo aqueles a quem a natureza não dotou de muita 

habilidade para ensinar, pois a missão de cada um (não) é tanto tirar da própria 
mente o que deve ensinar, como sobretudo comunicar e infundir na juventude uma 

erudição já preparada e com instrumentos também já preparados, colocados nas suas 

mãos. Com efeito, assim como qualquer organista executa qualquer sinfonia, 

olhando para a partitura a qual talvez ele não fosse capaz de compor nem de 

executar de cor só com a voz ou com o órgão, assim também por que é que não há o 

professor de ensinar na escola todas as coisas, se tudo aquilo que deverá ensinar e, 

bem assim os modos como o há de ensinar, o tem escrito como que em partituras? 

(COMÉNIO, XXXII - 4 apud GERALDI, 2003, s/p). 

 

Conforme Geraldi, é aplicando-se os sentidos dessa metáfora na atividade do ensino 

que se enumeram características do sujeito professor da referida época.  

Chervel (1990) e Geraldi (2003) mostram, em seus textos, a possibilidade de 

conhecermos a concepção de professor através de um estudo histórico sobre o ensino em cada 

época
5
. Por um lado, Chervel (1990) defende que as finalidades do ensino são diferentes em 

épocas diferentes, revelando o lugar determinado ao professor por um sistema educacional 

francês; por outro lado, Geraldi defende que há alteração na concepção de professor em 

épocas diferentes pelo fato de a relação do professor com o conhecimento não ser sempre a 

mesma. 

É nessa direção, com o olhar voltado à concepção de professor, portanto, que 

pretendemos nos aproximar da História das Disciplinas Escolares, em especial da disciplina 

de Língua Portuguesa, uma vez que, inerente a esse conhecimento histórico, está o 

conhecimento histórico acerca da concepção do sujeito que esteve à frente do processo de 

ensino, o professor. 

Para atingirmos os objetivos aos quais nos propomos alcançar, organizamos este 

trabalho em cinco capítulos: no primeiro, Apresentação da pesquisa, apresentamos nossa 

pesquisa e estabelecemos alguns critérios para a seleção dos livros didáticos de Língua 

Portuguesa que passarão a compor nosso corpus de análise. 

                                                             
5 O texto de Geraldi (2003) nos revela a concepção de professor no século XVII através da Carta Didáctica 

Magna; o texto de Chervel (1990) nos mostra a concepção de professor no fim do século XIX e no início do 

século XX através dos relatórios de inspeção, projetos de reforma, artigos ou manuais de didática, prefácios de 
manuais, relatórios de presidentes de bancas, etc. 
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No segundo capítulo, intitulado O diálogo com outros textos, delineamos um 

panorama histórico sobre o ensino de Língua Portuguesa, o livro didático, o manual do 

professor, os textos de apresentação e o sujeito professor no Brasil, bem como algumas 

definições desses elementos para a compreensão da pesquisa. 

No terceiro capítulo, Referenciais teórico e metodológico, explicitamos nosso 

referencial teórico e metodológico: alguns conceitos da teoria bakhtiniana, tentando articulá-

los ao nosso material de pesquisa. 

No quarto capítulo, Descrição do material de análise, ocupamo-nos, especificamente, 

da descrição dos textos de apresentação do manual do professor e das orientações dadas ao 

professor na atividade de produção textual no interior do livro das obras didáticas 

selecionadas. 

No quinto capítulo, Análise do material, aparados em categorias analíticas da 

perspectiva bakhtiniana, analisamos os discursos dos autores, com o olhar direcionado à 

concepção de professor, nos textos de apresentação do manual do professor e nas orientações 

dadas ao professor na atividade de produção textual no interior do livro, a fim de 

respondermos à questão da nossa pesquisa. 

Dito isso, passamos ao início da nossa história. 
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1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 

comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, 

além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, 

comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem contar as reações 
impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da 

comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem influência sobre os trabalhos 

posteriores, etc.) Além disso, o ato de fala sob a forma de livro é sempre orientado 

em função das intervenções anteriores na mesma esfera de atividade, tanto as do 

próprio autor como as de outros autores: ele decorre portanto da situação 

particular de um problema científico ou de um estilo de produção literária. Assim, o 

discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica 

em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as 

respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. [...]  

(BAKHTIN/VOLOCHINOV,1929/1986, p.123).  

 

 

O interesse por esta pesquisa iniciou juntamente com a minha prática docente. Para 

tanto, farei uma pequena viagem no tempo e começar o relato a partir do ano 2000, quando 

iniciei minha carreira profissional. 

Antes, porém, gostaria, brevemente, de fazer uma observação ao ano de 1998, quando 

fui aluna do Curso de graduação em Letras da UFSM. À época, tive a oportunidade de 

participar como bolsista – FIPE – do projeto de pesquisa intitulado O ensino de Língua 

Portuguesa no Telecurso 2000
6
 – 1º grau, sob a orientação da professora Graziela Lucci de 

Angelo. Essa pesquisa oportunizou-me, pela primeira vez, na graduação, o contato com um 

material didático voltado ao ensino de Língua Portuguesa. Tal experiência foi relevante para o 

meu conhecimento, assim como para o exercício da minha profissão, pois o trabalho com a 

pesquisa na graduação contribuiu para minha prática docente inicial, como relatarei no 

decorrer do texto.  

No ano 2000, fui contratada para trabalhar pela primeira vez. Era um curso privado de 

educação para jovens e adultos (EJA)
7
, em Santa Maria. Como professora de Língua 

Portuguesa, não tinha experiência, mas estava segura porque teria um manual didático de 

apoio para me auxiliar diante daquela realidade escolar. Ao tomar conhecimento do material, 

                                                             
6  Proposta de educação a distância voltada a jovens e adultos que desejassem fazer o curso ou complementar sua 

escolaridade até o nível de 2º grau, bem como adquirir competências básicas para o exercício de uma profissão.  

As aulas se realizavam através de programas de TV (teleaulas) e materiais impressos próprios, referentes a cada 

disciplina, permitindo, além da aprendizagem dos conteúdos, a construção de novos conhecimentos e sua 

aplicação. Os encontros ocorriam em telessalas instaladas numa instituição privada ou pública; no lugar do 

professor, havia um orientador de aprendizagem para mediar o processo de ensino-aprendizagem. 
7 Modalidade de ensino nas etapas dos ensinos fundamental e médio da rede escolar pública brasileira e adotada 

por algumas redes particulares a qual recebe jovens e adultos que não completaram os anos da educação básica 

em idade apropriada.  
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constatei que era uma apostila, que não trazia orientações ou um texto de apresentação ao 

professor, nem mesmo um embasamento teórico-metodológico como sugestão para o 

desenvolvimento do trabalho docente, apenas exercícios gramaticais de diversos concursos de 

vestibular de universidades, principalmente da região de São Paulo. O “pavor” tomou conta 

de mim, pois não teria uma orientação, um acompanhamento ou uma referência para 

elaboração das aulas. Não pude entender como um material didático, mesmo sendo um 

caderno de exercícios gramaticais, poderia ser elaborado sem ser acompanhado por uma 

orientação ou um texto de apresentação ao professor.  

Diante de tal situação, a minha experiência de pesquisadora, na iniciação científica, foi 

importante para o planejamento e para elaboração das minhas aulas, tendo em vista que a 

realidade dos alunos do curso EJA era semelhante à realidade dos alunos do curso Telecurso 

2000. As apostilas do Telecurso 2000 apresentavam orientações a todos os agentes envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem; os textos de apresentação eram compostos por 

explicações, esclarecimentos e orientações sobre o material e sobre as aulas. Tal situação me 

conduziu a uma reflexão a respeito de ambos os materiais tão distintos, mas elaborados para 

um mesmo fim: o ensino de Língua Portuguesa. Inerente à minha reflexão, logo surgiram dois 

questionamentos: Qual é o lugar destinado ao professor nos livros ou manuais didáticos de 

português? Que tratamento é dado ao professor nesses materiais? A partir dessa experiência 

tive o interesse de pesquisar sobre esse assunto, como o professor é visto pelo livro ou manual 

didático de português. No entanto, à época, tornou-se inviável, pois eu estava sobrecarregada 

de aulas.  

Em 2001, ingressei no magistério estadual e, a partir daí, tive oportunidade de 

conhecer e trabalhar com vários livros didáticos de português; sempre interessada em saber a 

concepção de professor presente e o lugar destinado a ele nos livros, via seus textos de 

apresentação ou introdutórios. Ao longo do tempo, através de uma análise superficial, sem 

rigor científico, pude perceber que a concepção de língua, linguagem e professor trazida nos 

textos de apresentação confirmava-se no interior do livro na maioria das obras. Importa 

ressaltar que me sentia bastante motivada em realizar essa análise (para confirmar a 

concepção trazida no texto de apresentação) no interior do livro, através da orientação 

fornecida ao professor na atividade de produção textual, por entender que é uma atividade de 

realização complexa de escrita, uma vez que exige conhecimento e domínio amplos por parte 

do professor em relação à língua ensinada. Agora, vejo-me diante da oportunidade de realizar 

essa análise com rigor científico para comprovar resultados antes previstos.   



19 

 

 

Profissionalmente, o livro didático me acompanhou. Uns mais didáticos, outros não 

didáticos o suficiente. Durante doze anos, vivi com satisfação o dia a dia do magistério, 

correndo entre alunas e alunos, aulas, provas, reuniões pedagógicas, algumas vezes falando do 

lugar de professora, outras, do lugar de coordenadora pedagógica e outras, ainda, do lugar de 

gestora. Todas as experiências foram importantes para o meu amadurecimento profissional. 

Mesmo exercendo outras funções na escola, que não a de professora de sala de aula, entre 

2005 e 2009, nunca perdi de vista o livro didático nem os questionamentos a respeito da visão 

do livro de português sobre o professor. 

Em 2010, retornei para a sala de aula. Além disso, retomei meus estudos, buscando 

ingressar no curso de pós-graduação com o objetivo de adquirir maior conhecimento em 

relação aos estudos linguísticos e à história do ensino de Língua Portuguesa no Brasil para 

melhor entender o lugar ocupado por mim como professora de Língua Portuguesa e para 

qualificar-me profissionalmente. Em 2012, voltei para os bancos da academia como pós-

graduanda; foi um ano de muito estudo e movimentação entre aulas na universidade, eventos 

e escola.  

Ao término desse ano, o interesse pela pesquisa tornou-se mais intenso a partir da 

disciplina A constituição do ensino de língua no Brasil, ofertada pelo Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL-UFSM) e ministrada pela Professora Graziela Lucci de Angelo. 

Essa disciplina oportunizou-me compreender, de maneira formal, o contexto educacional em 

que estou inserida, o processo de constituição do ensino de língua no Brasil, o movimento de 

alteração do ensino de língua, assim como de seus instrumentos didáticos e da posição 

docente ao longo do tempo. Permitiu-me entender que as causas das alterações ocorridas no 

ensino de língua, por exemplo, nos manuais didáticos e na formação de professor, estão 

interligadas e são determinadas por diversos fatores, sejam os de natureza política, econômica, 

social e ideológica, sejam os relacionados à formação dos professores e às condições em que 

se encontram os conhecimentos sobre a linguagem em uma dada época. 

O conjunto de leituras realizadas sobre a história do ensino de Língua Portuguesa e 

sobre livros didáticos, como os de Batista e Galvão (2009), Bunzen (2009), Chervel (1990), 

Soares (1996, 2001) e Geraldi (1987, 1996, 1998), proporcionou-me compreender, mesmo 

que de forma geral, a constituição histórica da posição profissional de professor de língua e, a 

partir disso, levou-me a organizar uma temática de investigação que focalizasse a pesquisa, de 

forma pontual, a concepção de professor no manual do livro didático de português através do 

seu texto de apresentação.  
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Assim, minha reflexão no mestrado propõe um estudo sobre a concepção de professor 

presente em textos de apresentação do manual do professor em livros didáticos de português, 

bem como a sua confirmação (ou não) no interior do livro nas orientações ao professor na 

atividade de produção textual. 

 

 

1.1 Questão a ser respondida pela pesquisa 

 

 

Qual é a concepção de professor que está presente no texto de apresentação do manual 

do professor e nas orientações dadas ao professor na atividade de produção textual no interior 

do livro de português das décadas 1990, 2000 e 2010?  

 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

  

Nosso objetivo é investigar, por meio do discurso dos autores, que concepção de 

professor está presente no texto de apresentação do manual do professor e em que medida 

essa concepção se confirma ou não nas orientações dadas ao professor na atividade de 

produção textual no interior do livro de português das décadas 1990, 2000 e 2010.  

  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

 

Para atingirmos o objetivo geral, elaboramos alguns objetivos específicos, quais 

sejam:  

a) compreender as significações dos enunciados dos textos de apresentação e das 

orientações dadas ao professor na atividade de produção textual no interior do 
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livro, com o olhar voltado à concepção de professor a partir das condições de 

produção dos livros didáticos de português dos anos 1990, 2000 e 2010; 

b)  estabelecer uma situação de cotejo entre o discurso presente no texto de 

apresentação do manual do professor e o discurso presente nas orientações dadas 

ao professor na atividade de produção textual no interior do livro para saber em 

que medida a concepção desse profissional, presente no texto de apresentação, 

confirma-se ou não nas orientações dadas ao professor na atividade de produção 

textual no interior do livro didático de português das décadas 1990, 2000 e 2010. 

 

 

1.3 Critérios para a escolha dos livros didáticos de Língua Portuguesa 

 

 

O presente trabalho assume caráter qualitativo e não quantitativo para o seu 

desenvolvimento. Entendemos ser importante utilizarmos algumas informações para 

esclarecer esse tema anteriormente à elucidação dos critérios para a escolha dos livros 

didáticos de português. 

De acordo com Oliveira (1982), dentro do campo das ciências humanas e sociais, há o 

embate entre duas visões metodológicas no tocante à realização de pesquisa científica. Há a 

que trabalha com os métodos quantitativos, adotando uma orientação que aceita o 

comportamento humano como sendo resultado de forças, fatores, estruturas internas e 

externas que atuam sobre as pessoas, gerando determinados resultados. Essa visão é chamada 

de Positivismo. Complementando as informações de Oliveira, Neves (1996) afirma que é por 

meio do emprego de métodos quantitativos, que descrevem e explicam fenômenos, que a 

pesquisa social tem sido marcada significativamente. No entanto, hoje há outra forma de 

abordagem que se tem afirmado como promissora possibilidade de investigação: trata-se da 

pesquisa identificada como qualitativa. Tal pesquisa originou-se no selo da Antropologia e da 

Sociologia a partir da década de 60. Segundo Neves (1996), se, por um lado, a pesquisa 

quantitativa, geralmente, procura seguir com rigor um plano previamente estabelecido 

(baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são objetos de definição 

operacional), por outro, a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada ao longo do seu 

desenvolvimento; ademais, não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega 

instrumental estatístico para análise dos dados; seu foco de interesse é amplo e parte de uma 
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perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Ainda, esse autor declara em 

relação à pesquisa qualitativa que 

 

dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, é freqüente 

que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos 

fenômenos estudados. (NEVES, 1996, p. 1). 

  

Ao conhecermos essas duas visões metodológicas no campo das ciências humanas e 

sociais, importa ressaltar algumas poucas palavras que nos façam entender o pensamento 

bakhtiniano em relação ao fazer científico, uma vez que nosso trabalho tem como 

embasamento sua teoria. Observamos o pensamento de Bakhtin na voz de Faraco (2010): 

 

Bakhtin se identificava com uma tradição hermenêutica nos estudos humanos, uma 

tradição que entende que o fazer científico nas ciências humanas se materializa por 

gestos interpretativos, por contínua atribuição de sentidos (uma espécie de 

besinliches Denken) e não por gestos matematizadores. (FARACO, 2010, p. 41). 

 

É nessa direção metodológica, isto é, de acordo com o pensamento bakhtiniano em 

relação ao fazer científico, que caminharemos com a nossa pesquisa.  

Dito isso, iniciamos a explanação dos critérios de seleção de um dos nossos objetos de 

análise. Selecionamos três livros didáticos de Língua Portuguesa que permitissem a nossa 

análise. A seleção dos livros foi realizada observando-se o período de tempo correspondente 

às décadas de 1990, 2000 e 2010 e a existência de um texto de apresentação ou de um texto 

introdutório dirigido ao professor no manual do livro do professor.  

O critério para a escolha de livros didáticos das décadas de 1990 a 2010 se deu por 

representar um período marcante em relação à política voltada para os materiais didáticos.  

De acordo com Mantovani (2009), na década de 1990, o Ministério da Educação 

(MEC) atuou mais ativamente na questão sobre a qualidade dos livros escolares. O ano de 

1993 representou um marco em relação à política voltada para materiais didáticos. O MEC 

coordenou a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos
8
 em 1993/1994, sendo 

que, em 1994, foi realizada uma avaliação da qualidade dos conteúdos programáticos e dos 

aspectos pedagógicos e metodológicos dos livros didáticos mais solicitados em 1991. Em 

1995, o governo instituiu a análise e a avaliação pedagógica dos livros a serem escolhidos 

                                                             
8 Em 1990, em Jontien, Tailândia, realizou-se a Conferência Mundial de Educação para Todos, promovida pela 

UNESCO e copatrocinada pelo PNUD, UNICEF e Banco Mundial, com a participação de 155 países e centenas 

de organizações da sociedade civil. Decidiu-se que os países com maior índice de analfabetismo e maior déficit 

no atendimento da escolaridade obrigatória elaborariam planos decenais de educação para todos. (BEZERRA; 

LUCA, 2006). 
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pelas escolas e distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático
9
. A partir daí, as 

avaliações dos livros foram sendo sistematizadas ao longo dos programas. Em 1996, foi 

realizada a primeira avaliação pedagógica dos livros didáticos das quatro primeiras séries do 

ensino fundamental pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e, em 1998, a 

primeira avaliação pedagógica dos livros didáticos das quatro últimas séries do Ensino 

Fundamental pelo mesmo programa. 

Nesse movimento de transformações, em relação à política voltada para materiais 

didáticos, o livro didático e o professor passaram por um momento de busca de identidade. 

Segundo Dionísio (2002): 

 

A parceria livro didático-professor atravessa um momento de encontros e 

desencontros, uma vez que ambos estão em fase de transição, buscando uma 

identidade que revele as transformações teóricas e políticas ocorridas no panorama 

nacional [...] (DIONÍSIO, 2002, p. 82). 

 

Como exemplo de algumas dessas mudanças políticas, Dionísio (2002) cita o PNLD, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
10

 e os diversos sistemas de avaliação 

implantados recentemente. No âmbito dos estudos sobre a linguagem, a autora esclarece que 

os livros didáticos transitam pelas teorias linguísticas buscando atender aos critérios
11

 

estabelecidos pelo PNLD e às diretrizes dos PCNs. Em relação ao professor e o livro didático, 

a autora afirma que, considerando-se a panorâmica do sistema educacional brasileiro no que 

se refere ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, o desencontro entre o livro e o professor 

não é um traço apenas do sistema educacional atual. Sendo assim, reiteramos a importância 

do nosso estudo histórico sobre o ensino para compreendermos a relação atual existente entre 

professor e livro didático, direcionando nosso olhar ao lugar destinado a esse profissional no 

livro, a saber, o manual do professor, mais especificamente, o texto de apresentação.   

Tendo em vista o foco da nossa pesquisa, saber a concepção de professor via texto de 

apresentação no livro didático de português, percorreremos o caminho em direção ao manual 

                                                             
9 Programa voltado a uma política pública para a educação, que tem o objetivo de avaliar, adquirir e distribuir, de 

forma universal e gratuita, livros didáticos para todos os alunos das escolas públicas do Ensino Fundamental 

brasileiro. 
10 Os Parâmetros Curriculares Nacionais são referências para os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país e 
foram elaborados pelo Governo Federal em 1996. Esse documento estabelece, para os sistemas de ensino, uma 

base nacional comum nos currículos e serve de eixo norteador na revisão ou elaboração da proposta curricular 

das escolas. “O desenvolvimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais vai ocorrer na medida em que cada 

escola os torne seus”. (BRASIL, 1998, p. 10). 
11 A elaboração dos livros didáticos de português busca atender aos critérios estabelecidos por uma política 

linguística, PCNs e PNLD. Conforme explica Calvet (2007), a política linguística centra-se na relação entre o 

poder e as línguas, mais precisamente, em relação às importantes decisões políticas sobre as línguas e seus usos 

na sociedade. A presença e os usos das línguas em cada situação é uma questão política e é atravessada de 

conflitos e negociações, pois a política linguística está na base da ação dos Estados no que se refere à língua.   
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do professor
12

. Escolhemos trabalhar com esse material (manual do professor), porque é um 

local onde encontramos informações sobre a elaboração e a utilização do livro, destinadas ao 

professor. Nesse lugar, há, geralmente, o esclarecimento sobre as correntes teóricas em que a 

obra foi baseada, assim como sua organização. É nesse espaço que o autor dialoga com o 

professor e é através desse diálogo que se constitui a visão do autor sobre o sujeito professor. 

Tal visão nos possibilita articular o dizer que está no manual com o que está no interior do 

livro e, a partir daí, saber em que medida há coerência ou não no dizer do autor no manual. 

 Dionísio, no seu artigo Livros didáticos de Português formam professores?, trata da 

relação entre a proposta do manual do professor e o interior do livro: 

 
Os autores de livros didáticos costumam apresentar um Manual do professor, em 

que esclarecem sobre as correntes teóricas em que fundam suas obras, mas nem 

sempre há uma correlação entre tais teorias e as atividades propostas no livro do 

aluno. Algumas vezes, parece haver uma estratégia de marketing e não uma 

orientação teórico-metodológica. Listar referências bibliográficas atuais recheadas 

de autores de renome nacional e internacional, apresentar um texto didático 

resumindo as referências citadas ou carimbar a capa do livro com expressões como 

“Aprovado pelo PNLD” ou “De acordo com o PCN” não asseguram a tal obra 

coerência entre pressupostos teóricos e práticas metodológicas. (DIONÍSIO, 2002, 

p. 85).  

 

Assim, entendemos que, para sabermos se o discurso do autor no texto de 

apresentação do manual do professor é coerente com o seu discurso no interior do livro 

didático, no caso da nossa pesquisa, em relação à concepção de professor, precisamos 

estabelecer uma relação de cotejo entre esses dois lugares.  

Para isso, escolhemos trabalhar com as orientações ao professor na atividade de 

produção textual no interior do livro. Nossa escolha, por essa atividade, ocorreu por 

entendermos ser uma tarefa de realização complexa na escola, pois exige um amplo 

conhecimento sobre as finalidades de ensino e um domínio da língua escrita a ser ensinada 

pelo professor. Vale ressaltar que por apresentar esse grau de complexidade, compreendemos 

que a atividade de produção textual torna-se mais adequada para análise desta pesquisa a fim 

de responder aos objetivos propostos. 

Observamos o que prescrevem os PCNs de Língua Portuguesa no tocante ao ensino da 

atividade de escrita, conforme o trecho abaixo: 

 

[...] Pensar em atividades para ensinar a escrever é, inicialmente, identificar os 

múltiplos aspectos envolvidos na produção de textos, para propor atividades 

sequenciadas, que reduzam parte da complexidade da tarefa no que se refere tanto ao 

processo de redação quanto ao de refacção.  

[...] 

                                                             
12 No decorrer do trabalho, traremos informações históricas sobre o manual do professor. 
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Os procedimentos de refacção começam de maneira externa, pela mediação do 

professor que elabora os instrumentos e organiza as atividades que permitem aos 

alunos sair do complexo (o texto), ir ao simples (as questões lingüísticas e 

discursivas que estão sendo estudadas) e retornar ao complexo (o texto). Graças à 

mediação do professor, os alunos aprendem não só um conjunto de instrumentos 

lingüístico-discursivos, como também técnicas de revisão (rasurar, substituir, 

desprezar). Por meio dessas práticas mediadas, os alunos se apropriam, 

progressivamente, das habilidades necessárias à autocorreção.  (BRASIL, 1998, p. 

76-78).  

 

 De acordo com os PCNs, a atividade de escrita é complexa e depende da mediação do 

professor para reduzir parte da complexidade tanto no processo de redação quanto no 

processo de refacção, para que os alunos se apropriem das habilidades de autocorreção e 

possam efetivar seu aprendizado de produção de textos. 

Outro documento oficial que orienta e direciona a prática da escrita é Lições do Rio 

Grande
13

, conforme a citação: 

 

No ensino de escrita, é também fundamental transformar alguns princípios em 

conteúdos procedimentais. Não basta, para aprender a escrever, aprender conteúdos 

gramaticais e palavra, é preciso aprender como aproximar-se da escrita e como agir 

diante da tarefa complexa de produzir um texto com vistas à interação efetiva com 

alguém. Propomos, nestes Referenciais, superar a idéia de que a produção de um 

texto se dá num momento – por exemplo, ao longo de duas horas, numa aula ou em 

casa – e com base em uma temática enunciada de maneira curta – por exemplo, 

“Devemos alterar a idade de responsabilização penal?”. Essa atitude – fornecer uma 

folha em branco, um tema e alocar um tempo para que o estudante produza uma 
redação – não desdobra o processo de escrita nas etapas que lhe são fundamentais 

nem ensina procedimentos considerados conteúdos de Língua Portuguesa e 

Literatura. (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 63). 

 

 Segundo o que prescreve o documento estadual, é preciso transformar alguns 

princípios em conteúdos procedimentais no ensino de escrita. A atividade de produzir um 

texto é complexa, essa tarefa prevê não só o aprendizado de conteúdos gramaticais mas o 

aprendizado de uma escrita considerando o seu uso efetivo, isto é, fazendo sentido para o 

aluno (autor) no seu contexto social. O trabalho de mediação do professor é essencial para 

garantir as etapas fundamentais do processo de escrita. 

 Assim, compreendemos que ambos os documentos oficiais, PCNs e Lições do Rio 

Grande, referem-se à complexidade da atividade de escrita no contexto escolar e ao 

                                                             
13 São referenciais curriculares para as escolas estaduais do Rio Grande do Sul e tem como objetivo: apresentar, 

às escolas, a proposta de referencial curricular, indicando um norte para os seus planos de estudos e propostas 

pedagógicas; oferecer, ao professor, estratégias de intervenção pedagógica que favoreçam a construção de 

aprendizagens a partir do desenvolvimento das competências de leitura, produção de texto e resolução de 

problemas, aferidas pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (SAERS).  
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importante trabalho de mediação do professor nessa atividade para que o aprendizado se 

efetive.   

 Marcuschi (2010) declara que produzir um texto significa estar num campo complexo 

de atividade, supõe um sujeito, além de estar atento às exigências, às necessidades e aos 

propósitos requeridos por seu contexto sócio-histórico e cultural, capaz de realizar diversas 

ações e projeções de natureza textual, discursiva e cognitiva nas etapas do processo de 

elaboração textual.  

Já a escolha dos autores foi estabelecida pela representatividade tanto na esfera 

escolar, na Educação Básica de ensino, quanto no mercado editorial. Os autores selecionados 

têm uma “vasta” experiência como professores de sala de aula na Educação Básica e estão no 

mercado de produção de livros didáticos há mais de 10 anos.  

Compreendemos que o autor com experiência de sala de aula, na Educação Básica, 

adquire outro conhecimento, o da prática docente. Tal conhecimento lhe propicia uma 

compreensão sobre o ensino, que é diferente dos demais profissionais da educação que atuam 

fora da sala de aula e dos teóricos (pesquisadores): “O professor que atua em sala de aula fala 

de um lugar que é diferente do de um pesquisador teórico, sua fala vem significada pelo fazer; 

ele fala do lugar de quem faz e reflete à luz da prática.” (RODRIGUES, 2011, p. 186).  

Considerando esse critério, compreendemos que esse autor, mesmo falando do lugar que lhe 

confere, carrega o conhecimento da prática docente por já ter estado no lugar de professor de 

sala de aula. Desse modo, nossa investigação nos permitirá saber como se constrói a 

concepção de professor no discurso de um sujeito constituído, por um lado, pela voz da 

ciência e, por outro, pela voz da prática escolar.   

De acordo com os critérios estabelecidos, selecionamos os autores
14

: José de Nicola e 

Ulisses Infante, Tania Amaral Oliveira, Rafael Bertolin e Antônio de Siqueira e Silva, 

William Cereja e Thereza Magalhães. A maioria desses profissionais tem graduação e pós-

graduação em Letras; lecionam nas redes pública e particular de ensino na Educação Básica; 

alguns atuam no magistério superior no Curso de Letras e em Cursos para Formação de 

Professores. 

Ainda considerando critérios para a escolha dos livros, optamos trabalhar com livros 

de português do Ensino Fundamental e do último ano / da última série, que corresponde à 8ª 

série ou ao 9º ano.  

                                                             
14 As informações sobre os autores José de Nicola, William Cereja e Thereza Magalhães tiveram como fonte o 

trabalho de dissertação de Bunzen (2005); já as do autor Ulisses Infante foram obtidas via Currículo Lattes; as 

dos autores Tania Amaral Oliveira, Rafael Bertolin e Antônio de Siqueira e Silva foram obtidas via livro didático 

Tecendo Textos: ensino de Língua Portuguesa através de projetos.   
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Optamos por trabalhar com manuais de português do Ensino Fundamental, porque os 

livros dessa etapa escolar voltam-se somente ao estudo da disciplina de Língua Portuguesa, 

enquanto os manuais do Ensino Médio privilegiam o estudo tanto da disciplina de Língua 

Portuguesa quanto da disciplina de Literatura Brasileira. Sem perder de vista que o interesse 

desta pesquisa é saber a concepção do professor de Língua Portuguesa trazida no texto de 

apresentação do manual do professor do livro de português, escolhemos trabalhar com uma 

etapa que concentra seus estudos somente na disciplina de Língua Portuguesa.  

A seleção pela 8ª série / pelo 9º ano deu-se porque é um ano que encerra uma etapa 

escolar, o Ensino Fundamental, e antecede a próxima, o Ensino Médio, marcando uma divisão 

no ensino da Educação Básica. Ainda consideramos, como critério de escolha dessa série / 

desse ano, o nível de aprofundamento do ensino, pois, supostamente, suscitam atividades mais 

reflexivas por parte do livro didático tornando as tarefas mais complexas, assim, exigindo 

mais conhecimento e preparo profissional do professor. 

 

 

1.4 Os livros didáticos de Língua Portuguesa selecionados 

  

 

Ao término do processo de seleção das obras, estávamos com três exemplares de livros 

didáticos de português, um de cada década: 1990, 2000 e 2010. Selecionamos do ano 1998: 

Português: palavras & idéias, de José de Nicola e Ulisses Infante, aprovado pelo PNLD de 

1999; do ano 2002: Tecendo Textos: ensino de Língua Portuguesa através de Projetos, de 

Tania Amaral de Oliveira, Rafael Bertolin e Antônio de Siqueira e Silva, aprovado pelo 

PNLD de 2005; do ano 2009: Português: Linguagens, de William Cereja e Thereza C. 

Magalhães, aprovado pelo PNLD de 2011. 

O quadro 1 mostra algumas informações sobre os livros didáticos selecionados, que 

terão seus textos de apresentação analisados neste trabalho. Neste quadro, foram privilegiadas 

as informações que identificam essas obras em termos do nome da obra, autoria, série 

destinada, ano de publicação, edição, editora, tipo de livro e o ano de aprovação da obra no 

PNLD. 
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 Português: 

palavras & 

idéias 

Tecendo Textos: ensino de 

Língua Portuguesa através 

de Projetos 

Português: Linguagens 

 

Autor(es) 

José de Nicola 

Ulisses Infante 

Tania Amaral Olveira 

 Rafael Bertolin 

Antônio de Siqueira e Silva 

William Roberto Cereja  

Thereza Cochar Magalhães 

Série/Ano 8ª 8ª 9º 

Ano de 

publicação 

1998 2002 2009 

Edição 4ª 2ª 5ª 

Editora Scipione IBEP Atual Editora 

Tipo de 

livro 

Único 

(professor/aluno) 

Único 

 (professor/aluno) 

Único  

(professor/aluno) 

Ano/PNLD 1999 2005 2011 

 

Quadro 1 – Sobre os livros didáticos utilizados na pesquisa 

 

 

1.5 Textos de apresentação e orientações ao professor na atividade de produção textual 

no interior do livro didático 

 

 

Os três textos de apresentação do manual do professor, que serão um dos nossos 

objetos de análise, correspondentes às obras selecionadas, são dois textos assinados pelos 

autores e um texto sem identificação. 

 No livro didático da década de 90, Português: palavras & idéias, de José de Nicola e 

Ulisses Infante, há um texto de apresentação aos professores introduzido pela expressão 

Apresentação aos professores, localizado no manual do professor, e tem como assinatura: “Os 

autores”. 

 Já no livro do ano 2002, intitulado Tecendo Textos: ensino de Língua Portuguesa 

através de Projetos, de Tania Amaral Oliveira, Rafael Bertolin e Antônio de Siqueira e Silva, 

há um texto de apresentação aos professores, intitulado De professor para professor!, 

localizado no manual do professor, e tem como assinatura: “A autora”. Nesse texto de 
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apresentação, há um fato curioso no tocante à assinatura, o livro é assinado por três autores, 

mas o texto de apresentação é assinado somente pela autora. 

 No manual do ano 2009, Português: Linguagens, de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães, há um texto introdutório designado Introdução, localizado no 

manual do professor, sem título e sem assinatura. O emissor e o destinatário não estão 

identificados, mas entendemos, pela leitura do texto, que o emissor são os autores e o 

destinatário é o professor. 

No quadro 2, constam algumas breves informações sobre os textos de apresentação 

utilizados para a análise, em que são apresentados os seguintes aspectos: nome da obra em 

que o texto de apresentação se insere, a quem o texto é dirigido, quem o assina, a 

identificação do emissor e a identificação do destinatário.   

 

 Português:  

palavras & idéias 

Tecendo Textos: 

ensino de Língua 

Portuguesa através 

de Projetos 

Português: 

Linguagens 

A quem é dirigido Professores Professor _____ 

Quem assina Autores Autora _____ 

Identificação do 

emissor 

Autores Autora Autores 

Identificação do 

destinatário 

Professores Professor Professores 

 

Quadro 2 – Sobre os textos de apresentação 

 

Ainda, vale destacar que o manual do professor está localizado no final dos três livros 

didáticos, em anexo. Quanto às orientações ao professor na atividade de produção textual, 

contemplaremos o conjunto delas no manual do professor.   

Dessa forma, realizada a apresentação dos nossos textos de apresentação e das 

orientações ao professor, passamos ao próximo capítulo. No segundo momento do nosso 

trabalho, será delineado um panorama histórico sobre o ensino de Língua Portuguesa, o livro 

didático, o manual do professor, os textos de apresentação e o sujeito professor no Brasil. 

Além disso, apresentaremos algumas definições de termos presentes na pesquisa. 
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2 CONVERSANDO COM OUTROS TEXTOS 

      

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com 

toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os 

atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da 

vida humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 2010, p. 348).  

 

 

Neste capítulo 2, realizaremos uma explanação do panorama histórico sobre o ensino 

de Língua Portuguesa, o livro didático, o manual do professor, os textos de apresentação e o 

sujeito professor no Brasil. Ademais, apresentaremos algumas definições de termos presentes 

na pesquisa no olhar de diferentes autores. 

 Assim, na seção 2.1, realizaremos uma leitura sobre o percurso histórico do ensino de 

Língua Portuguesa, via livro didático, e do sujeito professor no Brasil, com o olhar focado nas 

décadas de 1990, 2000 e 2010, além de trazermos informações históricas acerca do manual do 

professor e de seus textos de apresentação, articulando-os na teoria bakhtiniana.  

Na seção 2.2, traremos o olhar de alguns autores e a prescrição de alguns documentos 

oficiais sobre a definição de termos da pesquisa, tais como: livro didático, manual do 

professor, textos de apresentação, unidade didática e atividade de produção textual, que 

entendemos serem importantes para a compreensão do material analisado, assim como o 

nosso olhar compreensivo sobre esses elementos pelos quais nossa pesquisa perpassa. 

 

 

2.1 Uma história: o ensino, o livro didático e o professor no Brasil 

 

 

Soares (1996) explica que podemos conhecer a história do nosso ensino e o 

movimento histórico da concepção do professor através do estudo do livro didático no Brasil. 

Como bem declara, “um olhar sócio-histórico sobre o livro didático no Brasil pode levar-nos a 

uma história de nosso ensino, das práticas escolares, da transformação das disciplinas ao 

longo do tempo [...]” (SOARES, 1996, p. 56).  A autora afirma, ainda, que “o movimento 

histórico de alteração na concepção do professor como leitor, que se identificaria subjacente 

aos livros didáticos, certamente se revelaria correspondente ao movimento histórico da 

concepção de ‘professor’, em geral [...]” (SOARES, 2001, p. 33).  
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É baseado nessas afirmações de Soares (1996, 2001) que iremos retomar aspectos da 

história tanto do ensino quanto da concepção de professor via livro didático. 

O livro didático tem sua história registrada ao longo dos séculos; apesar da 

complexidade em defini-lo, há uma certeza: o livro didático esteve e está sempre presente nas 

instâncias formais de ensino: 

 

Conforme o panorama sócio-histórico do ensino, o livro didático persistiu ao longo 

dos séculos, sempre presente nas instâncias formais de ensino, em todas as 

sociedades, como documenta a História da Educação. Os elementos de Geometria de 

Euclides, escritos em 300 a.C., circularam desde então e por mais de 20 séculos 
como texto escolar, livros religiosos, seletas de textos em latim, manuais de retórica, 

abecedários, gramáticas, livros de leitura povoaram as escolas através dos séculos – 

ao longo da história, o ensino sempre se vinculou indissociavelmente a um livro 

“escolar”, fosse ele livro utilizado para ensinar e aprender, fosse livro 

propositadamente feito para ensinar e aprender. Professores e alunos, avaliadores e 

críticos, que hoje, manipulam tão corriqueiramente os livros didáticos, nem sempre 

se dão conta de que eles são o resultado de uma longa história, na verdade, da longa 

história da escola e do ensino. (SOARES, 1996, p. 54). 

  

Dessa forma, sendo considerado resultado de uma longa história da escola e do ensino, 

e a escola considerada como um dos principais aparelhos ideológicos do Estado
15

 e das elites 

dominantes, pode-se dizer que o livro didático mostra a ideologia de um determinado 

momento histórico, ou seja, a política cultural e a política social que impõe, em uma dada 

época, uma certa escolarização, e  não, outra,  do conhecimento, da ciência, das práticas 

culturais.  

A história do livro didático no Brasil está vinculada a políticas públicas (BUENO, 

2011) e, podemos afirmar, a políticas linguísticas, no caso do livro didático de português. Para 

efeitos didáticos, pode-se dividir a relação entre o livro didático e o governo no Brasil em três 

períodos: o primeiro (1500-1930), “em que não se encontravam políticas claras sobre o livro 

didático e em que se usavam os livros importados” (BUENO, 2011, p. 45); o segundo (1930-

1985), quando o governo assume diretamente as políticas sobre o livro didático, 

responsabilizando-se pela compra e distribuição dos livros, objetivando um controle mais 

ideológico que pedagógico; e o terceiro (1985 em diante), marcado pela criação do PNLD em 

1985, em que o governo continua no controle das políticas, mas, agora, com uma preocupação 

pedagógica, e o professor passa a interferir no processo, selecionando os livros didáticos que 

serão comprados.  

                                                             
15 A teoria dos Aparelhos Ideológicos de Estado, de Althusser, constrói uma visão monolítica e acabada de 

organização social, onde tudo é rigidamente organizado, planejado e definido pelo Estado, de tal sorte que não 

sobra mais nada para os cidadãos. Não há mais nenhuma alternativa a não ser a resignação ante o Estado 

onipresente e absolutamente dominante. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aparelhos_Ideol%C3%B3gicos_de_Estado&action=edit&redlink=1
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Segundo Soares (1996), durante todo o século XIX e início do XX
16

, os livros 

didáticos usados em nossas escolas vinham da Europa, sobretudo da França e de Portugal, 

sendo comum a utilização de manuais em língua francesa para o ensino no curso secundário. 

O público que ia à escola era social e economicamente privilegiado. Esse público tinha como 

referência social e cultural a Europa, particularmente a França. 

Efetivamente, é só a partir de 1930
17

 que data o aparecimento de autores e edições de 

livros didáticos em nosso país. Desde então, e principalmente a partir dos anos 60, cresce e 

diversifica-se a produção de livros didáticos no Brasil, período que marca a democratização 

do ensino no Brasil. 

 Segundo Soares (1996), alguns fenômenos explicam o crescimento e a diversificação da 

produção desses livros no país, como a questão do tempo de permanência de um determinado 

livro na escola. Enquanto um livro permanecia por 40, 50 anos nas salas de aula, no passado, 

a partir dos anos 60, seu tempo de vida não ultrapassa cinco, seis anos, devido à expansão 

significativa do número de escolas e de alunos. O desenvolvimento, cada vez mais rápido, do 

conhecimento obriga a substituição frequente de um livro didático por outro mais atualizado; 

outro fenômeno é a questão da autoria. Os livros didáticos deixam de ter como autores os 

cientistas, intelectuais, professores catedráticos de universidades e passam a ter professores de 

Ensino Elementar e Médio. A mudança de autoria acaba gerando um desprestígio para a 

função de autor, que passa a ser considerada atividade menos nobre no campo das publicações 

científicas; um terceiro fenômeno é a questão da edição, isto é, o rápido crescimento das 

agências de edição de material didático
18

. Nos anos 80, os livros didáticos passam a constituir 

o principal segmento do mercado editorial; e o quarto fenômeno é a transformação dos 

conteúdos, de sua didatização ao longo do tempo.  

 Nesse momento histórico da democratização do ensino como consequência da 

multiplicação de alunos, determina-se uma seleção mais ampla, portanto, menos seletiva de 

professores, deixando-os mais dependentes de material de apoio. Como se observa na 

passagem a seguir: 

 

[...] nos anos de 1960, quando não mais apenas os “filhos-família” (como 

denominava Houaiss (1985) os grupos social e economicamente privilegiados) têm 

                                                             
16 Corresponde ao primeiro período histórico do livro didático, conforme Bueno (2011). 
17 Segundo período histórico do livro didático, conforme Bueno (2011). 
18

 Em 1985, foi criado o PNLD pelo Decreto n.91542/85, que traz algumas mudanças à política do livro didático. 

Com esse decreto, “o PNLD passou a fazer parte da política pública para Educação, com o objetivo principal de 

adquirir e distribuir, de forma universal e gratuita, livros didáticos para todos os alunos das escolas públicas do 

Ensino Fundamental brasileiro.” (MANTOVANI, 2009, p. 33).  
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acesso à escola, mas também filhos de trabalhadores, há o aumento da necessidade 

de professores, o que teria diminuído o grau de exigência na seleção de profissionais 

para esse cargo, diminuindo consequentemente a qualidade do ensino oferecido, ao 

mesmo tempo que se tornam cada vez piores as condições de trabalho. O LD passa 

então a ter um papel cada vez mais presente. Se inicialmente era apenas a união 

entre gramática e seleta de textos, esses componentes começam a se fundir para 

compor as unidades desses livros, constituídas de textos para a interpretação 

associado a um tópico gramatical- com primazia oferecida a este último. A 

responsabilidade pela organização das atividades de ensino, na escola, 

principalmente em relação ao uso dos textos (comentário, análise, discussão, 

proposição de questões e exercícios), deixa de ser do professor e passa a ser do autor 
do livro didático. (PIETRI, 2006, p. 840). 

 

 Observamos, na citação acima, um movimento de “desgaste” do sujeito professor 

nesse período de democratização do ensino. 

Em relação a esse momento histórico do ensino, Batista (2009) se pronuncia, 

explicando que ocorrem várias alterações importantes no campo educacional brasileiro entre o 

final dos anos 1960 e o início dos anos 1970: 

 

o sistema de ensino como um todo é reestruturado [...]; aumenta significativamente a 

matrícula em todos os níveis de ensino; com a ampliação acentuada da rede pública, 

a escola passa a ter de lidar com uma população discente nova, oriunda de grupos 
sociais que até então não tinham acesso à escola; o recrutamento de professores 

torna-se, no quadro da expansão da oferta escolar, mais amplo e menos seletivo. 

(BATISTA, 2009, p. 62).  

 

Com o aumento desenfreado de alunos no ensino público, o processo de contratação 

de professores teve que ser expandido; em decorrência disso, houve uma triagem menos 

seletiva de professores. Dessa forma, a partir da democratização do ensino, podemos observar 

uma diferença significativa de concepção de professor via livro didático. Como no dizer de 

Angelo (2005):   

Diferentemente dos antigos manuais, como a Antologia Nacional, que não 

propunham uma metodologia para seu uso, cabendo ao professor livremente planejar 
suas aulas a partir de textos, os livros didáticos dos anos 70, propõem explicitamente 

orientações para a ação do professor e a didatização da leitura e do ensino de 

Português [...] (ANGELO, 2005, p. 184). 

   

Como se percebe pela história, a democratização do ensino proporcionou um processo 

de depreciação do sujeito professor, tornando-o um profissional menos qualificado e 

preparado frente à nova situação do ensino no Brasil, sendo o livro didático o “detentor” do 

conhecimento na sala de aula.    

Considerando que as áreas de conhecimento estão em permanente desenvolvimento e 

considerando que as disciplinas escolares se originam dessas áreas e os livros didáticos 

servem a essas disciplinas, estes se encontram também em permanente processo de reajustes e 
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reformulações em seu conteúdo. Além disso, as condições de trabalho e de formação dos 

professores, submetidos, ao longo do tempo, a um progressivo rebaixamento (de salários, de 

condições de trabalho) e pouca qualificação (formação precária) vão exigindo mudanças 

metodológicas nos livros, visto como estratégias de enfrentamento das consequências desse 

rebaixamento e dessa qualificação “frágil”.  

 

 

2.1.1 Manual do professor e o sujeito professor nos textos de apresentação 

 

 

A história do manual do professor, assim como dos textos de apresentação, não 

acompanha cronologicamente a história do livro didático: este se modifica. Segundo 

Bittencourt (2003, p. 34-35), os livros didáticos variam “conforme o período, os diferentes 

sujeitos atuantes em sua elaboração e confecção, como também segundo seu contexto de 

utilização”.  A instituição do manual do professor no livro didático está vinculada ao período 

de democratização do ensino
19

 no Brasil. 

Conforme Soares (2001), do fim do século XIX até as primeiras décadas do século 

XX, os manuais didáticos para o ensino de português eram as antologias (em geral associadas 

a uma gramática).  

Dentre as antologias, ganha destaque a Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos 

de Laet, a qual predominou nas escolas no fim do século XIX até os anos 30 do século XX, 

sendo ainda utilizada nos anos 40, 50 e 60. Cumpre notar que esse livro didático não continha 

manual do professor nem texto de apresentação dirigido ao professor, mas textos de 

apresentação denominados de prefácio, que traziam notas de esclarecimentos dos autores. 

Conforme destaca Soares (2001), os autores da Antologia assim se colocavam em sua 

primeira edição: 

 

O título de Antologia muito de indústria o adotamos. Se os vocábulos podem ter 

cheiro, este é de certo um dos mais odoríferos. Em seus dois elementos efetivamente 
reúne a idéia da flor e da palavra, que é a flor do entendimento. Não havia senão os 

Gregos para formarem vocábulos como esse! Aproveitemo-lo. (BARRETO; LAET, 

1895 apud SOARES, 2001, p. 36).  

 

Nesse prefácio, notamos a preocupação do autor de esclarecer o título da antologia. 

                                                             
19 A partir das décadas de 1960/1970. 
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No prefácio da 25ª edição da Antologia Nacional, momento em que a obra é revista e 

modificada por Daltro Santos, no início dos anos 40, o prescrito é: 

 

Convidado pela administração da “Livraria Francisco Alves” a rever e modificar 

esta consagrada obra, com que, há cinqüenta anos, vêm beneficiando a juventude 

escolar os inolvidáveis professores FAUSTO BARRETO e CARLOS DE LAET, 

afiguraram-se-me de responsabilidade as alterações que lhe introduzisse, por tratar-

se de conhecido livro, em cujas páginas está gravada a autoridade daqueles mestres, 

e nas quais se abeberaram, na adolescência, inúmeros e vigorosos espíritos da 

atualidade brasileira. (SANTOS, 1942 apud SOARES, 2001, p. 39).  

 

Nesse prefácio, a preocupação é de Daltro Santos justificar o convite recebido da 

Livraria para realizar a alteração da Antologia Nacional e expressar tamanho compromisso 

por ser uma obra consagrada. Ainda no prefácio da 25ª edição, notamos a quem o autor se 

dirige: 

 

Essas anotações, leves e breves, sem feição erudita, mas apenas adstritas a casos 

emergentes, são menos um ensino aos que aprendem do que simples avivamento do 
que sabem, ou adequado influxo para que se lhes volva o espírito às perquirições e 

colheitas, com que possam ampliar a aquisição e efetuar a prática superior do 

idioma, através dos prosadores e poetas com que se honram as letras brasileiras. 

(SANTOS, 1942 apud SOARES, 2001, p. 54).  

 

A expressão “aos que aprendem” torna claro a quem as notas esclarecedoras do 

prefácio se dirigem, aos alunos, não aos professores. Conforme Soares (2001, p. 54), “não se 

poderia suspeitar que estes delas necessitassem.”  

Como se percebe, esses textos de apresentação (Prefácios) não tinham a preocupação 

de se dirigirem ao professor com a finalidade de “ditar regras” para o seu trabalho em sala de 

aula ou para o uso adequado do material, propondo, explicitamente, uma metodologia. A 

concepção de professor subjacente nesses prefácios era de um sujeito qualificado 

profissionalmente, detentor do saber, que não necessitava de interferência do livro didático no 

seu trabalho pedagógico, assim, não existia um manual do professor. 

Já a partir desse período, anos 40, de acordo com Soares (2001), a democratização do 

ensino se acelera e, consequentemente, a multiplicação de escolas. Nos anos 50, “os livros 

didáticos de Português [...] começaram a apresentar cada vez mais explicitamente uma 

metodologia de ensino, traduzidas em orientações ao professor, em exercícios [...] a serem 

realizados pelos alunos.” (SOARES 2001, p. 65). 

Entretanto, foi nos anos 70 que o livro didático trouxe uma proposta explícita de uma 

metodologia de ensino, a didatização da leitura e as orientações para a ação do professor. Com 

a democratização do acesso ao ensino, começam a ser criados livros para os professores 
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(principal destinatário), com instruções para o ensino de língua materna. Concomitante, criou-

se, também, segundo Batista (2009), os livros didáticos destinados aos alunos, que recebiam 

instruções de como estudar e utilizar o livro didático. Os autores desses livros “previam” as 

possíveis dúvidas dos alunos e, no decorrer das instruções, iam explicando-as. 

 Um livro que teve grande sucesso nesse período foi O Estudo dirigido de Português, 

de Reinaldo Mathias Ferreira: “A coleção de Reinaldo Mathias Ferreira consolida uma 

tendência [...] a instituição de um ‘Livro do professor’, com orientações metodológicas, 

conselhos para a utilização do livro e respostas aos exercícios.” (SOARES, 2001, p. 72). 

Como declara o autor na apresentação: 

 
Colocamo-nos na condição do professor que, muito atarefado, dispõe de pouco 

tempo para a preparação de suas aulas. Pensamos muito nos alunos que, por 

questões financeiras, trabalham durante um período muito longo do dia, [...]. 

(FERREIRA, 1970 apud SOARES, 2001, p. 70). 

 

Observamos, na citação anterior, uma situação “nova” do professor “muito atarefado”, 

que não existia no período precedente. O livro Estudo dirigido de Português foi elaborado de 

forma independente do professor, foi um dos primeiros livros didáticos a trazer o livro do 

professor. Com o surgimento do livro do professor, percebemos o movimento de alteração da 

concepção de professor em direção a um perfil menos qualificado profissionalmente. 

Outra declaração do autor no texto de apresentação: 

 

Este livro foi elaborado de tal forma que as aulas estão planejadas de modo claro e 

seguro (...).  Os assuntos se sucedem passo a passo, com muita exercitação, numa 

linguagem direta ao aluno, o qual não terá dificuldade na compreensão. Isso 
dispensa o professor da “exposição” e permite-lhe tornar-se um “orientador” do 

trabalho que o aluno faz por si. (FERREIRA, 1970 apud SOARES, 2001, p.70). 

 

Nesse prefácio, conforme Batista (2009), os alunos recebem instruções de como 

estudar e utilizar o livro didático. De forma explícita, o professor passa a ser um “mero” 

coadjuvante no processo ensino-aprendizagem, o livro agora é que detém o saber.  

 Diante dessa nova realidade, a democratização do ensino traz consequências, tais 

como: a contratação menos seletiva de professores, um rebaixamento salarial, precárias 

condições de trabalho, o despreparo do profissional, o professor vai sofrendo um processo de 

depreciação da função e, assim, transferindo para o livro didático a tarefa de organizar aulas e 

atividades. O professor não tem preparo profissional e condições de trabalho para assumir 

autonomamente as suas aulas como no início do século XX. 
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2.2 Definição de alguns termos 

 

 

Nesta exposição, iremos apresentar, inicialmente, a definição de livro didático, 

caminhando em direção à definição de manual do professor, de texto de apresentação, de 

unidade didática e chegando à definição de atividade de produção textual sob o olhar de 

alguns autores e a prescrição de alguns documentos oficiais sobre a definição dos termos.  

Ao tentar definir livro didático, uma tarefa aparentemente fácil, mas extremamente 

complexa quando pensada em diferentes espaços e períodos de tempo, recorremos a alguns 

autores.  

 Choppin
20

 (2004, p. 552) afirma que, caso se considere, ao se referir à definição de 

livro didático, à definição de um material inútil, por se entender um objeto banal, um objeto 

tão familiar hoje, “o historiador que se interessa pela evolução dos livros escolares – ou das 

edições escolares – depara, logo de início, com um problema de definição.” Em um de seus 

trabalhos
21

, o autor afirma que uma das problemáticas, identificadas pela pesquisa histórica 

sobre os livros e edições didáticas é a dificuldade em relação à própria definição do objeto, “o 

que se traduz muito bem na diversidade do vocabulário e na instabilidade dos usos lexicais” 

(CHOPPIN, 2004, p. 549). O livro didático é  

 

conceituado de inúmeras maneiras na maioria das línguas, sendo difícil de explicitar 

as características específicas que podem estar relacionadas a cada uma das 
conceituações tanto mais que as palavras quase sempre sobrevivem àquilo que elas 

designaram por um determinado tempo. Inversamente, a utilização de uma mesma 

palavra não se refere sempre a um mesmo objeto, e a perspectiva diacrônica (que se 

desenvolve concomitantemente à evolução do léxico) aumenta ainda mais essas 

ambigüidades. Alguns pesquisadores se esforçaram em esclarecer essas questões e 

estabelecer tipologias, mas constata-se que a maior parte deles se omite em definir, 

mesmo que sucintamente, seu objeto de estudo. (CHOPPIN, 2004, p. 549). 

 

 Apesar dessa difícil definição do objeto trazida por Choppin, há uma ideia clara do 

autor:  

a concepção de um LD inscreve-se em um ambiente pedagógico específico e em um 

contexto regulador que, juntamente com o desenvolvimento dos sistemas nacionais 
ou regionais,é, na maioria das vezes, característico das produções escolares (edições 

estatais, procedimentos de aprovação prévia, liberdade de produção,etc.). Sua 

elaboração (documentação, escrita, paginação,etc.),realização material (composição, 

impressão, encadernação, etc.), comercialização e distribuição supõem formas de 

                                                             
20 Alain Choppin é pesquisador do Service d’histoire de I´éducation do Institut National de Recherche 

Pédagogique – INRP – URACNRS, França. 
21 O artigo, História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte, originou-se da comunicação feita 

no XXII Congresso do ISHEE em Alcalá, Espanha e foi publicado na revista Paedagogica Histórica, v. 38, n. 1, 

2002, p. 21-49. Tradução de Maria Adriana C. Cappello. 
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financiamentos vultuosos, quer sejam públicas ou privadas, e o recurso a técnicas e 

equipes de trabalho cada vez mais especializadas, portanto, cada vez mais 

numerosas. (CHOPPIN, 2004, p. 554). 

  

Assim, mesmo sendo de difícil definição, Choppin (2004) pontua que esse objeto é 

elaborado para ser utilizado em um ambiente voltado ao ensino e é vinculado a um contexto 

que o controla, mobilizando uma estrutura financeira volumosa e exigindo recurso, técnicas e 

profissionais cada vez mais aperfeiçoados. O autor aponta que o livro didático, no tocante à 

análise das relações do livro didático e às lutas pelo controle do currículo, é “para além das 

prescrições estreitas de um programa, o veículo de um sistema de valores, de uma ideologia, 

de uma cultura” (CHOPPIN, 1992, p. 19). Choppin (1998) destaca o caráter político do livro 

didático, dizendo que, em todos os países do mundo, ele se constitui como um objeto de 

disputa tanto real quanto simbólica. Ainda segundo o autor, o desenvolvimento dos chamados 

Estados modernos foi acompanhado de uma institucionalização dos procedimentos 

educativos. Dessa forma, podemos encontrar as manifestações da intervenção do Poder 

Público sobre os conteúdos da educação nos programas oficiais e, consequentemente, nos 

livros didáticos, porque representam a materialização desses programas. 

Já para Batista (2009), a definição do objeto livro didático, pensado no Brasil, em um 

momento histórico mais atual, não apresenta grandes problemas à primeira vista: 

 

A conceituação de livros didáticos não traz, à primeira vista, muitos problemas. 

Trata-se desse tipo de livro que faz parte de nosso cotidiano: é adquirido, em geral, 

no início do ano, em livrarias e papelarias quase sempre lotadas; que vai sendo 

utilizado à medida que avança o ano escolar e que, com alguma sorte, poderá ser 

reutilizado por outro usuário no ano seguinte. Seria, afinal, aquele livro ou impresso 
empregado pela escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de 

formação. Procurei, nessa formulação do conceito de livro didático, condensar 

conceituações propostas por estudos sobre livros didáticos brasileiros: para Alaíde 

Lisboa OLIVEIRA (1968, p.13), eles são os “compêndios escolares e livros de 

leitura em classe”; para Magda SOARES (1996, p.54), são o livro “escolar”, seja 

este o “livro utilizado para ensinar e aprender”, seja o “livro propositadamente feito 

para ensinar e aprender”; para João Batista A. e Oliveira et al. (1984, p.111), o livro 

didático é aquele “material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser 

utilizado num processo de aprendizado ou formação [...]”  (BATISTA, 2009, p. 41). 

  

Por outro lado, conforme Batista (2009), considerando-se a realidade do livro didático, 

a definição do objeto pode passar a apresentar um conjunto de problemas, estendendo essa 

complexidade à compreensão do conjunto de fenômenos envolvidos em sua produção, 

circulação e utilização. Stray (apud CHOPPIN, 2004, p. 563) ressalta que “o livro didático é 

um produto cultural complexo [...] que se situa no cruzamento da cultura, da pedagogia, da 

produção editorial e da sociedade.” 



39 

 

 

 Segundo Batista (2009), esse material que constrói diferentes modos de articulação 

com o trabalho de ensino deve ser entendido como um objeto multifacetado, cujas diferentes 

dimensões estão relacionadas às condições com base nas quais é construído.  

Ao nos focarmos na definição do livro didático de português, passamos a palavra a 

Bunzen (2005):  

 

[...] estamos assumindo que o LDP é uma forma/modo de interação verbal criado no 
âmbito de determinadas esferas da atividade humana, constituídas sócio-

historicamente – as editoras em relação com as escolas -, e que reflete as condições 

específicas e as finalidades de cada uma das suas esferas de origem e de circulação 

(BAKHTIN, 1952-53); especificamente a da escola. (BUNZEN, 2005, p. 27). 

 

  Bunzen (2005) também menciona que, no seu trabalho com pesquisas sobre o livro 

didático de Língua Portuguesa, tem procurado compreendê-lo como objeto de investigação 

complexo e multifacetado. 

 Batista (2009) se refere ao livro escolar como um campo por excelência das lutas 

simbólicas e revela sempre, pelas suas escolhas, um viés, um ponto de vista parcial sobre uma 

sociedade e com ela comprometido, visando a uma representação mais conforme a 

determinados interesses de seu passado, de seu presente, de seu futuro. O autor explicita que 

qualquer conceituação construída sobre o livro didático é dependente dos interesses sociais 

em nome dos quais se produzem, utilizam-se e se estudam esses materiais. Refletir sobre isso, 

é um começo essencial para se construírem conceitos e “investigações que expressem a 

complexidade desse gênero de produção e não apenas nossos pontos de vista, parciais e 

interessados, a respeito dos textos, impressos e livros escolares.” (BATISTA, 2009, p. 69).  

Desse modo, compreendemos que, juntamente com Choppin (2004), Stray (apud 

CHOPPIN, 2004), Batista (2009) e Bunzen (2005), apesar de não ser tão fácil definir livro 

didático, há alguns aspectos que o caracterizam: é um objeto complexo (considerando-se o 

conjunto de fenômenos envolvidos em sua produção, circulação e utilização) e é elaborado 

especificamente para o contexto pedagógico, para o desenvolvimento do processo de ensino 

ou formação. Em relação à definição do livro didático específico de português, vinculamo-nos 

à compreensão de Bunzen (2005), que o entende como um modo de interação verbal criado 

no ambiente de determinadas esferas da atividade humana, constituídas sócio-historicamente, 

e que reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das suas esferas de origem 

e de circulação. 
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Outro termo a ser definido é o manual do professor. Conforme Dionísio (2002, p. 85), 

“os autores de livro didático costumam apresentar um Manual do Professor, em que 

esclarecem sobre as correntes teóricas em que fundam suas obras.” 

No Guia de Livros Didáticos (2011), notamos, na parte da observância das 

características e finalidades específicas do manual do professor e adequação da coleção à 

linha pedagógica nele apresentada, a prescrição: 

 

O Manual do Professor deve visar, antes de mais nada, a orientar os docentes para 

um uso adequado da coleção, constituindo-se, ainda, num instrumento de 

complementação didático-pedagógica e atualização para o docente. Nesse sentido, o 
Manual deve organizar-se de modo a propiciar ao docente uma efetiva reflexão 

sobre sua prática. Deve, ainda, colaborar para que o processo de ensino-

aprendizagem acompanhe avanços recentes, tanto no campo de conhecimento do 

componente curricular da coleção, quanto no da pedagogia e da didática em geral 

(BRASIL, 2010, p.14). 

 

 Da citação acima, entendemos que o manual do professor é um instrumento de 

complementação didático-pedagógica e de atualização para o docente, devendo propiciar a 

este uma efetiva reflexão sobre a sua prática. E, ao encontro do pensamento de Dionísio 

(2002), é o lugar onde os autores esclarecem sobre as teorias que embasaram sua obra, assim 

como orientam os docentes para o uso do material. 

 Já a definição de texto de apresentação, como a própria expressão sugere, conduz à 

compreensão de ser um lugar destinado à apresentação da obra de forma sucinta. Conforme 

Choppin (2004) declara no seu artigo
22

: 

 

nos anos 1990, a função instrumental passou a ganhar uma atenção crescente dos 

educadores e, em menor escala, dos historiadores de livros didáticos. Estes receiam 

que uma análise das características “pedagógicas” dos livros didáticos predomine de 

tal forma que, no limite, esqueçam as características próprias do livro. Sob esse 

ponto de vista, apenas os prefácios foram considerados dignos de interesse, na 

medida em que, nos limites de uma exposição sucinta, elaborada e refletida, tais 

prefácios permitem discernir os projetos conscientes- confessados, ou confessáveis – 

dos autores e medir a clivagem entre os princípios alegados e a aplicação que deles é 

feita no livro. (CHOPPIN, 2004, p. 559).  

 

Segundo Choppin (2004), no prefácio do livro didático, através de uma exposição, 

encontramos o projeto (de forma resumida) do autor, isto é, uma antecipação da estrutura da 

obra didática possibilitando, ainda, uma comparação entre o que diz o prefácio e o que é feito 

no interior da obra. 

                                                             
22 História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. 
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Nessa mesma direção de pensamento, está Rodrigues (2012), que define os textos de 

apresentação: 

[...] esses textos são um primeiro momento, no interior do livro didático, de 

interlocução que se estabelece, não para ensinar um determinado conteúdo, mas para 

marcar um outro lugar: o do autor (ou demais integrantes da equipe editorial) do 

livro didático mantendo um diálogo inicial com seu leitor, “entregando” a ele um 

pequeno texto que se constitui numa projeção e antecipação de determinados 
aspectos da obra didática propriamente dita, considerados relevantes pelo autor. 

Podemos dizer, então, que o texto de apresentação pode exercer uma função 

metonímica, uma vez que pretende “resumir”, em linhas gerais, o que o leitor irá 

encontrar no livro didático (uma projeção do todo da obra). (RODRIGUES, 2012, p. 

19).  

 

A autora ainda ressalta que, os textos de apresentação, 

 

além dessa função metonímica, eles podem apresentar um discurso de 

convencimento, em que o autor procura apresentar para o leitor-professor e aluno- 

características do livro entendidas por ele como positivas [...] esse discurso [...] leva 

a um objetivo final: que é o de “seduzir”, “despertar a curiosidade” do leitor para ler 
a obra toda, por meio da compra do exemplar. (RODRIGUES, 2012, p. 19).   

 

 Vinculamo-nos a essa definição trazida por Rodrigues (2012), acerca de textos de 

apresentação, compreendendo esses textos como o lugar de diálogo inicial do autor com o seu 

leitor (professor e aluno), criado no âmbito de determinadas esferas da atividade humana. 

Conforme a autora, 

 
quando o autor elabora seu discurso persuasivo no texto de apresentação de um livro 

didático, ele projeta um público leitor e assume uma atitude responsiva frente a esse 

público e às diversas esferas: escolar, científica, editorial, política, que pedem, 

‘exigem’ um determinado ensino. (RODRIGUES, 2012, p. 20).  

 

 Em suma, a partir do pensamento de Choppin (2004) e de Rodrigues (2012), 

apreendemos que o texto de apresentação ou o prefácio é um lugar reservado à apresentação 

da obra didática de forma sucinta, onde o autor estabelece um diálogo inicial com seu leitor, 

“revelando” a ele um pequeno texto que se constitui numa antecipação de determinados 

aspectos da obra considerados relevantes pelo autor e, também, pode apresentar um discurso 

de convencimento, despertando a curiosidade do leitor. 

Destacamos outro termo que importa definir, a unidade didática. Segundo Ruiz et al. 

(1986), o livro didático de português se organiza em unidades ou lições geralmente 

subdivididas num conjunto numeroso de atividades. As unidades didáticas são constituídas 

por três grandes componentes: leitura, gramática e redação e, raramente, completados por 

alguma atividade nova, mas pertencente à mesma natureza. Nessa direção, Cargnelutti (2010) 

afirma que a unidade didática é compreendida como um conjunto de atividades e é parte 
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integrante do livro, sendo ambos interdependentes. Como declara a autora: “Entendemos, 

dessa forma, que a unidade didática dialoga com o livro didático na medida em que a presença 

de um torna-se condição necessária para a existência do outro a partir dos anos 1960.” 

(CARGNELUTTI, 2010, p. 45). 

Reiteramos, por fim, que a unidade didática é entendida como parte integrante do livro 

didático de português, constituída por um conjunto de atividades apresentadas de forma 

estável no interior do livro. 

Em relação à definição de atividade de produção textual, ou de redação, trazemos o 

olhar de alguns autores.  

 Wittke (2010), no seu texto
23

, afirma que “até chegarmos à realidade atual, em que 

produzimos textos (alguém que diz algo a outro alguém com determinada intenção), tivemos 

diferentes abordagens dessa prática no meio escolar, com maior ou menor ênfase à escrita, 

dependendo das definições defendidas em cada época”.  

Segundo Marcuschi (2010, p. 66), durante o período do início do século XX até o final 

dos anos 1980, as aulas voltadas para o ensino da Língua Portuguesa dedicavam, “em maior 

ou menor grau, parte expressiva do seu tempo a questões voltadas para a escrita correta, 

compreendida como a escrita que primava pela observância das regras da gramática 

normativa e da ortografia.” O trabalho com escrita na sala de aula era solicitado na forma de 

uma “composição livre”, de uma “composição à vista de gravura”, de “trechos narrativos” ou, 

ainda, de “cartas”. A escrita, nesse período, na primeira metade do século XX, configura-se 

como uma atividade que “visa à escolha de palavras corretas, nobres e bonitas, que falam à 

alma e trazem um ensinamento” (MARCUSCHI, 2010, p. 70)
24

. Nessa concepção de escrita, 

o processo de construção de sentidos não era considerado.  

 Marcuschi (2010) explicita que, nos anos 1960 e 1970, a Lei 5.692 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 1971, determinou a disciplina “Comunicação e Expressão” 

como a responsável pelo ensino da língua materna. Nesse momento, a capacidade do 

indivíduo de se comunicar de modo claro foi valorizada pela sociedade, enquanto o 

conhecimento propedêutico foi menos valorizado. Por esse motivo, a escola vivenciava um 

conflito no ensino da escrita. “Ao mesmo tempo em que era chamada a estimular o aluno a 

expressar suas ideias de modo criativo, em atividades denominadas de ‘redação’, ‘redação 

livre’ e ‘redação criativa’, era pressionada a cercear a liberdade do aprendiz” (Ibid., p. 71).  A 

                                                             
23 A prática da escrita na escola: processo de produção de sentido. Na parte referente: Do exercício da redação 

à prática da produção textual. Sem página. 
24 Nessa época, entendia-se que a leitura e a escrita de texto seriam capazes de conduzir o jovem para a virtude 

ou de desviá-lo para o erro. 
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concepção subjacente às atividades, que orientavam a escrita nessa época, é a de língua como 

um código que, se utilizado de forma clara e objetiva pelo emissor, comunicará, sem ruídos, a 

mensagem desejada. Na época, consolidam-se os denominados “gêneros escolares” 

dissertação, narração e descrição, apesar de já se fazerem presentes em períodos anteriores.  

Ainda segundo a autora, os anos 1980 foram marcados por uma nova concepção no 

tocante ao trabalho com escrita no contexto escolar. Autores como Geraldi ([1984] 1997) 

“publicam estudos nos quais associam a redação escolar a um não texto, na medida em que a 

entendem como um produto artificial desprovido das características interlocutivas próprias 

dos textos que circulam fora da sala de aula.” (MARCUSCHI, 2010, p. 73). Por esse motivo, 

difunde-se a ideia de que se deixe de “fazer redações” e se passe a “produzir textos”, 

considerando-se o processo envolvido no ato de escrever. Essa proposta revela uma alteração 

na concepção em relação ao entendimento de ensino da escrita no âmbito da sala de aula. 

Diante dessa visão, a língua é entendida como  

 
um sistema que vai se constituindo e reconstituindo historicamente pela ação dos 

usuários, um sistema sensível ao contexto, plástico e flexível, que aceita e prevê 

variações, deslocamentos, inversões, ambiguidades, inovações[...] quando de sua 

utilização pelos falantes, nos processos de interação verbal. É a partir dessa 

compreensão que se formula a expressão ‘produção de texto’, com a qual se 

pretende evidenciar o ato, o processo de elaborar um texto. (COSTA VAL, 1998, p. 

84 apud MARCUSCHI, 2010, p. 73). 

 

Como se observa nas palavras de Costa Val (1998), na citação acima, nessa concepção 

de escrita, o processo de construção de sentidos é considerado fundamental. Entretanto, 

mesmo diante das reflexões da década de 1980, a importância de se explorar a escrita de 

forma contextualizada na escola não chegou a se concretizar, pois os aspectos formais foram 

priorizados.  

 Conforme Marcuschi (2010, p. 75), na segunda metade dos anos 90, “o estudo dos 

gêneros textuais assumiu espaço expressivo no contexto da sala de aula.” Inicialmente, a 

atenção dispensada era pela nomeação e classificação dos gêneros textuais e, posteriormente, 

pela caracterização de seus aspectos formais. Com esse tratamento, os estudos dos gêneros 

textuais se assemelhavam aos estudos estruturais pleiteados pela gramática. A escola e os 

livros didáticos tinham a preocupação de focar no “ensino dos gêneros textuais” em si e por si 

mesmos, desconsiderando o processo sociointeracional. Em um momento posterior, sobretudo 

após a difusão das ideias de Bakhtin no mundo ocidental, autores
25

 passaram a destacar, 

                                                             
25 De acordo com Marcuschi (2010), autores como Schneuwly e Dolz (2004), Marcuschi (2008), Miller (2009), 

Rojo (2008), Bazerman (2005), dentre outros. 
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mesmo com algumas discordâncias, “a importância de se compreender os gêneros textuais em 

sua relação com as práticas sociais.” Sendo assim, Marcuschi (2010, p. 78) destaca que “a 

escrita deve ser entendida como um processo de interlocução entre leitor-texto-autor que se 

concretiza via gêneros textuais num contexto sócio-historicamente situado” e a atividade de 

escrita, na escola, “deve ser vista como um ensaio ou mesmo uma prévia convincente do que 

será requerido dos jovens aprendizes no espaço social” (Ibid., p.78).  

A fim de complementarmos o pensamento de Marcuschi (2010), passamos a palavra a 

Wittke, que compreende a atividade de escrita   

 

como um processo social de interação verbal [...], em que alguém diz algo a outro 

alguém, com determinada intenção, o ato de se expressar, tanto falando como 

escrevendo, será vivenciado como algo significativo e útil não só nas aulas de língua, 

mas na vida em sociedade. (WITTKE, 2010).  

 

 Diante disso, observamos, através do diálogo dos autores, que a atividade de escrita na 

esfera escolar deve ser entendida como um ato inerente a uma finalidade social, isto é, a 

produção da escrita deve fazer sentido para quem escreve e para quem lê. 

Na voz de Bakhtin (1952-53/2010, p. 272), “cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do 

ouvinte.” 

 A atividade de produção textual deve ter um significado social para quem escreve (o 

aluno). Esse, ao escrever, deve ter a consciência de que está escrevendo para um ouvinte real, 

que produzirá uma compreensão ativa do seu discurso. De acordo com os PCNs, “ao produzir 

um texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a quem dizer, como 

dizer [...]” (BRASIL, 1998, p. 75). Sobre o que prescrevem os PCNs: 

 

A razão de ser das propostas de leitura e escuta é a compreensão ativa e não a 

decodificação e o silêncio; a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a 

interlocução efetiva, e não a produção de textos para serem objetos de correção 
(BRASIL, 1998, p. 19). 

 

 

 Assim, compreendemos a atividade de produção textual conforme essa nova 

abordagem: produzir texto consiste em um ato social em que alguém diz algo a outro alguém, 

não somente para ser avaliado, mas para se posicionar sobre determinada questão, para 

interagir com o outro que o cerca, seja ele o professor, os colegas ou a comunidade de modo 

geral.  
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 Importa declarar que, indubitavelmente, apesar dos termos definidos terem as suas 

particularidades no tocante a sua definição, todos são lugares onde se realiza a interação 

verbal entre os sujeitos sociais pertencentes à mesma esfera, a do pedagógico. 

 Reiteramos, por fim, a importância de retomar o momento histórico e social pelo qual 

fizeram parte livros didáticos de português de três décadas distintas, assim como definir 

termos presentes na pesquisa, a fim de compreendermos o discurso presente nos textos de 

apresentação ao professor, um dos nossos objetos de investigação, e termos uma atitude 

responsiva (interpretativa) frente a ele. 
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3 REFERENCIAIS TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

 

A palavra (em geral qualquer signo) é interindividual. Tudo o que é dito, o que é 

expresso se encontra fora da “alma” do falante, não pertence apenas a ele. A 

palavra não pode ser entregue apenas ao falante. O autor (falante) tem os seus 

direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os seus direitos; 

têm também os seus direitos aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de 

antemão pelo autor (porque não há palavra sem dono)”  (BAKHTIN, 1952-53/2010, 

p.327-328).  

 

 

Com o propósito de conhecermos e compreendermos a concepção de professor 

presente em textos de apresentação, no manual do professor, de livros didáticos de português 

dos anos 1990, 2000 e 2010, assumimos uma posição sócio-histórica e dialógica a fim de 

realizarmos nosso trabalho. 

Desenvolvemos nossos estudos na direção de pressupostos teóricos resultantes do 

trabalho de um grupo de intelectuais denominado Círculo de Bakhtin
26

. Dos estudos 

realizados por pessoas que constituíram esse grupo, as principais obras voltadas a questões 

sobre linguagem trazem como autores Mikhail Mikhailovich Bakhtin e Valentin N. 

Volochinov.  

Neste capítulo 3, exporemos alguns conceitos teóricos bakhtinianos que serão 

importantes para embasar nossas futuras análises, como também algumas reflexões sobre a 

metodologia de pesquisa. 

Na seção 3.1, mobilizaremos algumas noções fundamentais advindas da teoria 

bakhtiniana, são elas: língua, linguagem, relações dialógicas, enunciado, compreensão 

responsiva ativa e sujeito, com a finalidade de construirmos o nosso referencial teórico.  

Todavia, vale ressaltar que, ao direcionarmos nosso olhar à obra de Bakhtin e dos 

componentes do Círculo, observamos que “as contribuições teórico-metodológicas do 

pensamento bakhtiniano não configuram, efetivamente, uma proposta fechada e linearmente 

organizada” (BRAIT, 1996, p.61). Sendo assim, compreendemos que outros conceitos 

teóricos bakhtinianos poderão emergir após a leitura dos nossos objetos de investigação: os 

textos de apresentação e as orientações dadas ao professor na atividade de produção textual no 

interior de livros didáticos.  

                                                             
26 Segundo Faraco (2010, p. 13), o Círculo de Bakhtin foi “um grupo de intelectuais [...] que se reunia 

regularmente de 1919 a 1929, primeiro em Nevel e Vitebsk e, depois, em São Petersbursgo”. Esse grupo 

multidisciplinar foi constituído por pessoas com várias formações, interesses e atuações profissionais diversos, 

havendo entre eles o interesse comum pela linguagem.  
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Concordando com Herrmann (2013), numa visão teórico-metodológica bakhtiniana, 

são esses objetos de investigação que compõem nosso corpus discursivo, que nos conduzirão 

diante dos pressupostos teórico-metodológicos, pois, serão eles que definirão os conceitos 

principais a serem mobilizados, visto que somente dessa forma é possível construirmos nossa 

posição dialógica como pesquisadores.   

Na seção 3.2, posteriormente à apresentação de algumas noções teóricas, definimos 

nosso percurso metodológico. É importante esclarecer que as noções teóricas são vistas aqui 

como categorias filosóficas, a saber, como categorias interpretativas, inseparáveis da situação 

socioideológica na qual são utilizadas. Nesse caminho, percorrerá nossa análise, tentando 

dialogar, ter uma atitude de compreensão responsiva frente ao material pesquisado, os textos 

de apresentação e as orientações dirigidas ao professor.  

 

 

3.1 Apresentação de alguns conceitos teóricos 

 

 

O presente trabalho tem como referencial a perspectiva teórica sócio-histórica 

bakhtiniana. Nessa teoria, tudo está em movimento na grande torrente da interação social, ou 

seja, as ações, a fala dos sujeitos, os discursos escritos são respostas ou suscitam respostas a 

outras produzidas na esfera social, ideológica e axiológica, mesmo em tempos remotos. Nessa 

teoria, compreende-se que a língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações, em que a própria interação verbal 

constitui a realidade da língua. Conforme Bakhtin/Volochinov (1929/1986), a língua não se 

constitui por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, tampouco pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações
27

. Destarte, a realidade 

essencial da língua é constituída pela interação verbal. Convém esclarecer que, na teoria 

bakhtiniana, o diálogo é compreendido em um sentido amplo, isto é, compreende toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja, não apenas a comunicação em voz alta de 

pessoas em uma situação face a face. Para Bakhtin/Volochinov (1929/1986), o livro, que é o 

ato de fala impresso, “constitui igualmente um elemento da comunicação verbal.” 

                                                             
27 Os termos enunciação e enunciado, na obra bakhtiniana, conforme explica o tradutor Paulo Bezerra no 

Dicionário de Linguística da Enunciação, “advêm do termo russo viskázivanie, significando tanto o ato de 

enunciar em palavras, como o seu resultado, um romance, por exemplo. Logo, o tratamento dado ao enunciado 

equivale ao da enunciação” (FLORES, 2009, p.99). 
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Outro conceito importante para esses teóricos russos é o de enunciado. No Dicionário 

de Linguística da Enunciação (DLE) (2009), encontramos a concepção de enunciado 

conforme o pensamento bakhtiniano: “é a unidade mínima da comunicação discursiva e um 

elo entre vários enunciados; por isso, preserva ressonâncias de diferentes dizeres ao mesmo 

tempo em que antecipa outros” (FLORES, 2009, p. 99). Ainda no Dicionário (2009), temos o 

conhecimento que, segundo textos assinados por Volochinov, o enunciado é constituído por 

duas faces inseparáveis sendo uma verbal e a outra extraverbal (o contexto mais amplo). 

Nesse mesmo raciocínio: “Os enunciados não coincidem com sua constituição puramente 

verbal (em sentido estrito), pois são impregnados de não-ditos” (FLORES, 2009, p. 99-100). 

A face que corresponde à parte extraverbal está ligada ao espaço e ao tempo do 

acontecimento, ao objeto ou tema do enunciado e às posições assumidas pelos interlocutores. 

Os aspectos extraverbais se juntam ao enunciado como um elemento fundamental a sua 

constituição semântica. Observamos a explicação a seguir: 

 
Partindo da crítica de duas concepções, uma que considera a língua um sistema de 

normas imutáveis e outra, a enunciação como ato individual, Bakhtin/ Volochinov 

propõe a observação da dinamicidade da linguagem e da natureza social da 

enunciação. Para tanto desenvolve uma concepção de enunciação em que a língua é 

considerada em situações concretas, cujos interlocutores, espaço, tempo e projeto 

discursivo são fundamentais. Desse modo, o que importa não é o aspecto reiterável 

da forma lingüística, mas sim seu caráter de novidade, o evento, aquilo que permite 

a circulação de posições avaliativas de sujeitos do discurso e a permanente 

renovação de sentidos. (FLORES, 2009, p. 99). 

 

Conforme a citação, a linguagem é dinâmica e a enunciação é de natureza social. A 

enunciação nasce de situações concretas da língua, sendo que interlocutores, espaço, tempo e 

projeto discursivo são fundamentais; o relevante não é o aspecto reiterável da forma 

linguística, mas o evento, enquanto único, singular, que possibilita o movimento de posições 

avaliativas de sujeitos falantes e a permanente atualização de sentidos. Segundo 

Bakhtin/Volochinov (1929/1986), diante de uma atitude enunciativa, todo locutor leva em 

conta, necessariamente, aquele a quem se dirige, evidenciando-se a importância de 

considerarmos que “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/2010, p. 41). Desse modo, entendemos que, de acordo 

com o destinatário a quem um determinado enunciado se dirige, as escolhas realizadas pelo 

locutor, tanto devido a seu intuito discursivo quanto aos gêneros do discurso, envolverão 

também a palavra, entendida, por Bakhtin, a partir de uma dupla face, por proceder de alguém 

e por se remeter a outro alguém.  
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Em relação à palavra, Bakhtin afirma: 

 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede 
de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o 

produto da interação do locutor e do ouvinte. A palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na 

outra apóia-se sobre o seu interlocutor (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1986, p. 

113). 

 

Dessa forma, a palavra é o produto da interação do locutor e do ouvinte, é por 

intermédio da palavra que as interações sociais se realizam. 

Considerando o que foi dito, ao investigarmos os textos de apresentação e os textos 

dirigidos ao professor na atividade de produção textual no interior do livro didático de 

português, vistos como enunciados, é preciso atentarmos para o seu destinatário, nesse caso, 

os professores de Língua Portuguesa. Através dessa visão, poderemos observar qual a 

concepção de professor presente nesses enunciados, bem como entender as escolhas neles 

realizadas em função desse destinatário.    

Ao organizar seu pensamento através de conceitos como o de língua ligada à 

enunciação e à interação verbal, o Círculo de Bakhtin institui uma teoria dialógica, levando 

em conta que todo o enunciado, que compreende a comunicação verbal, configura-se como 

uma resposta a todos os demais enunciados pronunciados anteriormente. Essa teoria 

desempenha um papel fundamental na teoria do Círculo de Bakhtin. Conforme Bakhtin 

(1952-53/2010, p. 323), as relações dialógicas “são relações (semânticas) entre toda espécie 

de enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, quaisquer que sejam, se 

confrontados em um plano de sentido (não como objetos e não como exemplos linguísticos), 

acabam em relação dialógica”. Bakhtin/Volochinov (1929/1986) afirmam, também, que 

através de respostas que formulamos a outros enunciados, que por si já respondem a outros 

anteriores a eles, temos um diálogo infinito, sendo o enunciado um elo na cadeia da 

comunicação verbal; assim, instaura-se, a chamada relação dialógica. Dessa forma, as 

relações dialógicas “configuram-se no campo do discurso, da língua como fenômeno integral 

concreto, em que circulam posições avaliativas de diferentes sujeitos, o que garante a 

permanente renovação de sentidos.” (FLORES, 2009, p. 202). Nesse movimento de tomadas 

de posições avaliativas dos sujeitos falantes, a sociedade é constituída, e os produtos reais da 

comunicação verbal são os enunciados/textos produzidos. É nessa direção de relação das 

interações sociais e textos produzidos em determinada situação que nosso estudo será 

embasado, pois compreendemos que tanto os textos de apresentação dirigidos ao professor 
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quanto os textos na atividade de produção textual no interior do livro didático não são 

produzidos fora dessa realidade comunicativa. 

Outro conceito teórico recorrente nos textos do Círculo de Bakhtin é a linguagem. 

Conforme explica Faraco (2010), a concepção da linguagem apresenta um novo olhar nos 

estudos linguísticos. O mesmo autor denomina essa situação de “virada linguística”. A 

linguagem é apresentada como atividade (e não como sistema) pelo Círculo de Bakhtin. 

Dizendo de outra forma, é nos estudos da linguagem que temos a possibilidade de 

compreendermos a vida, o mundo através da comunicação sociocultural das relações 

dialógicas. 

Como ressalta Bakhtin em relação à concepção de linguagem: 

 

É preciso salientar mais uma vez que nós entendemos como “linguagem social” não 

o conjunto dos signos lingüísticos que determinam a valorização dialetológica e a 

singularização da linguagem, mas precisamente uma entidade concreta e viva dos 
signos, sua singularização social, a qual pode se realizar também nos quadros de 

uma linguagem linguisticamente única, determinando-se pelas transformações 

semânticas e pelas seleções lexicológicas. (BAKHTIN, 1934-35/2010, p. 154).                 

 

Segundo Brait (2001), o conceito de linguagem para Bakhtin não está voltado a uma 

tendência linguística, mas a uma visão de mundo que, na busca das formas de construção e 

instauração do sentido, escorrega pela abordagem linguístico-discursiva.  

Bakhtin (1934-35/2010) também fala sobre a mudança da linguagem de acordo com 

cada época histórica da vida ideológica e verbal, por exemplo, em cada idade do sujeito 

falante, em cada uma das suas camadas sociais, etc. Conforme declara o autor, em cada 

momento da existência histórica, observa-se, na linguagem, uma diversidade de línguas e de 

vozes sociais que não se anulam, mas se entrelaçam de diferentes maneiras e, assim, originam 

outras linguagens. Nesse aspecto, as linguagens estabelecem possíveis relações dialógicas, a 

saber, elas podem ser compreendidas como pontos de vista sobre o mundo. Elas estão 

tomadas de intenções de outrem, de posições valorativas, situadas em relações responsivas. 

O conceito de compreensão responsiva ativa é fundamental para se entender o 

pensamento bakhtiniano. A ideia de atitude responsiva está estreitamente ligada à 

compreensão. Compreensão responsiva ativa é vista como todo processo instituído no 

momento que nos deparamos com enunciados de outros. 

Assim, 

a cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. [...] A 

compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma 

réplica está para outra no diálogo. Compreender é opor a palavra do locutor uma 

contrapalavra. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 1986, p. 132). 
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Bakhtin/Volochinov (Ibid., p. 131-132) afirmam que, compreender a enunciação 

“significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto 

correspondente”. Por meio de respostas que formulamos a outros enunciados, que por si já 

respondem a outros anteriores a eles, tem-se um diálogo infinito, sendo, o enunciado, um elo 

na cadeia da comunicação verbal. 

Faraco (2010, p. 74) destaca que, no pensamento bakhtiniano, “A compreensão é um 

processo ativo em que se opõe ‘à palavra do locutor uma contrapalavra’; ‘ a compreensão é 

uma resposta a um signo por meio de outros signos’.” Dessa forma, compreender um texto é 

sair do contexto no qual o sujeito está interagindo, ou seja, ele precisa dar o seu gesto 

interpretativo, a sua avaliação, a sua atitude responsiva, o seu juízo de valor, pois 

compreender sem avaliar é impossível. 

Como explica Bakhtin: 

 

Compreensão e avaliação. É impossível uma compreensão sem avaliação. Não se 

pode separar compreensão e avaliação: elas são simultâneas e constituem um ato 

único integral. O sujeito da compreensão enfoca a obra com sua visão de mundo já 

formada, de seu ponto de vista, de suas posições. Em certa medida, essas posições 

determinam a sua avaliação, mas neste caso elas mesmas não continuam imutáveis: 

sujeitam-se à ação da obra que sempre traz algo novo. (BAKHTIN, 1952-53/2010, 

p. 378).  

 

Assim, entendemos que, conforme o pensamento bakhtiniano, compreender significa 

tomar uma posição avaliativa em relação ao enunciado do outro, cuja forma se estabelece 

através de uma resposta, em que o meu enunciado “concorda ou discorda dele (total ou 

parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.” (BAKHTIN, 1952-53/2010, 

p. 271). 

Mais um conceito importante na teoria de Bakhtin e fundamental para nosso trabalho é 

o de sujeito. É importante fazermos um breve esclarecimento sobre a noção de subjetividade 

desenhada pelo Círculo de Bakhtin para melhor compreendermos o sujeito bakhtiniano. Esse 

estudioso russo afirma que “a consciência não pode derivar da natureza, nem a ideologia 

derivar da consciência. Pelo contrário, a própria consciência toma forma e existência nos 

signos ideológicos, de modo que o indivíduo somente se constitui, identifica-se e difere-se na 

relação com o outro” (GEGe
28

, 2009, p. 94). Desse modo, na teoria do Círculo, o indivíduo se 

constitui em sujeito na interação com o outro, nas relações dialógicas prenhes de vozes 

sociais. 

                                                             
28 Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso (2009), ver Referências. 
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O sujeito dialógico, no pensamento bakhtiniano, “é um homem essencialmente social, 

historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que em 

embrião), e não um ‘dialeto individual’.” (BAKHTIN, 1934-35/2010, p. 135). O sujeito, em 

Bakhtin, é constituído socialmente a partir da interação verbal na relação com o outro. É um 

sujeito constituído de “fora” para “dentro”. O sujeito se constitui no interior da heteroglossia e 

de sua dialogização. Em outras palavras, o sujeito se constitui através de uma realidade em 

que se perpassam vozes sociais constantemente em múltiplas inter-relações dialógicas. E é 

nesse movimento de vozes sociais, através da compreensão responsiva (processo de 

construção de sentido em que o interlocutor tem participação ativa), que o sujeito é 

constituído na teoria do Círculo de Bakhtin. 

Segundo Faraco (2010): 

 

Como a realidade linguístico-social é heterogênea, nenhum sujeito absorve uma só 

voz social, mas sempre muitas vozes [...] o mundo interior do sujeito é uma arena 

povoada de vozes sociais em suas múltiplas relações de consonâncias e 

dissonâncias; e em permanente movimento, já que a interação socioideológica é um 

contínuo devir. (FARACO, 2010, p. 84).  

 

Destarte, entendemos que o sujeito autor do livro didático, que também é um sujeito 

professor, é constituído numa realidade linguístico-social heterogênea, isto é, numa realidade 

em que se perpassam vozes sociais tanto da ciência, quanto da prática escolar em suas 

relações dialógicas. 

As noções teóricas que abordamos até este momento nos proporcionam a construção 

do aporte teórico para compreendermos os textos de apresentação e as orientações dirigidas ao 

professor na atividade de produção textual no interior do livro. Todavia, importa dizer que, 

como tratado anteriormente, não significa que serão somente essas noções as utilizadas por 

nós. Com o desenvolvimento de nosso trabalho de pesquisa, teremos condições de avaliar 

quais as noções teóricas mais relevantes e, se for preciso, outras serão incluídas com o 

propósito de compreendermos os textos de apresentação e as orientações dirigidas ao 

professor como objetos discursivos e dialógicos.   
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3.2 Apresentação dos pressupostos metodológicos 

 

 

Alguns pressupostos do pensamento bakhtiniano, abordados na seção anterior, foram 

importantes para reiterarmos nosso percurso metodológico frente aos nossos objetos de 

investigação: os textos de apresentação e as orientações dadas ao professor na atividade de 

produção textual no interior do livro didático.  

Conforme tratado no capítulo 1, nossa pesquisa assume um caráter qualitativo. Esse tipo 

de pesquisa costuma ser direcionada ao longo do seu desenvolvimento; seu foco de interesse é 

amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos, 

conforme Neves (1996). Ainda segundo este autor (1996, p. 1), faz parte da pesquisa 

qualitativa a “obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação objeto de estudo.” Nesse tipo de trabalho, “é frequente que o 

pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados.” (Ibid., p. 1) 

É em relação a essa interpretação dos fenômenos estudados que Bakhtin se refere no fazer 

científico nas ciências humanas, ou seja, “o fazer científico nas ciências humanas se 

materializa por gestos interpretativos, por contínua atribuição de sentidos [...] e não por gestos 

matematizadores.” (FARACO, 2010, p. 41).  

Em relação ao objeto das ciências humanas, entendemos, de acordo com a perspectiva dos 

estudos do Círculo de Bakhtin, que é o texto, visto como enunciado singular e irrepetível, que 

fundamenta a pesquisa na área das Ciências Humanas. Bakhtin ([1952-53],2010, p.308) 

declara que o ponto de partida de uma pesquisa, nas ciências humanas, independente dos 

objetivos, somente poderá ser o texto e, a verdadeira essência deste “sempre se desenvolve na 

fronteira de duas consciências, de dois sujeitos” (Ibid., p. 311). Para o estudo dos enunciados, 

nessa área, ocorre um duplo encontro, pois “é o encontro de dois textos – do texto pronto e do 

texto a ser criado, que reage; consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, dois autores.” 

(BAKHTIN, [1956-61], 2010, p. 331).   

Conforme o pensamento bakhtiniano, diante da área das ciências humanas e considerando 

o conceito de compreensão responsiva ativa, o fazer científico envolve um trabalho com 

textos, entendidos como enunciados, concretos e singulares, a partir de gestos de interpretação 

do pesquisador. É nessa direção que segue nosso percurso metodológico, apoiado numa 

análise interpretativa, baseada num vínculo: linguagem e contexto histórico.   
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Para construirmos nosso percurso metodológico, levaremos em conta a ordem 

metodológica proposta por Bakhtin/ Volochinov (1929/1986) para o estudo da língua. Nesse 

método sociológico, deve-se partir da interação verbal, de acordo com seu contexto, chegando 

aos enunciados até as formas da língua. Seguindo a seguinte ordem, conforme os autores: 

 

1 – As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas 

em que se realiza. 
2 – As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos 

de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinação pela 

interação verbal. 

3 – A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1986, p.124) 

 

Considerando essa abordagem, que parte do exame do contexto mais amplo até o mais 

específico, analisaremos nosso material (os textos de apresentação ao professor e as 

orientações dadas ao professor na atividade de produção textual) a partir do contexto do qual 

fazem parte, chegando até seus enunciados, procurando neles marcas linguísticas que 

evidenciem as características da concepção de professor presente nos textos de apresentação 

ao professor e nas orientações dadas ao professor na atividade de produção textual nos livros 

didáticos de português dos anos 1990, 2000, 2010. 

Assim, nosso trabalho de análise será baseado na leitura e descrição dos textos de 

apresentação, bem como das orientações dirigidas ao professor na atividade de produção 

textual no interior do livro a fim de os interpretarmos de modo ativo.   
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4 DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE ANÁLISE 

 

 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. A palavra é uma espécie 
de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre o seu interlocutor.  

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1986, p. 113).  

 

 

Neste capítulo, objetivamos realizar uma descrição dos textos de apresentação a serem 

analisados e das orientações ao professor na atividade de produção textual no interior dos 

livros. A descrição estará marcada pelas inúmeras leituras dos textos e é através dessa ação 

que iremos tecer nossos comentários. À medida que descrevermos, buscaremos a relação do 

olhar do autor em direção ao professor como categoria de base para este trabalho, pois essa 

categoria irá nos permitir conhecer a concepção de professor construída pelo autor. A leitura 

dos textos, de acordo com essa categoria, fez-nos perceber que a relação (autor e professor) se 

marca a partir de duas subcategorias, isto é, se materializa de duas formas: a) a forma de 

tratamento do autor em relação ao professor; b) o conhecimento do professor de Língua 

Portuguesa sobre os estudos linguísticos e pedagógicos suposto pelo autor do livro didático. 

Buscaremos essas marcas discursivas na abertura, em algumas passagens e no fechamento dos 

textos.   

Dessa forma, essas categoria e subcategorias direcionarão a descrição do material de 

pesquisa para, posteriormente, conseguirmos analisar e interpretar nosso objeto de análise, a 

fim de responder à questão norteadora desta pesquisa.  
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4.1 Descrição dos textos de apresentação dos anos 1990, 2000 e 2010 

 

 

4.1.1 TA do LD1 

 

 

Essa obra didática traz um manual
29

 dirigido ao professor no seu interior, localizado 

no final do livro, identificado pela expressão Livro do professor, em letras pequenas. Na capa 

do manual, encontramos o nome dos autores e das obras publicadas por eles. 

Esse texto de apresentação inicia pelo título Apresentação aos professores, que 

expressa seu principal destinatário e vem assinado: “Os autores”. Cumpre notar que ele não 

traz um vocativo na sua abertura, apenas um título. 

Ao iniciar o texto, os locutores (autores) relacionam o conteúdo da obra da série atual 

ao conteúdo da obra da série anterior, explicitando os conteúdos gramaticais:  

 

Este volume complementa o trabalho iniciado na série anterior, ao concluir a 

sistematização da gramática. Na parte referente à morfologia, esgotamos o estudo 

sobre a estrutura e formação das palavras; quanto à sintaxe, realizamos uma rápida 
revisão do período simples para, então, analisarmos o período composto. Fechando o 

volume, introduzimos um capítulo sobre estilística, em que são comentadas as 

principais figuras de linguagem. [negrito nosso] (primeiro parágrafo, p. III).  

 

Nesse primeiro momento do texto, é antecipada uma projeção de ensino tradicional de 

português, que enfatiza o ensino através da gramática normativa e de textos literários. Nessa 

parte, percebemos que a preocupação inicial dos autores é tratar da conclusão da 

sistematização da gramática. 

No decorrer da leitura, notamos uma “preocupação” dos autores em explicitar como as 

atividades presentes no livro foram pensadas por eles: 

 

O destaque maior, em todas as unidades, é conferido aos textos. [...] Procuramos 

fazer uma seleção viva e variada, capaz de fornecer [...] Como sempre, não 

deixamos de lado os poemas e as canções [...] Observamos, ainda, que os temas 

escolhidos para as diversas unidades procuram ser atuais e sérios [...] (3º parágrafo)  
Propomos também, além do trabalho com o texto e do estudo lingüístico, [...] As 

atividades de pesquisa nasceram de uma convicção nossa [...] elaboramos 

atividades em que o aluno é remetido a fontes de pesquisa as mais diversas [...] (4º 

parágrafo). 

                                                             
29 A referência a esse tipo de livro marca determinado momento histórico no ensino, que influenciou a 

elaboração de manuais de português: a partir de 1970, há uma mudança na realidade da educação no Brasil. 

Devido a uma crescente reivindicação das camadas populares pelo direito à escolarização, multiplica-se o 

número de alunos e o trabalho dos professores, que passam a dispor de pouco tempo para prepararem suas aulas. 

Em decorrência disso, é produzido um material para o educador. 
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Em todos os capítulos, introduzimos um item [negrito nosso] denominado É bom 

saber, [...] [negrito do autor] (quinto parágrafo, p. III). 

 

Essa ação de explicitar como as atividades de língua foram pensadas pelos autores (e 

presente na leitura de todo o texto de apresentação) é marcada pelo uso constante dos verbos, 

flexionados em primeira pessoa do plural “nós”, indicando a ação dos locutores na elaboração 

da obra. Nesse momento da leitura, notamos que o discurso dos autores está centrado na 

explicação, isto é, como a obra foi pensada por eles e não em fornecer orientações teórico-

metodológicas ao professor. Isso nos leva a perceber, inicialmente, que o professor é visto 

como um sujeito dotado de saber. 

 Ao seguir a leitura, percebemos, numa passagem do interior do texto, que, embora 

haja referência ao pronome “nós”, marcando uma ação dos autores pelo uso da primeira 

pessoa do plural (“estudaremos alguns detalhes”, “veremos alguns aspectos”), na verdade, a 

ação não será feita por eles, mas pelos seus destinatários, os professores de Língua 

Portuguesa. Ao fazer isso, entendemos que a escolha do pronome em primeira pessoa do 

plural “nós” tenta marcar uma relação mais próxima entre autores e professores, como se 

estivessem todos envolvidos na mesma ação. Ao fazer essa escolha pelo pronome, os autores 

se incluem no tratamento dispensado ao professor, marcando uma relação de “igualdade” 

entre autores e professor: 

 

Em todos os capítulos, introduzimos um item denominado É bom saber [negrito do 

autor], em que estudaremos alguns pequenos detalhes da língua portuguesa culta 

[...] Veremos, também, alguns aspectos da teoria de redação, [...] [negrito nosso] 

(quinto parágrafo, p. III). 

 

 

 E finalizam seu discurso com a afirmação: “Receberemos com prazer as críticas e 

sugestões que nossos colegas queiram porventura enviar-nos” (oitavo parágrafo, p. 3).  

A afirmação acima nos revela que os autores do texto concebem um sujeito professor 

com conhecimento a respeito do ensino de Língua Portuguesa, pois essa concepção é reiterada 

através da confiança que os autores demonstram ter ao pedir “críticas e sugestões” aos colegas 

em relação à elaboração, organização, etc., do livro. As marcas linguísticas, o pronome 

“nossos” e o substantivo “colegas” reafirmam a posição de igualdade entre autores e 

professores, marcando os autores como, também, professores.  

  Destarte, nesse texto de apresentação, no tocante à forma de tratamento, o professor é 

tratado de forma respeitosa, como um “colega” de profissão, tratamento esse marcado pelo 

pronome “nós”; já em relação ao conhecimento do professor de Língua Portuguesa suposto 

pelo autor do livro didático, o professor é visto como um sujeito conhecedor, isto é, aquele 
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que tem os conhecimentos específicos e pedagógicos sobre ensino de Língua Portuguesa 

(conforme a perspectiva de ensino de língua projetada no livro), não necessitando do livro 

para desenvolver suas aulas. Considerando essa concepção de professor, o material didático 

teria a função de apenas auxiliar o professor na sua prática docente.  

  

 

4.1.2 TA do LD2 

 

 

Assim como na obra descrita anteriormente, essa obra didática também traz um 

manual dirigido ao professor em seu interior, localizado no final do livro.  

Ao observarmos a capa do manual do professor, identificamos a expressão “Manual 

do professor” em caixa alta e colorida e encontramos o nome dos autores e informações sobre 

a formação acadêmica e a atuação profissional de cada um, critério estabelecido pelo PNLD. 

Este texto traz, no local da assinatura, a expressão “A autora”, um sintagma nominal 

composto por artigo e substantivo no gênero feminino, que indica que o locutor do texto só 

possa ser Tania Amaral Oliveira. Fato curioso e contraditório, uma vez que o livro é assinado 

por mais dois autores. Sobre isso, pensamos que, por um acordo dos autores, o discurso da 

autora talvez fosse mais adequado ao diálogo inicial com o professor, considerando sua 

atuação profissional
30

, ou seja, a sua experiência na área de formação de professores, 

conforme informações na capa do manual, marcando um diferencial na sua atuação 

profissional.  

Ao começar a leitura, observamos que o texto de apresentação está escrito em primeira 

pessoa do singular, o que reitera a autoria do texto: “Apresento-lhe esta coleção [...]”. Ao 

continuar a leitura, já percebemos marcas discursivas que mostram o tipo de relação que o 

locutor (a autora) estabelece com o interlocutor (professores), através do título que está escrito 

em negrito e em caixa alta, “DE PROFESSOR PARA PROFESSOR”: nesse momento, a 

autora estabelece uma relação de “igualdade”, de “solidariedade” com o professor, colocando-

se na posição de colega que “auxilia” o outro colega no trabalho.  

                                                             
30 “[...] Professora há mais de 23 anos do Ensino Fundamental e Médio das redes pública e particular do Estado 

de São Paulo. Coordena há mais de 10 anos oficinas para a formação de professores tanto na área de 

Educação para a Comunicação (Educomunicação) quanto na área de Língua Portuguesa.” [negrito nosso] 

(MANUAL DO PROFESSOR, CAPA). 
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Na sequência da leitura, encontramos, na abertura do texto, o vocativo “Caro colega”.  

Nessa parte, observamos que o uso do adjetivo caro acompanhando o substantivo colega 

confirma uma forma de tratamento respeitosa da autora em relação ao professor. 

A autora inicia seu discurso declarando que escreveu as páginas do manual inspirada 

nos pensamentos de Paulo Freire “e em concepções de outros teóricos que vêem o estudo da 

língua como o estudo dos processos de interações verbais e não-verbais que ocorrem num 

contexto histórico-social [...]” (p. 3). Ela declara, também, que, ao organizar as atividades do 

livro, não levou em conta apenas sua prática, mas também “aquelas que estão muito presentes 

na ação dos professores e que têm dado bons resultados” (p. 3). E ainda declara que fez uma 

pesquisa (uma coleta em todo o Brasil, e não só numa cidade ou região) para saber “como tem 

sido a experiência dos educadores com os materiais didáticos em uso e obter sugestões para a 

elaboração de manuais que correspondessem às expectativas daqueles que desejavam 

mudanças”. (p. 3). É a partir dessa constatação, dos resultados obtidos que ela elabora o seu 

material, que não pode, dessa forma, ser entendido como uma idealização da autora ou 

considerando apenas a sua própria prática: ela ouve os professores antes de elaborar o seu 

livro. A autora vai, aos poucos, autorizando o seu próprio discurso, trazendo informações 

colhidas por todo o Brasil numa pesquisa realizada por ela, com uma força persuasiva muito 

grande. 

Ao continuar a leitura, encontramos uma referência da autora em relação à condição 

profissional do professor: 

 

[...] pude concluir, por meio dessa pesquisa, que as transformações no processo de 

ensino-aprendizagem só ocorrerão gradativamente. Não será um livro didático ou 

um pacote do governo que fará essas alterações. Elas estão atreladas às condições 

propiciadas ao professor, mentor principal desse processo. Enquanto não se 

investir na sua formação e não lhe forem dadas condições melhores de 

trabalho, o ritmo de mudanças do processo educacional continuará ocorrendo 

“em câmera lenta”. Nesse sentido, esta coleção vem contribuir com o educador, 

ajudando-o a se situar frente às inovações no estudo da língua e da linguagem 
trazidas pela Lingüística, pela Sociolingüística, pelas novas teorias sobre 

comunicação, pelos estudos na área de Psicologia e outros. [negrito nosso] (quarto 

parágrafo, p. 3).   

 

Conforme a posição da autora, as transformações no processo de ensino-aprendizagem 

ocorrerão de forma efetiva à medida que se investir na formação do professor, ou seja, o 

processo de ensino-aprendizagem somente apresentará mudanças significativas quando 

houver investimento na formação desse profissional. O discurso da autora nos deixa perceber 

que, enquanto há essa falta de investimento na formação desse profissional, o professor de 

Língua Portuguesa é constituído por lacunas relativas a conhecimentos mais atualizados sobre 
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língua, linguagem e ensino de língua; entretanto, o professor não é visto como o responsável 

por essa situação lacunar/desatualizada, mas como um sujeito profissional que sofre as 

determinações desse processo de falta de atualização. São fatores externos que levam-no a 

essa condição de um sujeito desatualizado, por isso, não se trata de um profissional que se 

acomodou por vontade própria. Conforme afirma a autora, o seu trabalho, diante dessa 

situação precária do professor, “vem contribuir com o educador ajudando-o a se situar frente 

às inovações no estudo da língua e da linguagem” (p. 3). 

  No decorrer da leitura do texto, notamos a predominância da conjunção condicional 

“se”, mostrando as opções de trabalho dadas ao professor em sala de aula, trazidas pelo 

manual e orientando-o, conforme for a sua escolha, em relação à metodologia a ser adotada 

por ele: “se desejar seguir a metodologia de projetos [...]” (p. 4); à opção de trabalho 

interdisciplinar: “se tiver oportunidade de trabalhar em conjunto com seus colegas [...]”(p. 4); 

à ordem a ser percorrida no livro: “se não quiser obedecer a sequência dos capítulos [...]” (p. 

4). Assim, a autora abre um campo de possibilidades de escolha ao professor, construindo 

uma concepção de profissional que, embora precisando do livro para atualizar seu 

conhecimento frente à renovação do ensino de língua e da sua prática em sala de aula, é capaz 

de fazer suas próprias escolhas metodológicas em relação à sua prática docente. Dessa forma, 

a autora assume uma posição que a coloca em dissonância com o discurso presente no manual 

do professor na maioria dos livros didáticos
31

, principalmente a partir de 1970, conforme 

Soares (2001, p. 33): “um profissional cada vez menos capaz de assumir autonomamente a 

ação docente [...]”, um sujeito passivo e acrítico em relação ao discurso do(s) autor(es) do 

livro didático. 

Ao seguir a leitura, é possível perceber que, mesmo considerando o professor 

autônomo em suas escolhas, a autora traz subsídios para o professor renovar a sua ação 

pedagógica: 

                                                             
31 Magda Soares (2001) no seu texto, O livro didático como fonte para a história da leitura e da formação do 

professor-leitor, realiza um estudo histórico sobre que concepções do professor como leitor estão supostas nos 

livros didáticos de português. A autora afirma que o movimento histórico de alteração na concepção do professor 

como leitor (subjacente aos livros didáticos), indubitavelmente, revelar-se-ia correspondente ao movimento 

histórico da concepção do professor, em geral: “um profissional que vai sendo considerado, ao longo do tempo, 

cada vez menos capaz de assumir autonomamente a ação docente, num movimento em que a profissão 

‘professor’ vai se transformando em trabalho e o profissional, em trabalhador [...]” (p. 33). Soares, em seu texto, 

analisa dois manuais muito usados nas escolas em épocas distantes: Antologia Nacional de Fausto Barreto e 

Carlos de Laet (início do século XX) e Estudo Dirigido de Português de Reinaldo Mathias Ferreira (1970). Esse 

último considerado como inaugural de uma nova concepção de professor que se revelou a partir daquele 
momento (década de 70). 
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[...] Além disso, é sugerido o desenvolvimento de atividades por meio de ações 

interdisciplinares, ou seja, em conjunto com outros professores de disciplinas 

diferentes. Com atividades complementares, apresenta ainda algumas ideias de 

como inserir a televisão e o vídeo em sala de aula de maneira crítica, criativa e 

prazerosa. [negrito nosso] (p. 4).  

 

Nesta declaração da autora, observamos a presença de uma voz “outra”, a do PNLD, 

que traz, no Guia do Livro Didático, na parte de critérios classificatórios para a aprovação do 

manual do professor, a afirmação: 

 

Fornecer subsídios para a atualização e 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. (BRASIL, 

2004, p. 258). 

 

Diante dessa afirmação, entendemos que mesmo o texto de apresentação sendo 

assinado em primeira pessoa, ou seja, tendo uma autoria própria, é possível depreender que 

ele está vinculado a um documento oficial, o PNLD, que retrata a política atual sobre livros 

didáticos no Brasil. Há um vínculo entre eles (texto de apresentação e PNLD): uma exigência 

que a autora está respondendo para que o livro seja aprovado pelo Programa e seu uso seja 

efetivado no contexto escolar. 

Do sexto parágrafo em diante, notamos a escolha do pronome “você” pela autora, para 

se dirigir ao professor, utilização que, mais uma vez, marca uma relação informal, próxima e 

pessoal com o destinatário do texto: 

 

Em relação a este manual, você encontrará muitas novidades [...] (sexto parágrafo); 

Portanto, professor, esta obra está dirigida para você que tem “sede de mudanças”, 

[...] (sétimo parágrafo); 

 [...] ponto de partida para o estabelecimento de um rico diálogo entre mim e a 

equipe de produções destes livros, você e os alunos [...] (oitavo parágrafo); 

 As suas aulas, mediadas por este suporte, terão o formato que você quiser dar a elas. 

[...] Nesse sentido, se tiver acostumado (a) com listas enormes de atividades 

repetitivas, você sentirá a falta delas nas páginas seguintes. [...] [negrito nosso] 

(nono parágrafo, p. 4) 

 

A escolha da autora pelo pronome “você”, além de marcar uma relação “mais 

próxima” com o professor, leva-nos a perceber, mais uma vez, um “tom” persuasivo no seu 

discurso. Ela dialoga com seu interlocutor como se estivesse em uma situação verbal “face a 

face”, conduzindo-o a adotar o material para o desenvolvimento do seu trabalho. Seu discurso 

vai abrindo espaço para a recepção, para o acolhimento do livro didático. 

Durante esse diálogo, ela esclarece que o livro traz uma proposta inovadora de ensino 

de língua: “professor, esta obra está dirigida para você que tem ‘sede de mudanças’, que 
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reconhece na prática que os conteúdos tradicionais de ensino precisam de uma revisão [...]” 

(sétimo parágrafo, p. 4). Nessa parte, cumpre notar que a autora restringe seu destinatário ao 

fazer uso de uma oração subordinada adjetiva restritiva: “[...] que tem sede de mudanças.” Ao 

fazer essa escolha, a autora declara que a coleção didática não serve a todos os professores, 

mas somente àqueles que desejam uma renovação no seu trabalho. 

 Ainda observamos uma posição da autora em relação ao ensino tradicional de língua: 

“[...] Mas se quiser trabalhar com o conteúdo gramatical na forma tradicional, devo alertá-

lo(a) que encontrará algumas dificuldades nesse sentido, pois não é esta a proposta da 

coleção” [negrito nosso] (p. 4). Conforme a afirmação da autora, a proposta da coleção é 

voltada para a renovação do ensino da língua. Nesse momento, percebemos, também, que a 

autora reitera a concepção de professor, um sujeito capaz para realizar as suas escolhas 

metodológicas, novamente através do uso da conjunção condicional “se”. 

A autora encerra o texto com o fragmento: “Conto, portanto, com a sua intervenção 

significativa na construção deste projeto de ensino que ora apresento.”, “Mãos à obra!” (p. 

4). Nessa parte final, notamos a reafirmação do tom persuasivo no discurso da autora, na 

tentativa de convencer o professor a adotar a coleção.   

Assim, apreendemos que o discurso presente nesse texto de apresentação constrói, por 

um lado, um sujeito professor respeitado, há uma “relação de solidariedade”, um tratamento 

“de professor para professor”, informal, tratamento esse marcado pelo pronome “você”; por 

outro lado, um profissional carente de novos conhecimentos sobre a língua e a linguagem, 

com um saber desatualizado, necessitando do livro didático de português para sua atualização 

profissional tanto em relação aos conhecimentos linguísticos quanto aos métodos de ensino. 

No entanto, mesmo esse professor tendo seu conhecimento desatualizado, ele é valorizado na 

sua posição, como conhecedor da realidade escolar, que só ele vive em cada turma, em cada 

escola, por isso ele é concebido como professor interventor, agente da sua prática, mesmo 

precisando de uma atualização de seu conhecimento através da figura do livro didático, só ele 

é capaz de fazer escolhas metodológicas adequadas ao seu contexto escolar. Considerando a 

concepção de professor que a autora vai construindo, vale ressaltar que, para ela, o fato de o 

sujeito estar com o conhecimento desatualizado é menos importante que o desejo que esse 

profissional tem de renovar seu trabalho. Dessa forma, a concepção de professor construída 

neste texto de apresentação, mesmo diante de uma realidade desfavorável ao professor, é 

positiva. 
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4.1.3 TA do LD3 

 

  

Essa obra didática, assim como as anteriores, traz um manual do professor, em seu 

interior, localizado no final do livro. A capa é identificada pela expressão “MANUAL DO 

PROFESSOR”, em caixa alta, trazendo informações relativas à formação acadêmica e atuação 

profissional dos autores, critério exigido pelo PNLD, na folha de rosto do livro. 

 Ao passarmos à folha de rosto do manual, identificamos um texto “relativamente” 

curto, intitulado “INTRODUÇÃO” e sem assinatura. Nesse início, notamos a ausência de um 

vocativo, de uma marca que estabeleça uma relação de comunicação com o interlocutor, pois 

não há um chamamento/convite à leitura do texto nem uma referência a quem o texto é 

dirigido. No entanto, entendemos que o interlocutor é o professor, pelo lugar que o texto 

ocupa no livro: está localizado no início do manual do professor. Nesse começo que antecipa 

a leitura do texto de apresentação, no entender da pesquisadora, há um sinal de “apagamento” 

da relação com o sujeito professor, marcado pela ausência do vocativo.   

 Ao iniciar a leitura do primeiro parágrafo, percebemos uma preocupação “exagerada” 

do locutor em enfatizar o aprimoramento da Coleção, por meio do advérbio completamente e 

dos adjetivos revista, ampliada e atualizada. Conforme o parágrafo: “Em nova edição, esta 

coleção chega aos professores da rede pública de ensino completamente revista, ampliada e 

atualizada” [negrito nosso] (1º parágrafo, p. 3).  

 Seguindo a leitura, encontramos um parágrafo mais longo. Nele, a preocupação em 

qualificar a coleção atual permanece. Os autores reiteram o aprimoramento da obra 

comparando-a às anteriores e exemplificam as partes aperfeiçoadas, fazendo referência às 

atividades de leitura, de gramática, de produção textual e de trabalho com outras linguagens, 

além da verbal, como observamos no excerto abaixo:  

 

Nesta edição, procuramos confirmar e aprofundar os rumos traçados nas 

edições anteriores [negrito nosso]. Por exemplo, a proposta de um trabalho 

consistente de leitura, com uma seleção criteriosa de textos – que vão dos 
clássicos da literatura universal aos autores da literatura contemporânea brasileira -, 

comprometida com a formação de leitores competentes de todos os tipos de 

texto e gêneros em circulação social; uma abordagem de gramática que, mesmo 

fazendo uso de alguns conceitos de gramática normativa, essenciais ao exercício de 

um mínimo de metalinguagem – como substantivo, verbo, pronome, complementos, 

adjuntos -, alarga o horizonte dos estudos da linguagem, apoiando-se nos 

recentes avanços da lingüística e da análise do discurso; uma proposta de 

produção textual apoiada na teoria dos gêneros textuais ou discursivos e na 

linguística textual; e o interesse em explorar (seja na condição de receptor, seja na 

de produtor) outras linguagens, além da verbal, como a pintura, a fotografia, o 

cinema, o cartum, o anúncio publicitário, etc. [negrito nosso] (2º parágrafo, p. 3).  
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A cada atividade, os autores exemplificam sucintamente a abordagem dispensada pelo livro: 

 

[...] a proposta de um trabalho consistente de leitura, com uma seleção criteriosa de 

textos - que vão dos clássicos da literatura universal aos autores da literatura 

contemporânea brasileira – comprometida com a formação de leitores 

competentes de todos os tipos de texto e gêneros em circulação social; uma 

abordagem de gramática que, mesmo fazendo uso de alguns conceitos de 

gramática normativa, essenciais ao exercício de um mínimo de metalinguagem – 

com substantivo, [...], alarga o horizonte dos estudos da linguagem, apoiando-se 
nos recentes avanços da linguística e da análise do discurso; uma proposta de 

produção textual apoiada na teoria dos gêneros textuais ou discursivos e na 

linguística textual [...] [negrito nosso] (2º parágrafo, p. 3). 

 

No que tange à gramática, os autores se propõem a percorrer um caminho diferente do 

trilhado pela gramática tradicional, embora declarem a não ruptura com ela. Como 

percebemos, a atenção dos autores é com a obra em si, deixando um “vácuo” no diálogo entre 

autores (locutores) e professor (interlocutor). 

 Outro aspecto observado é a referência ao professor (interlocutor) através da expressão 

“Em nova edição, esta coleção chega aos professores [...]” (primeiro parágrafo, p. 3). A 

escolha da expressão “aos professores”, pelos autores, para se dirigir ao interlocutor 

(professor), faz referência ao pronome de 3ª pessoa do plural, “eles”. Essa escolha chama 

atenção, pois marca uma relação de “distanciamento” do locutor com o interlocutor, não 

ocorrendo uma comunicação direta entre autores e professores. Ainda sobre isso, vale 

ressaltar que a menção aos professores aparece em decorrência da expressão “Em nova 

edição, esta coleção [...]” (p. 3), reiterando a deferência à nova edição da obra.    

No decorrer da leitura (3º parágrafo), há outra referência aos professores, mas 

entendemos que novamente o objetivo dos autores é de destacar a obra, não de estabelecer 

uma relação de comunicação ou de interação com os docentes:  

 

Se os professores que fizeram uso das edições anteriores desta coleção notaram 

um avanço significativo em seu trabalho, entendemos que é possível ir além [...] 

[negrito nosso] (3º parágrafo, p. 3).     

 

O substantivo avanço e o adjetivo significativo relacionados à expressão “em seu 

trabalho” e a expressão “é possível ir além” intensificam o sentido de valorização da nova 

edição.   

Ainda, durante a leitura, notamos que a perspectiva adotada pelos autores para o 

ensino de língua está associada à voz dos documentos oficiais. Sobre isso, percebemos uma 
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“sintonia” entre o discurso dos autores e o que prescrevem os documentos oficiais em relação 

ao ensino de Língua Portuguesa. 

 

[...] E reafirmamos, como meio para o alargamento do horizonte das atividades que 

envolvem leitura, produção de textos e reflexão sobre linguagem, a adoção de 

medidas básicas como as anunciadas anteriormente: a revisão dos objetivos do 

curso de língua portuguesa; a inclusão de novos conteúdos; a reavaliação do 

peso de conteúdos tradicionalmente supervalorizados; a mudança de postura 

em relação à língua (eliminando, por exemplo, a noção de erro e inserindo a 

noção de adequação, ou abrindo espaço para as variedades lingüísticas); a 

introdução de situações concretas de interação discursiva e o desenvolvimento de 

projetos como forma de garantir a participação efetiva do aluno-sujeito no 

processo de construção de conhecimento; a abordagem da língua e da 

linguagem tendo como horizonte a perspectiva do texto e do discurso [negrito 

nosso] (3º parágrafo, p. 3).    

 

  Desse modo, o esclarecimento da obra em relação às atividades de leitura, produção de 

textos e reflexão sobre linguagem mostra que a obra foi elaborada de acordo com os padrões 

exigidos pelos critérios de avaliação do PNLD, que estão em consonância com os PCNs de 

Língua Portuguesa. 

 No quarto parágrafo, a fim de complementarmos a ideia anterior, notamos que os 

autores, no seu discurso, afirmam que, para realizar a renovação do ensino de língua, não 

precisa ocorrer a ruptura com o ensino de língua tradicional, como mostra o prescrito do 

parágrafo: 

 

Esta obra parte do princípio de que o caminho para a renovação do ensino de 

língua, e principalmente de gramática, não implica uma ruptura com os 

conteúdos histórica e culturalmente adquiridos, como, por exemplo, 

substantivo, sujeito, concordância, etc. Nem se trata tampouco de omitir 

nomenclatura ou de substituí-la por outra, desta ou daquela teoria linguística. 
O esforço desta obra consiste em dar um novo tratamento a esses conteúdos, que 

passam agora a ser vistos também pela perspectiva da semântica, da estilística, 

da lingüística e da análise do discurso [negrito nosso] (4º parágrafo, p. 3). 

 

Sobre isso, os autores perpassam a ideia de um não rompimento com o ensino 

tradicional de língua, mas de uma ressignificação desse ensino. Ainda, cumpre notar que, nos 

documentos oficiais
32

, não há orientação para o rompimento com o ensino tradicional de 

Língua Portuguesa, mas há orientação para uma reconfiguração necessária dos objetos de 

ensino, como observamos no prescrito do PNLD (2011) na parte de Critérios Específicos no 

item Sobre o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no segundo segmento do novo EF:  

 

                                                             
32 Guia de Livros Didáticos – PNLD/2011 – Língua Portuguesa e PCNs. 
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[...] o ensino de Língua Portuguesa, nos quatro últimos anos do novo EF, deve 

organizar-se de forma a garantir ao aluno: 1. O desenvolvimento da linguagem 

oral e a apropriação e o desenvolvimento da linguagem escrita, [...]; 2. O pleno 

acesso ao mundo da escrita; e, portanto, * a proficiência em leitura e escrita, no 

que diz respeito a gêneros discursivos e tipos de texto representativos das principais 

funções da escrita em diferentes esferas de atividade social; * a fruição estética e a 

apreciação crítica da produção literária [...]; * o desenvolvimento de atividades, 

competências e habilidades envolvidas na compreensão da variação lingüística e 

no convívio democrático com a diversidade dialetal, de forma a evitar o 

preconceito e valorizar as diferentes possibilidades de expressão lingüística; * o 

domínio das normas urbanas de prestígio
33

, especialmente em sua modalidade 
escrita, mas também nas situações orais públicas em que seu uso é socialmente 

requerido; * a práticas de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que se 

revelarem pertinentes, seja para a (re)construção dos sentidos de textos, seja para a 

compreensão do funcionamento da língua e da linguagem.                                                                                                           

Nesse sentido, as atividades de leitura e escrita, assim como de produção e 

compreensão oral, em situações contextualizadas de uso, devem ser prioritárias 

no ensino-aprendizagem desses anos de escolarização e, [...]. Por outro lado, as 

práticas de reflexão, assim como a construção correlata de conhecimentos 

linguísticos e a descrição gramatical, devem justificar-se por sua funcionalidade, 

exercendo-se, sempre, com base em textos produzidos em condições sociais efetivas 

de uso da língua, e não em situações didáticas artificialmente criadas [negrito nosso] 
(PNLD, 2011, p. 20).   

 

No quinto e no sexto parágrafos, aparece, outra vez, no discurso dos autores, a voz dos 

documentos oficiais no tocante ao ensino de português, à concepção de língua e aos recursos 

para atualização do docente que o manual do professor deve fornecer: 

 

Em síntese, pensamos que o ensino de português, hoje, deva abordar a leitura, a 
produção de texto e os estudos gramaticais sob uma mesma perspectiva de língua – 

a perspectiva da língua como instrumento de comunicação, de ação e de interação 

social. Nesse sentido, alteram-se o enfoque, a metodologia e as estratégias do ensino 

de língua portuguesa, que se volta essencialmente para um trabalho de leitura, 

produção de textos e reflexão sobre a língua, desenvolvido sob uma mesma 

perspectiva textual e enunciativa. 

Para ampliar o conhecimento a respeito dessa nova proposta de ensino-

aprendizagem, o professor encontra neste Manual e no final de cada volume 

uma bibliografia básica, que serviu de referência e apoio teórico para as várias 

idéias que nortearam o projeto desta obra [negrito nosso] (p. 3). 

 

Nesta última parte do texto, os autores encerram o discurso sem fazer uma referência 

direta ao professor. 

Em suma, compreendemos que o discurso presente no texto de apresentação é 

centrado em uma obra que atende aos critérios de avaliação do PNLD. O discurso dos autores 

                                                             
33 Segundo o PNLD (2011, p. 20): “Em substituição à expressão ‘norma culta’, normas urbanas de prestígio é 

um termo técnico recente, introduzido para designar os falares urbanos que, numa comunidade linguística como 

a dos falantes do português do Brasil, desfrutam de maior prestígio político, social e cultural e, por isso mesmo, 

estão mais associados à escrita, à tradição literária e a instituições como o Estado, a Escola, as Igrejas e a 
Imprensa.” 
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nos leva à compreensão de que o professor é um dos destinatários desse texto, além de outros, 

como os avaliadores do PNLD, etc. Essa ausência de marcadores do destinatário decorre em 

uma “inexistência” da interação verbal entre os sujeitos (autores e professor) no texto, 

marcado pela ausência de vocativo e pela escolha da terceira pessoa do discurso para se referir 

aos professores. Ainda, percebemos que a posição dos autores acerca do saber do professor é 

de um sujeito que tem conhecimento sobre o ensino de Língua Portuguesa e que está em 

constante processo de atualização, a formação desse profissional é sempre incompleta. 

Entretanto, diferente da concepção da autora do texto anterior: nessa concepção, não há 

referência a lacunas no processo de formação, mas sim uma ideia de formação continuada do 

professor. 

Desse modo, a concepção de professor construída nesse texto de apresentação é de um 

profissional em “potencial” capaz de ampliar o seu saber.  

Em caráter de síntese, o quadro 3 sintetiza as informações descritas nos textos de 

apresentação. Reiteramos que a categoria de base para este trabalho é a relação do olhar do 

autor em direção ao professor e essa relação se marca a partir de duas subcategorias, isto é, se 

materializa de duas formas: a) a forma de tratamento do autor em relação ao professor; b) o 

conhecimento do professor de Língua Portuguesa sobre os estudos linguísticos e pedagógicos 

suposto pelo autor do livro didático. 

 

          TA1           TA2           TA3 

 

 

 

Forma de 

tratamento do autor 

em relação ao 

professor 

1. Forma respeitosa 

(autores/ professor) 

2. Pronome em 1ª 

pessoa do plural 

“nós” (os autores se 

incluem nas ações 

em relação à 

realização das 

atividades do livro) 

3. Relação de 

igualdade (autores/ 

professor) 

 

1. Forma respeitosa 

(autora/ professor) 

2. Pronome em 2ª 

pessoa do singular 

“você” 

3. Relação de 

solidariedade (a 

autora reconhece a 

situação profissional 

“precária” que o 

professor se 

encontra) 

 

1. Forma “fria” 

(locutor/ 

destinatários) 

2. Referência ao 

professor (“aos 

professores, “se os 

professores”, “o 

professor”) através 

do pronome de 3ª 

pessoa do plural e do 

singular “eles” e 

“ele” 

3. Relação de 

(continua) 
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Quadro 3 – Sobre a descrição dos textos de apresentação 

distanciamento 

(locutor(es)/  

destinatários) 

 

 

 

Conhecimento do 

professor de Língua 

Portuguesa suposto 

pelo autor do livro 

didático 

1. Sujeito professor 

conhecedor (ensino 

tradicional de língua) 

2. O LD tem a 

função de auxiliar o 

professor no seu 

trabalho frente ao 

ensino renovado de 

língua 

 

3. Texto de 

apresentação 

sucinto 

1. Sujeito professor 

conhecedor (ensino 

tradicional de 

língua), porém 

desatualizado 

(frente ao ensino 

renovado de língua e 

a conhecimentos 

pedagógicos) 

Professor 

interventor (escolha 

de propostas 

pedagógicas e 

metodológicas) 

2. O LD tem a 

função de 

contribuir (mudança 

da prática 

pedagógica do 

professor) tornando-

se necessário 

(renovar a prática 

frente aos estudos 

linguísticos e a 

metodologias de 

ensino de língua) 

3. Texto de 

apresentação longo 

1. Sujeito professor 

conhecedor (ensino 

de língua); 

profissional em 

potencial, capaz de 

ampliar o seu saber. 

2. O LD tem a 

função de apoiar o 

professor (ampliação 

de conhecimentos 

específicos de língua, 

de ensino de língua e 

metodológicos) 

3. Texto de 

apresentação 

sucinto 

(conclusão) 
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4.2 Descrição das orientações ao professor na atividade de produção textual no interior 

dos livros dos anos 1990, 2000 e 2010 

 

 

É importante dizer que utilizaremos a mesma categoria de base, ou seja, a relação do olhar 

do autor em direção ao professor, e as mesmas subcategorias (a forma de tratamento do autor 

em relação ao professor e o conhecimento do professor de Língua Portuguesa suposto pelo 

autor do livro didático) para descrevermos as orientações ao professor. Convém esclarecer 

que faremos um recorte das orientações ao professor na atividade de produção textual por 

serem muito extensas no interior do livro. 

 

 

4.2.1 Orientações ao professor na atividade de produção textual no LD1 

 

 As orientações ao professor na atividade de produção textual desse livro didático se 

encontram junto ao livro do professor em forma de anotações/lembretes na parte intitulada 

Respostas das questões propostas. O livro do professor traz as respostas para cada atividade 

proposta nos dezessete capítulos da obra, sendo que, para cada capítulo, há uma atividade 

denominada Atividades de redação com a(o)s anotações/lembretes ao professor. Conforme 

observamos: 

O texto de Stanislaw Ponte Preta constitui uma boa oportunidade para exercícios de 

entoação durante a leitura. Recomendamos a formação de grupos de alunos, cada um 

deles sendo responsável por uma das vozes do texto: o narrador, Zé; Flaudemíglio e 

o chato. A teatralização do texto melhora muito a sua compreensão. A proposta de 

redação está voltada para a construção de um texto narrativo com destaque para a 
caracterização de personagens e a expressividade do discurso direto. (p. 20, p. XI). 

 

Consoante o excerto, percebemos que as orientações ao professor informam sobre o 

texto que antecede a atividade de redação e sugerem questões, relacionadas ao texto lido, a 

serem exploradas na atividade de produção textual.   

Conforme fomos avançando na leitura dessas orientações ao professor, percebemos 

que toda atividade de redação do livro didático tem, como ponto de partida, a leitura de um 

texto anterior que introduz questões a serem trabalhadas na atividade de redação. Assim as 

orientações ao professor nessas atividades de escrita se centram em informações do texto que 

as antecedem:  
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O texto jornalístico que abre esta atividade serve de contraponto ao texto de Carlos 

Drummond de Andrade. No poema de Drummond, temos o ponto de vista de um 

jovem adolescente; a reportagem da revista Veja mostra adultos que, numa terapia 

no mínimo curiosa, têm de retomar brincadeiras infantis. Ao mesmo tempo, a 

matéria da revista coloca o aluno em contato com a intimidade da linguagem 

jornalística. (p. 73, p. XIV). 

 

Outro ponto que notamos é a escolha dos verbos pelos autores, com valor de sugerir, 

“dar uma ideia”, para mencionar um ponto importante a ser destacado no texto e a possível 

realização de uma tarefa, em sala de aula, pelos alunos:  

 

O texto de Demóstenes Cristino possui uma impressionante atualidade na forma de 

colocar o problema do índio, pois o poeta consegue verbalizar muito daquilo que é a 

cultura, o modo de ver e viver do indígena, abrindo um interessante diálogo com o 
texto de Werner Zotz. Por isso, propomos que a leitura do texto seja conduzida 

nesse nível de trabalho, valorizando a capacidade dramática do poeta, que 

praticamente assume a personalidade de outrem. Sugerimos também que a leitura 

seja acompanhada por mímica e teatralização. [negrito nosso] (p. 58, p. XII).       

 

Os verbos “propor” e “sugerir” têm o sentido de “lembrar”, de “levantar hipótese”, de 

“submeter à apreciação” do professor; assim, entendemos que os autores estão apresentando 

uma possibilidade de trabalho a ser realizada na sala de aula ao professor e não uma 

imposição/prescrição a seguir por ele. Observamos outro fragmento: 

 

Recomendamos o uso da gravação para encaminhar os trabalhos de interpretação de 

texto (há duas gravações: uma do próprio Paulinho da Viola e outra de Nara Leão).     

[negrito nosso] (p. 105, p. XVII).       

 

Nessa passagem, o verbo “recomendar” tem o valor de “aconselhar”, “lembrar” o uso 

da gravação ao professor (há duas gravações), reiterando a possibilidade e não a imposição do 

trabalho ao docente.  

Considerando essas observações acerca das marcas verbais presentes no discurso dos 

autores, que mostram possibilidades de trabalho ao professor em sala de aula, percebemos o 

uso do verbo “dever” em três dos dezessete lembretes ao professor: 

 

O poema de Cora Coralina tem evidente afinidade temática com a crônica de Rubem 

Braga. Assim, sua leitura e exploração devem ser orientadas primeiramente no 
sentido de fornecer ao aluno elementos de reflexão sobre o tema trabalho. Nesse 

texto, de intensa riqueza simbólica, devem-se também discutir com o aluno aspectos 

da linguagem figurada e da criação linguística. A reprodução de um fragmento do 

verbete trabalho (grifo dos autores), da Enciclopédia Mirador, centrado na 

linguagem referencial, serve de contraponto aos dois textos anteriores, centrados na 

linguagem poética. [negrito nosso] (p. 87, p. XV).         
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Embora o verbo “dever” tenha um significado forte de “obrigação”, “tarefa”, 

“incumbência”, nesse contexto discursivo, entendemos que o sentido é abrandado, assumindo 

o valor de algo “importante”, “necessário”, a ser feito pelo professor, atribuindo um sentido 

mais suave à voz dos autores: 

 

Não se deve perder a oportunidade de valorizar a linguagem coloquial de Manuel 

Bandeira na construção de uma poesia forte, eficiente. É importante mostrar ao 

aluno que a simplicidade é uma qualidade do texto comunicativo. Neste capítulo, 

aproveitamos para introduzir uma teoria sobre o texto descritivo; servindo de 

modelo, apresentamos um fragmento do livro Roteiro de Ouro Preto, de Afonso 

Arinos. Além das belas passagens descritivas, o texto se insere no tema do capítulo e 

dialoga com o poema de Manuel Bandeira. [negrito nosso] (p. 149, p. XXI). 

    

A expressão “É importante” dá a ideia de passar um “aviso”, dar um “recado” ao 

professor, reafirmando o sentido de possibilidade e não de obrigação ao docente.  

Dessa forma, no decorrer da leitura de todas as orientações ao professor na atividade 

de produção textual desse livro didático, observamos um discurso com um tom de sugestão ao 

professor em relação ao trabalho com as atividades apresentadas pelo livro, constituindo um 

sujeito professor como conhecedor da sua prática e do seu saber. 

 

 

4.2.2 Orientações ao professor na atividade de produção textual no LD2 

 

 

 As orientações ao professor na atividade de produção textual desse livro didático se 

encontram junto ao manual do professor e são fornecidas, de forma geral, a todas as 

atividades de escrita da obra. Diferentemente das orientações da obra anterior, as orientações, 

desse livro são prescritas passo a passo e se organizam sob dois pontos: 1) considerações 

sobre avaliação quanto à prática de produção; 2) considerações sobre a estrutura da obra: 

prática de produção.  

Na parte de considerações sobre avaliação, referente a todas as atividades, incluindo a 

de produção, a autora declara, no manual do professor que, conforme a proposta da obra, a 

avaliação “está distante do significado historicamente construído de instrumento burocrático 

de atribuição de notas com o objetivo de aprovar, de premiar o aluno ou de reprová-lo [...]” 

(p. 23), e complementa afirmando: 
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A avaliação precisa ser entendida como um instrumento de compreensão do nível de 

aprendizagem dos alunos em relação aos conceitos estudados, às habilidades 

desenvolvidas. Ação que necessita ser contínua, pois o processo de construção de 

conhecimentos dará muitos subsídios ao educador para perceber os avanços e 

dificuldades dos educandos e, assim, rever a sua prática e redirecionar as suas 

ações se for preciso. Portanto, dentro de uma concepção mais progressista de 

educação, não tem lugar a avaliação autoritária que não visa ao crescimento dos 

educandos, chamada de “classificatória”, mas abre um longo espaço para a avaliação 

“diagnóstica”. [negrito nosso] (MANUAL DO PROFESSOR, p. 24).  

 

Nesse fragmento, a autora concebe o processo de avaliação numa visão mais atual de 

educação. Ainda percebemos, no discurso da autora, uma “insinuação” em relação aos 

conhecimentos “desatualizados” do professor acerca da avaliação, sendo convidado a rever a 

sua prática e redirecionar as sua ações.  

Ao seguir a leitura, encontramos uma explicitação das considerações sobre avaliação 

quanto à prática de produção. A autora explica que se deve observar o avanço do aluno em 

alguns problemas e os enumera, prescrevendo, ao professor, uma longa lista de vários itens 

para cada problema. 

Já em relação à parte de considerações sobre a estrutura da obra na seção Prática de 

Produção, as atividades de produção textual são denominadas de Atividades de criação 

individuais e coletivas. No decorrer da leitura, notamos uma alusão ao professor marcada pela 

expressão “o papel do professor”, fazendo referência à 3ª pessoa do discurso (ele/dele), assim, 

estabelecendo uma relação de “distanciamento” do autor em relação ao professor. 

 

O papel do professor, nesse sentido, é contribuir para que as práticas de ler e de 

escrever sejam, para o aluno, um ato de consciência, uma forma de demonstrar seus 

conhecimentos do mundo traduzidos em signos [...].  (terceiro parágrafo, p.46).      

 O papel do professor como orientador dessas práticas é fundamental, cabendo-lhe 

selecionar as melhores propostas e métodos pedagógicos para alcançar o seu 
objetivo, [...]. [negrito nosso] (quinto parágrafo, p. 46). 

    

Ao mesmo tempo que é prescrito o papel do professor diante dessas práticas de ler e 

escrever na sala de aula (pressupondo que ele não tenha um conhecimento mais atualizado 

sobre essas práticas), percebemos que é dada autonomia a ele no tocante à escolha de 

metodologias e propostas pedagógicas. Essa atitude da autora é materializada na obra por 

meio de espaços em branco denominados de Registros Pedagógicos, que estão localizados na 

folha anterior à atividade de produção textual ou Atividades de criação individuais e 

coletivas. Conforme o excerto: 

 

Essa coleção apresenta algumas sugestões nesse sentido com o objetivo de orientar 

os professores e alunos a realizar essa tarefa, pressupondo que esses conhecimentos 

possam ser utilizados em outros momentos sem que sejam direcionados pelo livro 

didático. Portanto, são deixados, propositalmente, espaços para que o professor os 
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preencha, considerando a sua experiência, tendo em vista a realidade em que 

trabalha, as dificuldades dos alunos reveladas nas construções dos textos 

produzidos por eles. [negrito nosso] (décimo parágrafo, p. 47). 

 

De acordo com o fragmento citado, há uma valorização do professor no sentido de ser 

um sujeito conhecedor da sua realidade escolar (só o professor que tem condições de 

incorporar o cotidiano dos educandos à vida escolar, propiciando uma aprendizagem 

verdadeiramente significativa), conhecimento impossível ao autor do livro didático. 

Conforme avançamos na leitura, encontramos prescrições da autora sobre a atividade 

de reescrita ao professor. Nesse momento do texto, seu discurso assume um tom mais 

impositivo marcado pelo uso dos verbos no modo imperativo, indicando uma ordem para o 

professor cumprir. Vejamos: 

 

Escolhidos esses dois aspectos, coloque no quadro o texto do aluno, fazendo as 

devidas correções [...].  (primeiro parágrafo, p.48)     

[...] questione-os a respeito do uso do pronome pessoal, responsável pela retomada 

do sujeito da oração anterior. (segundo parágrafo, p.48)  Pergunte a eles sobre a 

importância de empregar esse pronome [...]  Solicite a sua opinião sobre a 

adequação ou não [...]  (terceiro parágrafo, p.48)   

 [...] auxilie-os a perceber a necessidade de “enxugar mais o texto”, [...]   Ajude-os a 

verificar que em determinadas frases [...]  (terceiro parágrafo, p.49)   

Sugira, então, que os alunos reescrevam o texto [...] (quarto parágrafo, p.49)   
Chame a atenção dos alunos [...], questione-os sobre [...], desafie os alunos [...], 

estimulando-os a buscarem as justificativas [...] [negrito nosso] (sexto parágrafo, p. 

49). 

 

Cumpre notar que a imposição no discurso da autora é tão forte que reafirma, nesse 

momento, uma relação de distanciamento entre locutor e interlocutor e estabelece uma 

hierarquia, em que cabe à autora a posição de “autoridade” e ao professor a posição de 

“subalterno”.  

Em suma, o discurso da autora, nessas orientações ao professor na atividade de 

produção textual, centra-se, por um lado, em prescrições ao professor em relação a 

conhecimentos sobre metodologia e conhecimentos do ensino de Língua Portuguesa (época de 

produção do livro), estabelecendo uma relação de hierarquia entre autora e professor; por 

outro lado, numa autonomia, cabendo ao professor a escolha da metodologia e da proposta 

pedagógica que mais sirva a sua realidade escolar, estabelecendo uma relação de respeito com 

ele. Destarte, a concepção de professor projetada nessas orientações é, ora, de um sujeito que 

está com o conhecimento desatualizado e precisa das prescrições do livro didático para 

desenvolver suas aulas, usando propostas e métodos mais atualizados, ora, de um sujeito 

conhecedor da sua realidade escolar possibilitando um aprendizado mais significativo para o 

aluno, por isso respeitado, pela autora, em suas escolhas pedagógicas. 
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4.2.3 Orientações ao professor na atividade de produção textual no LD3 

 

Da mesma forma como ocorreu na obra anterior, as orientações ao professor na 

atividade de produção textual desse livro didático se encontram junto ao manual do professor 

e são fornecidas, de forma geral, a todas as atividades de produção de texto. Essas orientações 

são apresentadas em forma de um texto breve (resumo) e se dividem em duas partes: 1) 

Estrutura e metodologia da obra (parte de produção textual); 2) Leitura extraclasse (parte de 

produção textual). Convém esclarecer que esse livro didático apresenta uma breve orientação 

ao professor na atividade de produção textual no interior de uma unidade didática, que 

descreveremos posteriormente. 

Na parte correspondente à estrutura e metodologia da obra, sobre atividade de 

produção textual, encontramos a informação de que esta se constitui em uma seção 

denominada de Produção de Texto, que é composta de um texto para leitura e de uma 

proposta para produção denominada Agora é sua vez. Nessa parte, percebemos que a 

preocupação dos autores é fornecer informações sobre a organização da seção no livro 

didático: 

A seção organiza-se em duas partes. A primeira desenvolve o conteúdo do ponto de 

vista teórico: partindo-se da observação de um texto representativo de determinado 

gênero consideram-se suas especificidades quanto ao tema, ao modo composicional 

(estrutura) e ao estilo (os usos da língua) [...]   (Manual do Professor , segundo 

parágrafo, p.6) 

A segunda parte, introduzida pelo título Agora é a sua vez (grifo dos autores), está 

voltada à produção do aluno, [...] [negrito nosso] (terceiro parágrafo, p. 7).  

 

De acordo com o excerto supracitado, observamos que não há referência ao professor 

no discurso; há a ausência de marcadores discursivos que apontem o destinatário do texto. Ao 

seguir a leitura, a figura do professor parece não existir, há um “apagamento” do sujeito 

professor, pois o próprio livro didático traz as orientações necessárias para o aluno trabalhar 

com a atividade de produção textual: 

 

A segunda parte, introduzida pelo título Agora é a sua vez (grifo do texto), está 

voltada à produção do aluno, desenvolvida de acordo com uma ou mais propostas 

que permitam a aplicação dos aspectos teóricos desenvolvidos. Procura-se nesta 

seção unir o lúdico ao teórico, o prazer de escrever às técnicas de produção de 

linguagem. [negrito nosso] (terceiro parágrafo, p. 7).  

Ainda nessa parte, o aluno encontra orientações sobre como planejar seu texto e 

como avaliá-lo e refazê-lo, se necessário. (Manual do professor, quarto parágrafo, 

p.7).   

Ao longo de cada unidade, são propostas várias formas de divulgação, circulação 

e avaliação dos textos produzidos, como, por exemplo, a troca com um parceiro, 
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de modo que um leia o texto do outro; leitura e apreciação feitas pelo grupo; 

troca entre grupos; leitura oral para a classe; exposição no mural da sala, etc.  

[negrito nosso] (quinto parágrafo, p. 7).   

 

 

No discurso, notamos uma “preocupação” maior dos autores em apresentar as 

características e os benefícios que a obra traz à atividade de produção textual do que uma 

preocupação em orientar o professor.    

Outro aspecto observado é a ausência de uma marca discursiva (pessoa do discurso) 

em relação a quem escreve o texto. Vejamos: 

 

Ao longo de cada unidade, são propostas várias formas de divulgação, circulação e 

avaliação dos textos produzidos, como, por exemplo, a troca com um parceiro [...] 

Contudo, o objetivo da produção, que confere um sentido especial ao trabalho ao 

longo da unidade, é a realização do projeto do capítulo Intervalo [grifo do texto]. 

(quinto parágrafo, p. 7). 

Como já foi mencionado anteriormente, o aluno aprende a produzir cartas e e-mails 

para se corresponder com determinada pessoa [...] (sexto parágrafo, p. 7). 

Também é enfatizada, durante as orientações para a produção de textos, a 

necessidade de o texto apresentar os aspectos essenciais da textualidade, [...]  

(sétimo parágrafo, p. 7).  

 
 

A ausência desses marcadores discursivos no texto mostra que não há uma relação de 

diálogo estabelecida entre locutor (autores) e interlocutor (professor) nesse lugar. O discurso é 

focado na apresentação da obra em si. 

 No entanto, na única orientação ao professor no interior de uma unidade didática do 

livro, percebemos as marcas discursivas tanto em relação ao destinatário, por meio do 

vocativo “professor”, como em relação a quem escreve o texto, por meio da flexão verbal na 

1ª pessoa do plural, “sugerimos”, fazendo referências aos locutores (autores) do livro didático:  

 

Professor: Oriente a escolha de assuntos de modo que eles não se repitam. No caso 

de temas amplos, como o dos movimentos musicais brasileiros, por exemplo, 

sugerimos que sejam delimitados; nesse caso, um grupo faz uma reportagem sobre a 

Bossa Nova ; outro, sobre a Jovem Guarda, e assim por diante. [negrito nosso] 

(Unidade I, capítulo 2, p. 37). 

 

Já na parte correspondente à leitura extraclasse sobre produção textual ao professor 

(uma novidade nesse livro), notamos que não há orientações específicas ao professor a 

respeito das atividades de produção textual do livro didático, mas informações, ao professor, 

sobre teorias que embasaram as propostas de atividades de produção textual, apresentadas 

como, dentre outras, as teorias de gêneros do discurso. Vejamos: 
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Embora a proposta de produção textual desta obra reúna contribuições de mais de 

uma linha teórica, revela-se nela um interesse especial pelas teorias de gêneros do 

discurso. (primeiro parágrafo, p. 14). 

No Brasil, as pesquisas em torno do gênero textual são relativamente recentes e só 

depois que foram divulgados os Parâmetros curriculares nacionais para o ensino 

fundamental (1996) é que a discussão teórica deixou os currículos restritos da 

discussão acadêmica e chegou às escolas. Como consequência do grande interesse 

que o assunto tem suscitado entre educadores em geral, várias publicações começam 

a surgir para atender a essa demanda. No final deste tópico, sugerimos algumas 

delas relacionadas ao assunto. (segundo parágrafo, p. 14). 

 
 

No fragmento anterior, percebemos a relação das bases teóricas que serviram para a 

elaboração do livro didático e as prescritas no Documento Oficial (PCNs) para o trabalho com 

textos na sala de aula no Ensino Fundamental, deixando claro, ao interlocutor, que a 

elaboração das atividades de produção textual do livro estão de acordo com os PCNs, 

passando uma ideia de “credibilidade” da obra aos destinatários. 

 Ao seguir a leitura, observamos um texto longo com informações sobre o trabalho com 

gênero(s) do discurso/textual, onde o professor encontra uma exposição teórica sobre a noção 

de gêneros discursivos, por exemplo: “O que são gêneros?”; “O gênero como ferramenta”; “O 

gênero a serviço da construção do sujeito e da cidadania”; “Diversidade textual e 

aprendizagem em espiral”; “Agrupamento de gêneros e progressão curricular”; “Gêneros: a 

democratização do texto” e Sugestões bibliográficas. Sobre isso, cumpre notar que, conforme 

a nossa compreensão, essa parte do livro didático traz informações para ampliar o 

conhecimento do professor frente a novas teorias do trabalho com texto (como se 

proporcionasse um curso de formação continuada ao professor) e não orientações específicas 

sobre as atividades de produção textual apresentadas no livro.  

 Em suma, o discurso dos autores, nesses lugares destinados às orientações ao professor 

na atividade de produção textual desse livro didático se centra na apresentação e na 

valorização das atividades de produção textual do livro. O professor e o agir do professor não 

são ressaltados, conforme as leituras e a descrição do material. Ao longo do texto, o professor 

é “apagado”, sem atribuições diretas de ações, salvo naquela “breve” e “única” orientação no 

interior da unidade didática, como descrita anteriormente. Entretanto, percebemos que a 

concepção de professor projetada nestas orientações é de um sujeito constituído de 

conhecimento, pois esse livro traz outra parte destinada ao professor no manual, denominada 

“Leitura extraclasse”, que serve como fonte de estudo para ele o seu saber sobre o ensino de 

língua. Na parte de produção de texto, traz informações de estudos recentes sobre o trabalho 

com gêneros discursivos (como se fosse um lugar destinado à formação continuada do 

professor no livro didático).   
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 A partir dessas descrições, iremos apresentar o quadro 4, que sintetiza as informações 

sobre as orientações ao professor na atividade de produção textual no interior dos livros 

didáticos de português: 

 

  

LD1 

 

LD2 

 

LD3 

 

Local privilegiado 

no livro didático e 

forma de 

apresentação das 

orientações ao 

professor 

1. Livro do professor, 

caderno de respostas 

2.anotações/lembretes 

(por capítulos) 

1. Manual do 

professor e uma 

unidade didática 

2. prescrições (texto 

longo) e 

explicação 

1. Manual do 

professor,        

Manual de 

informações (em 

anexo) e uma 

unidade didática 

2. resumo, 

explicação (texto 

longo) e 

lembrete/fragmento 

 

Concepção de 

professor 

Conhecedor 

(conforme a 

perspectiva de ensino 

de língua projetada no 

livro) 

Conhecedor de um 

saber 

desatualizado
34

, mas 

respeitado (nas suas 

escolhas 

pedagógicas) 

Conhecedor, mas 

necessitando estar 

em constante 

formação 

profissional 

 

Quadro 4 – Sobre a descrição das orientações ao professor na atividade de produção textual 

no interior do livro didático 

                                                             
34 Para o momento histórico de produção do livro didático. 
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5 ANÁLISE DO MATERIAL 

 

 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos; 

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos 

mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias 

de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 

resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a 

palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, 

baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta. 

Porque o enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera de 

comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto,etc. É impossível alguém 

definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada 

enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada 

esfera da comunicação discursiva (BAKHTIN, 1952-53/2010, p.297) 

 

 

Neste quinto capítulo, objetivamos responder à questão que norteia esta pesquisa 

(capítulo 1): Qual é a concepção de docente que está presente no texto de apresentação do 

manual do professor e nas orientações dadas ao professor na atividade de produção textual no 

interior do livro de português das décadas 1990, 2000 e 2010?  

Conforme o pensamento bakhtiniano, diante da área das ciências humanas e 

considerando o conceito de compreensão responsiva ativa, o fazer científico envolve um 

trabalho com textos, entendidos como enunciados, concretos e singulares, a partir de gestos de 

interpretação do pesquisador. É nessa direção que caminharemos, numa análise interpretativa, 

calcada num vínculo: linguagem e contexto histórico. Nossa análise terá como foco o dizer 

dos autores nos textos de apresentação e nas orientações dirigidas ao professor na atividade de 

produção textual, no interior do livro didático de português – lembrando os diferentes 

contextos sócio-históricos que os constituem – a fim de dar nossa resposta compreensiva no 

que se refere à concepção de professor presente em cada material de análise. 

Nessa perspectiva metodológica, os textos de apresentação e as orientações dadas ao 

professor serão considerados como enunciados, situados sócio-historicamente, que 

estabelecem, entre si, relações de sentido, as chamadas relações dialógicas
35

.  

Utilizaremos algumas categorias analíticas que foram apresentadas no referencial 

teórico e que nos parecem relevantes para atingirmos nossos objetivos. Importa reiterar que, 

como dito no capítulo 3, não significa que serão somente essas noções as utilizadas por nós. 

Com o desenvolvimento de nosso trabalho de pesquisa, teremos condições de avaliar quais as 

                                                             
35 Relações lógicas (entre elementos de um sistema linguístico) e relações dialógicas (relações de sentido entre 

enunciados).  
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noções teóricas mais relevantes e, se for preciso, outras serão incluídas com o propósito de 

compreendermos os textos de apresentação e as orientações dirigidas ao professor como 

objetos discursivos e dialógicos.   

 

 

5.1 Análise dos textos de apresentação dos anos 1990, 2000 e 2010 

 

 

Tomando como referência a perspectiva teórica que adotamos neste trabalho, 

consideramos os textos de apresentação ao professor como enunciados (produto de posições 

valorativas e axiológicas dos autores). A análise proposta, neste momento, terá como foco o 

dizer dos autores dos livros didáticos sobre a concepção de professor presente nos textos de 

apresentação dos manuais. 

 

 

5.1.1 Texto de Apresentação do LD1 

 

 

O dizer dos autores deste texto de apresentação foi produzido no ano 1998, período em 

que se realizou a primeira avaliação pedagógica dos livros didáticos das quatro últimas séries 

do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) pelo PNLD (cf. MANTOVANI, 2009). Nesse texto, 

observamos alguns aspectos que o diferencia dos outros textos de apresentação descritos, por 

exemplo: a ausência de uma explicitação dos pressupostos teóricos e metodológicos que 

norteiam a obra; a ausência de sugestões de leitura básicas para o professor e de uma lista de 

sugestões complementares, como outros livros, revistas, etc. Sobre isso, notamos que o dizer 

dos autores se insere num período que precede ao processo de reformulação
36

 dos critérios de 

avaliação do PNLD. É possível dizer que a ausência dessas informações, ao professor, no 

enunciado decorre, por um lado, por esses aspectos não serem ainda uma exigência do PNLD 

para avaliação do manual do professor; por outro, por uma atitude valorativa dos autores de 

                                                             
36 Depois do PNLD de 1999, houve uma reformulação na parte de avaliação dos livros em que resultou em um 

documento que tornava pública a avaliação do processo de avaliação. “Em 2001, os resultados da autoavaliação 

– Recomendações para uma Política Pública de Livros Didáticos – foram publicados pelo MEC. Esse 

documento tornou-se uma referência bastante importante para as edições seguintes do PNLD” (MANTOVANI 

2009, p. 50). Conforme Batista (2002), entre as recomendações, foi proposto que o PNLD deveria implementar 

esforços para o desenvolvimento de novas concepções de livro didático, acolhendo propostas de outros modos de 

relação do manual com o trabalho do professor e possibilitando mudanças nos padrões editoriais, de forma a 

renovar o conceito de livro didático cristalizado na comunidade escolar.   
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conceber o professor como um sujeito conhecedor (na perspectiva de ensino de língua 

projetada no livro) e autônomo da sua prática docente.  

 Passando ao título deste texto de apresentação, Apresentação aos professores (grifo 

nosso), compreendemos que a escolha pela expressão “aos professores” foi feita para indicar 

o destinatário do texto (os professores), demonstrando uma forma respeitosa com esses 

profissionais, tendo em vista que nem todos os textos de apresentação marcam o seu 

destinatário no título, por exemplo, o LD3, um dos objetos de análise deste trabalho. Essa 

forma de tratamento respeitosa é reiterada através do uso do substantivo “apresentação”, 

entendendo que os professores são merecedores de um tratamento tal que os leve, antes de 

tudo, a serem apresentados ao material elaborado pelos autores; além disso, essa expressão 

“Apresentação aos professores” se coloca num lugar de destaque, ou seja, é o título do texto 

de apresentação. Assim sendo, reafirmamos as informações sobre o LD1 trazidas no quadro 3 

(descrição dos textos de apresentação) no capítulo anterior: a forma de tratamento dos autores 

aos professores nesse texto de apresentação é de respeito e, no interior do texto, é estabelecida 

uma relação de igualdade, através de verbos flexionados na 1ª pessoa do plural: “Em todos os 

capítulos, introduzimos um item denominado É bom saber [grifo dos autores], em que 

estudaremos (grifo nosso) alguns pequenos detalhes [...]” e “Veremos (grifo nosso), também, 

alguns aspectos da teoria de redação, [...]” (p. III). 

 Em outra parte do texto, percebemos um entrecruzar de vozes sociais, os autores, ao se 

referirem à unidade básica do ensino de língua, na explicação da organização do livro, 

mencionam: “O destaque maior, em todas as unidades, é conferido aos textos. Em cada uma 

delas, há pelo menos dois textos que mantêm uma evidente afinidade temática. [...] (terceiro 

parágrafo, p. III). Na voz dos autores, percebemos o eco de uma outra voz, a dos PCNs.  

Conforme apresentado no capítulo 3, no pensamento do Círculo de Bakhtin, o enunciado não 

existe fora das relações dialógicas, pois ecos de outros enunciados com quem ele participa 

numa relação de confirmação, refutação, revalorizações, críticas, etc., estão presentes nele. 

Nessa direção, notamos que o enunciado desse texto de apresentação estabelece uma relação 

dialógica de confirmação com os PCNs no que tange à unidade básica do ensino de língua. 

Segundo a prescrição do documento: 

 

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente 

segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente, exigem-se níveis de 

leitura e de escrita diferentes dos que satisfizeram as demandas sociais até há bem 

pouco tempo – e tudo indica que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade 

de atender a essa demanda, obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à 

constituição de práticas que possibilitem ao aluno ampliar sua competência 

discursiva na interlocução..  
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Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do processo de 

ensino as que decorrem de uma análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, 

palavras, sintagmas, frases – que, descontextualizadas, são normalmente tomados 

como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência 

discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto.  

(BRASIL, 1998, p. 23). 

 

Já em relação ao papel do professor, os PCNs prescrevem que, ao professor, “[...] cabe 

também assumir o papel de informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos 

prioritários em função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de 

aprendizagem.” (1998, p. 22). Quanto a essa afirmação no documento (que atribui uma 

importância ao sujeito professor no processo de ensino-aprendizagem), não há referências 

explícitas (à ação pedagógica do professor) no enunciado desse texto de apresentação, mas há 

uma atitude responsiva dos autores no último parágrafo do texto, ao dizerem: “Receberemos 

com prazer as críticas e sugestões que nossos colegas queiram porventura enviar-nos.” (p. III). 

Nesse momento, os autores abrem um espaço ao professor, sinalizando a importância desse 

sujeito no processo de ensino-aprendizagem, expressando interesse em saber o que pensam os 

professores em relação ao trabalho apresentado no livro. Desse modo, reiteramos a concepção 

de professor construída nesse texto da apresentação: um sujeito professor respeitado, 

conhecedor do ensino de Língua Portuguesa (conforme a perspectiva de ensino de língua 

projetada no livro) e autônomo na sua prática pedagógica.  

     

 

5.1.2 Texto de Apresentação do LD2 

 

 

 O dizer da autora nesse texto de apresentação foi produzido no ano 2002, momento 

histórico posterior ao processo de reformulação dos critérios de avaliação do PNLD. 

Diferentemente do texto de apresentação anterior, esse texto anuncia que o manual do 

professor trará a explicitação dos pressupostos teóricos e metodológicos que embasaram a 

elaboração da obra, como também sugestões de trabalho para o professor e uma lista de 

sugestões complementares, como outros livros, revistas, sites, vídeos, etc. Nessa parte do 

texto, notamos a voz do PNLD. Conforme já foi apresentado, para o Círculo de Bakhtin, o 

enunciado não existe fora das relações dialógicas, pois ecos de outros enunciados, com quem 

ele participa numa relação de confirmação, refutação, etc., estão presentes nele. Com esse 

olhar, percebemos que o enunciado desse texto de apresentação estabelece uma relação 
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dialógica de confirmação com o PNLD, no que se refere aos critérios estabelecidos para 

aprovação do manual do professor. Conforme os fragmentos a seguir: 

Guia de Livros Didáticos (5ª a 8ª séries, 2005, v. 2, p. 258): 

 

O manual do professor é um valioso instrumento didático, que deverá esclarecer o 

docente acerca dos princípios de organização do material e sugerir alternativas de 

ampliação e adaptação dos conteúdos propostos no(s) livro(s) didático(s). Não deve, 

portanto, ser meramente uma cópia do livro do aluno, com as respostas preenchidas. 

Deve, antes:  

 explicitar os pressupostos teóricos e metodológicos a partir dos quais o 

material foi elaborado, com clareza e coerência; 

 fornecer subsídios para a atualização e 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 
[negrito nosso]. 

 

TA2: 
 

Em relação a este manual, você encontrará muitas novidades, que vão desde o seu 

formato, com orientações página a página, até seu conteúdo. Além das orientações 

iniciais, explicando os objetivos gerais, os pressupostos teóricos e metodológicos 

da obra, são apresentadas propostas de trabalho e de manejo do livro didático que 

pretendem contribuir para uma efetiva renovação das práticas educacionais na sala 

de aula, ou seja, pretendem ajudá-lo a desenvolver uma metodologia de ensino 
centrada em projetos de trabalho. Além disso, é sugerido o desenvolvimento de 

atividades por meio de ações interdisciplinares, ou seja, em conjunto com 

outros professores de disciplinas diferentes (grifos nossos). Como atividades 

complementares, apresenta ainda algumas ideias de como inserir a televisão e o 

vídeo em sala de aula de maneira crítica, criativa e prazerosa. [negrito nosso] (sexto 

parágrafo, p. 3).  

 

 

Considerando a dialogicidade entre esses dois lugares (texto de apresentação e PNLD), 

observamos que a autora, ao produzir o seu enunciado, revela uma concepção de professor, 

um sujeito com conhecimentos desatualizados (para o momento histórico de produção do 

livro), necessitando de orientação e material para a sua atualização, igualmente à concepção 

de professor construída no Guia de Livros Didáticos (documento oficial), ou seja, na voz da 

autora ecoa a voz do PNLD. Com isso, ela tem uma atitude valorativa em direção ao professor 

que a coloca em posições que se alternam ora como colega desse profissional (conforme o 

título do texto de apresentação De professor para professor e o vocativo inicial “Caro 

colega”), ora como autora produtora do livro didático, portadora de conhecimentos que o 

professor não tem, estabelecendo uma relação hierárquica (ela se coloca na posição de autora 

produtora de um material que servirá para atualizar o professor acerca dos seus 

conhecimentos). 
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No tocante à posição responsiva da autora como professora, ela assume uma posição 

de igualdade com o seu interlocutor através da escolha lexical que faz. Nesse momento, 

observamos uma marcação da sua posição como professora, não como autora. Destarte, ela 

não assume uma posição de autoridade com o seu interlocutor nesse momento. 

No decorrer da leitura, notamos “nuances” de manifestações que concebem o 

professor como um sujeito valorizado, um agente importante e determinante no ensino da 

Língua Portuguesa no sentido de fazer as suas escolhas. Nesse sentido, destacamos alguns 

trechos do texto de apresentação: 

 

[...] professor, esta obra está dirigida para você que tem “sede de mudanças” [...] 
mudança de postura do professor: não mais um executor acrítico de ações 

apresentadas por outros, mas um produtor de conhecimento junto com o aluno, 

capaz de criar suas próprias metodologias de ensino [...] [negrito nosso] (sétimo 

parágrafo, p. 4). 

 

[...] seja também, junto com os estudantes, co-autor (a) desta coleção [...] considero 

o professor capaz de construir exercícios mais significativos para os alunos a 

partir das produções orais e escritas deles. [negrito nosso] (nono parágrafo, p. 4). 

  

Tais significações formam, em seu conjunto, um quadro geral que, em última 

instância, vê o professor não mais como um técnico que se limita a aplicar corretamente um 

conjunto de diretrizes, tal como podemos comprovar em outros manuais didáticos, mas como 

um profissional que se interroga sobre o sentido e a pertinência daquilo que vai ensinar aos 

seus alunos. Com esse entendimento há, para o professor, certo espaço para que ele participe 

ativamente no desenvolvimento da proposta do livro, deixando de ser um mero consumidor 

para se tornar um interventor no processo de ensino-aprendizagem de língua.  

 Esse texto de apresentação entremostra uma visão de professor associada àquela de 

educador capaz de refletir sobre sua gestão pedagógica. O texto abre o manual do professor, 

que, vale dizer, foge do modelo de manual que se cristalizou na tradição brasileira
37

, embora 

também traga as respostas dos exercícios. 

Conforme o texto de apresentação, a diferença dessa obra está no fato de que, para 

cada página do livro do aluno, o manual traz outra página destinada ao professor, na qual 

encontramos um espaço totalmente “em branco” para que o professor possa fazer os seus 

Registros Pedagógicos. Reitera-se, assim, a intenção do manual de engajar o professor na 

                                                             
37 Num estudo sobre análise histórica dos livros didáticos, Soares (1996) declara que, ao longo das décadas (séc. 

XX), no tocante à didatização de conteúdo, os livros didáticos “passam a ser complementados por um ‘livro do 

professor’ que explica, orienta, define procedimentos de ensino, e até apresenta as respostas aos exercícios.” 

[negrito nosso] (SOARES, 1996, p. 62). 
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operacionalização da proposta, como interventor. É interessante, ainda, observar que o manual 

didático em foco abstém-se de um esquema rígido, estanque (de uso), liberando, desse modo, 

o professor para acionar, à sua escolha, as diversas seções, conforme convier às condições e 

necessidades de seus alunos. 

Partindo do pressuposto bakhtiniano (1934-1935/2010) de que cada enunciação 

concreta do sujeito do discurso constitui o ponto de aplicação seja das forças centrípetas 

(centralização verboaxiológica), seja das centrífugas (resistência à centralização 

verboaxiológica), observamos, igualmente, a presença dessas forças
38

 atuando no dizer da 

autora do enunciado, texto de apresentação ao professor, de forma, ora a monologizar, 

centralizar (as forças centrípetas) determinado discurso sobre a concepção de professor 

presente na maioria dos manuais didáticos dirigido ao professor (como sujeito paciente a 

prescrições trazidas pelo livro ao seu trabalho pedagógico), ora a descentralizar (as forças 

centrífugas) a concepção de professor como interventor, capaz de fazer suas escolhas 

pedagógicas e metodológicas (espaço em branco no livro para o professor). Importa ressaltar 

que o dizer da autora é inerente a sua constituição como sujeito social. De acordo com a visão 

bakhtiniana, o indivíduo se constitui em relação com o outro, ou seja, é constituído 

socialmente a partir da interação verbal na relação com o outro, nas relações dialógicas 

prenhes de vozes sociais. Desse modo, entendemos que a autora do livro didático, que 

também é professora, é um sujeito constituído numa realidade linguístico-social heterogênea, 

isto é, numa realidade em que se perpassam vozes sociais tanto da ciência, quanto da prática 

escolar em suas relações dialógicas 

Portanto, a autora, nesse texto de apresentação ao professor, constrói uma concepção 

de professor que, mesmo diante das “precárias” condições de trabalho, das dificuldades de se 

atualizar e de se aperfeiçoar, é capaz de ter uma atitude responsiva diante de um material 

didático. Um professor que, mesmo com o conhecimento desatualizado, é respeitado por ser 

um sujeito conhecedor do seu espaço escolar, assim, cabendo-lhe as escolhas pedagógicas e 

                                                             
38 Como havíamos anunciado anteriormente, com o desenvolvimento do trabalho, outras categorias relevantes 

poderiam surgir. Assim, na análise deste texto de apresentação, surgiu a necessidade de utilizarmos mais uma 

noção teórica bakhtiniana, forças centrípetas e forças centrífugas. Segundo Faraco (2010), para o Círculo de 
Bakhtin, as relações dialógicas não caminham somente na direção das consonâncias, mas também das 

multissonâncias e dissonâncias. Dessas forças, pode resultar tanto a convergência, o acordo, a adesão, o mútuo 

complemento, a fusão quanto a divergência, o desacordo, o embate, o questionamento, a recusa. Assim, 

“qualquer enunciado é uma unidade contraditória e tensa de duas tendências opostas da vida verbal, as forças 

centrípetas e as forças centrífugas” (FARACO, 2010, p. 69). Assim, no diálogo, há uma disputa de vozes, em 

que atuam “forças centrípetas (aquelas que buscam impor certa centralização verboaxiológica por sobre o 

plurilinguismo real) e forças centrífugas (aquelas que corroem continuamente as tendências centralizadoras, por 

meio de vários processos dialógicos, tais como a paródia e o riso de qualquer natureza, a hibridização de vozes, 

etc.).” (FARACO, 2010, p. 69-70).    
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metodológicas. O sujeito autora do livro didático se constitui heterogeneamente (através de 

vozes sociais da ciência, do professor de sala de aula, do formador de professor) e concebe 

um professor de Língua Portuguesa também heterogeneamente, ou seja, um sujeito 

desatualizado em termos dos conhecimentos tidos como necessários numa determinada época 

para desenvolver satisfatoriamente a sua profissão e um sujeito conhecedor em termos da 

realidade escolar vivida por ele e, só por ele, junto a seus alunos num determinado período 

sócio-histórico. 

 

 

5.1.3 Texto de Apresentação do LD3 

 

 

O enunciado desse texto de apresentação foi produzido no ano 2009, período marcado 

pela consolidação da política pública do PNLD. Esse texto traz um fato diferente, pois, como 

já foi dito no capítulo 3 (descrição), nele, não há um título, um vocativo inicial, nem 

assinatura, resultando num “apagamento” na relação de interlocução entre locutores
39

 e 

professor. O dizer dos autores está centrado na qualificação da obra em si, demonstrando 

outra preocupação, a de responder às exigências de documentos oficiais (a melhor 

qualificação do material didático a ser avaliado). O texto se constrói muito mais em direção às 

exigências previstas para que um manual do professor seja aprovado no PNLD do que na 

constituição de um processo de interlocução com o professor, deixando, dessa forma, uma 

“lacuna” referente à interação verbal com o interlocutor do enunciado, o professor. O foco do 

texto está na qualificação do manual, no que ele traz ao professor como instrumento útil de 

uma formação continuada a esse profissional.  

Quanto ao material de apoio pedagógico trazido pelo livro ao professor, percebemos 

uma relação dialógica de confirmação do enunciado do texto de apresentação com o PNLD: 

 

Guia de Livros Didáticos (Língua Portuguesa, 6º ao 9º ano, 2010, p. 52) – Análise avaliativa – 

Manual do professor: 

 

[...]  

 Expõe os pressupostos teórico-metodológicos?  

 Explicita a orientação metodológica da obra? 

                                                             
39 Embora o texto de apresentação não seja assinado, entendemos que os locutores sejam os autores do livro 

pelas marcas discursivas encontradas no decorrer da leitura. 
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 Explicita os princípios organizadores da obra? 

 Explicita as orientações sobre as propostas didáticas para atingir os 

objetivos?   

[...] 

 

TA3: 

Para ampliar o conhecimento a respeito dessa nova proposta de ensino-

aprendizagem, o professor encontra neste Manual e no final de cada volume uma 

bibliografia básica, que serviu de referência e apoio teórico para as várias 

ideias que nortearam o projeto desta obra. [negrito nosso] (sexto parágrafo, p. 3). 

 

 

É importante chamar atenção para a posição de poder que o discurso oficial do PNLD 

ocupa na hierarquia social. Considerando o pensamento do Círculo de Bakhtin, Faraco (2010) 

declara que um enunciado aponta para a existência de jogos de poder entre as vozes que 

circulam socialmente, algumas entrarão como vozes de autoridade
40

 e outras como vozes 

internamente persuasivas. Quanto à palavra de autoridade, em seus variados tipos, “é aquela 

que nos interpela, nos cobra reconhecimento e adesão incondicional” (FARACO, 2010, p. 

84). Dessa forma, os enunciados produzidos pelo PNLD, assim como outros documentos 

oficiais em outros enunciados, caracterizam vozes de autoridade no enunciado desse texto de 

apresentação no que se refere aos critérios estabelecidos para aprovação do manual do 

professor. 

 Embora o enunciado do texto de apresentação traga informações sobre o material de 

apoio pedagógico ao professor, percebemos que esse aspecto é tratado de maneira “sucinta” e 

“breve” no texto de apresentação. Ademais, as referências ao professor são tratadas do mesmo 

modo no texto e, quando elas aparecem, são relacionadas com algum aspecto da obra:  

 

Em nova edição, esta coleção chega aos professores da rede pública de ensino 

completamente revista, ampliada e atualizada. [negrito nosso] (primeiro parágrafo, 
p. 3). 

Se os professores que fizeram uso das edições anteriores desta coleção notaram 

um avanço significativo em seu trabalho, [...] [negrito nosso] (terceiro parágrafo, p. 

3).  

Para ampliar o conhecimento a respeito dessa nova proposta de ensino-

aprendizagem, o professor encontra neste Manual e no final [...] [negrito nosso] 

(sexto parágrafo, p. 3). 

                                                             
40 Ao analisar esse texto de apresentação, deparamo-nos com uma noção teórica bakhtiniana relevante para 

análise deste material que não foi prevista, a voz de autoridade. Conforme Faraco (2010), a realidade linguístico-

social é heterogênea, o sujeito absorve muitas vozes sociais. O mundo interior é um entrelaçar de vozes sociais 
em suas múltiplas relações de consonâncias e dissonâncias. É nesse processo de construção socioideológica do 

sujeito que as vozes funcionarão de diferentes modos. Algumas funcionarão como vozes de autoridade e outras 

como vozes internamente persuasivas. “A palavra de autoridade, em seus variados tipos, é aquela que nos 

interpela, nos cobra reconhecimento e adesão incondicional. Trata-se de uma palavra que se apresenta como uma 

massa compacta, encapsulada, centrípeta, impermeável, resistente a bivocalizações.” (FARACO, 2010, p. 84).  
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Sobre isso, entendemos que, mesmo que os autores apresentem um material de apoio 

pedagógico aos professores muito provavelmente em resposta às exigências ao discurso de 

autoridade – Guia/PNLD, a concepção de professor construída nesse texto de apresentação é 

de um sujeito que já possui conhecimentos atualizados (para o momento histórico de 

produção do livro), mas precisa de formação profissional contínua para qualificar o seu 

trabalho docente. 

 

 

5.2 Análise das orientações ao professor na atividade de produção textual no interior dos 

livros dos anos 1990, 2000 e 2010 

           

 

Tomando como referência a perspectiva teórica que adotamos neste trabalho, 

consideramos as orientações ao professor na atividade de produção textual, da mesma forma 

como os textos de apresentação descritos e analisados anteriormente, como enunciados, 

entendidos como produto de posições valorativas e axiológicas dos autores. A análise 

proposta, neste momento, terá como foco o dizer dos autores dos livros didáticos sobre a 

concepção de professor presente nas orientações ao professor na atividade de produção textual 

no interior dos livros didáticos. Importa esclarecer que, neste momento da pesquisa, será feita 

uma mudança na maneira de conduzirmos nossa análise das orientações ao professor na 

atividade de produção textual no interior do livro, para podermos atender o prazo estabelecido 

para a finalização desta pesquisa. Por esse motivo, nossa análise das orientações será feita não 

de forma a contemplar o conjunto de orientações presentes em cada livro didático, mas será 

feita de forma a considerar o conjunto dessas orientações presentes nos três livros didáticos, 

de forma a aproximar os pontos em comum entre essas orientações.  
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5.2.1 Orientações ao professor na atividade de produção textual no interior dos LD1, LD2 e 

LD3 

 

 

As orientações ao professor na atividade de produção textual nos livros didáticos dos 

anos 1990, 2000 e 2010 se encontram no manual do professor, sendo que, nos LD2 e LD3, 

encontram-se, também, no interior de uma unidade didática. 

As orientações no LD1 são fornecidas em forma de anotações/lembretes na parte 

intitulada caderno de respostas (LD1 totaliza 12 capítulos, apresentando uma atividade de 

redação para cada capítulo, portanto são 12 atividades de redação com orientações ao 

professor). As orientações chamam atenção do professor para aspectos a serem explorados na 

leitura (texto que antecede a atividade com a escrita, mas que faz parte da atividade de 

redação) e na produção de texto. Esses aspectos (específicos da língua e metodológicos) são 

apenas citados e não explicados. Diante disso, percebemos uma atitude valorativa dos autores 

acerca da concepção de professor, um sujeito conhecedor tanto da língua quanto do seu 

ensino. Essa concepção é reiterada no decorrer das orientações, assim como o tratamento 

respeitoso com o professor, através de marcas linguísticas como verbos (“recomendamos”, 

“sugerimos”, com valor de sugestão, recomendação, etc.); locuções verbais (“Gostaríamos de 

realçar”, com valor de atenção); expressões (“É importante”, com valor de lembrança), etc. 

Essas marcas linguísticas estabelecem tanto uma forma respeitosa de tratamento dos autores 

com o professor quanto uma concepção de professor conhecedor pelos autores do LD1. 

 Já as orientações no LD2 são fornecidas em forma de prescrições, como se fossem um 

“receituário” ao professor e de forma geral. No início das orientações, há informações 

detalhadas (passo a passo) sobre a avaliação da atividade de produção textual e sobre a 

estrutura da atividade de prática de produção textual do livro didático. A autora, ao informar 

sobre a estrutura da atividade de produção textual, aponta para o papel do professor na 

atividade de escrita e, ao mesmo tempo, atribui-lhe autonomia, declarando que, cabe ao 

professor, selecionar propostas e métodos pedagógicos para atingir o seu objetivo com os 

alunos. Como mostram os excertos: 

 

LD2: 

O papel do professor, nesse sentido, é contribuir para que as práticas de ler e de 

escrever sejam, para o aluno, um ato de consciência, uma forma de demonstrar seus 

conhecimentos do mundo traduzidos em signos; um ato de descoberta no caso da 

leitura e de revelação dessa descoberta, no caso da produção. Essas práticas exigem 

uma ação reflexiva e dão espaço a múltiplas interpretações da realidade. Daí a 
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importância de estabelecer respostas para as seguintes questões ao se redigir um 

texto: o que se quer dizer, com que intenção, como e a que tipo de leitor ele se 

destina. (Manual do professor, Prática de Produção, terceiro parágrafo, p.46).  

O papel do professor como orientador dessas práticas é fundamental, cabendo-lhe 

selecionar as melhores propostas e métodos pedagógicos para alcançar o seu 

objetivo, que certamente é formar leitores críticos e escritores competentes [...] 

(Manual do professor, Prática de Produção, quinto parágrafo, p. 46). 

 

Destarte, notamos que a autora, ao tratar de questões referentes a conhecimentos 

específicos sobre a língua (nessa parte da citação, trabalhamos com leitura e escrita numa 

perspectiva teórica dos gêneros discursivos/textuais), assume uma posição acerca da 

concepção de professor como um sujeito com conhecimentos desatualizados (época de 

produção do livro), necessitando das orientações detalhadas do livro didático para 

desenvolver seu trabalho na sala de aula, mas, ao tratar de questões referentes à escolha de 

propostas e metodologias pedagógicas, ela assume outra posição acerca da concepção de 

professor como um sujeito conhecedor da sua realidade escolar, sendo, essa tarefa, impossível 

ao autor do livro. Notamos essa mudança de posição da autora quanto à concepção de 

professor em outros momentos das orientações: 

 

[...] Daí a importância da Prática da Reescrita. Será reescrevendo revendo o que 

escreveu, reformulando as ideias, substituindo palavras, adequando-as à norma 

padrão exigida pelo contexto, que o estudante conseguirá melhorar a sua produção. 

(nono parágrafo, p. 47).  

Está coleção apresenta algumas sugestões nesse sentido com o objetivo de orientar 

os professores e alunos a realizar essa tarefa, pressupondo que esses 

conhecimentos possam ser utilizados em outros momentos sem que sejam 

direcionados pelo livro didático. Portanto, são deixados, propositalmente, espaços 

para que o professor os preencha, considerando a sua experiência, tendo em vista a 

realidade em que trabalha, as  dificuldades dos alunos reveladas nas construções dos 
textos produzidos por eles. [negrito nosso] (décimo parágrafo, p. 47).  

 

 

No excerto acima, percebemos, por um lado, que autora coloca o professor na mesma 

posição do aluno, posição de “aprendiz”, ao tratar de questões de conhecimentos da língua 

(reescrita de texto), colocando-se na posição de quem sabe “mais” em relação a quem sabe 

“menos”, reiterando a desatualização dos conhecimentos do professor (para a época de 

produção do livro); por outro, a autora coloca o professor na posição de “professor”, ao tratar 

de questões acerca de propostas e metodologias pedagógicas que mais forem adequadas a sua 

realidade escolar, depois de ele ter adquirido os conhecimentos pedagógicos trazidos pelo 

livro didático. Vale destacar que, em relação aos conhecimentos atuais (época de produção do 

livro) específicos sobre língua, o professor é tratado como um aprendiz pela autora, mas em 

relação à escolha de propostas e metodologias pedagógicas, ele é tratado como um 

profissional respeitado, ou seja, enquanto ele não tiver aprendido os conhecimentos 



90 

 

 

fornecidos pelo livro didático sobre a atividade de reescrita, ele é um aprendiz e depende do 

material; depois de aprender os conhecidos de reescrita fornecidos pelo livro, ele se torna 

autônomo desse material didático para usá-lo em outros momentos sem que este o direcione. 

Sobre isso, percebemos a visão da autora quanto à concepção de professor, construída de 

forma heterogênea. Ou seja, por um lado, ela vê o professor dotado de um conhecimento 

desatualizado, ao tratar de assuntos referentes a conhecimentos sobre o ensino de língua e 

pedagógicos, logo ela concebe um professor conhecedor desatualizado, por outro, ela vê o 

professor dotado de um conhecimento necessário, ao tratar de assuntos referentes a sua 

realidade escolar, logo, ela concebe um professor conhecedor de um saber necessário. Para o 

Círculo de Bakhtin, o sujeito é constituído socialmente a partir da interação verbal na relação 

com o outro. “Como a realidade linguística-social é heterogênea, nenhum sujeito absorve uma 

só voz social, mas sempre muitas vozes.” (FARACO, 2010, p. 84) Dessa forma, o sujeito 

“não é entendido como um ente verbalmente uno, mas como um agitado balaio de vozes 

sociais e seus inúmeros encontros e entrechoques.” (Ibid., p. 84). Como o sujeito não absorve 

uma só voz social, entendemos que a autora, considerando sua formação acadêmica e sua 

atuação profissional, é constituída por um entrelaçar de vozes sociais, como: voz da ciência, 

voz do PNLD, voz da prática escolar, voz da vivência pedagógica (como coordenadora de 

cursos de formação para professores), etc.         

 E as orientações no LD3 são fornecidas em forma de um texto breve/resumo, de forma 

geral, e estão localizadas em dois lugares no manual do professor (fato diferente dos outros 

livros didáticos): no interior do manual, parte de estrutura e metodologia da obra (atividade de 

produção textual) e em anexo ao manual, na parte intitulada Leitura Extraclasse. Notamos 

que, na parte de estrutura e metodologia da atividade de produção textual, os autores 

informam sobre o trabalho com diferentes gêneros do discurso de ampla circulação social, 

mas não fornecem explicações sobre eles. Percebemos, também, que, nessa parte, os autores 

explicam que a seção de produção textual é dividida em dois momentos: trabalho sob o ponto 

de vista teórico e produção do aluno. Na parte do ponto de vista teórico: 

 

[...] partindo-se da observação de um texto representativo de determinado gênero, 

consideram-se suas especificidades quanto ao tema, ao modo composicional 

(estrutura) e ao estilo (os usos da língua). Além disso, são observados aspectos da 

situação de produção e de recepção do gênero: quem é o locutor (o autor do texto), 
quem é o interlocutor, qual a finalidade do texto, qual sua esfera de circulação, qual 

seu suporte. (MANUAL DO PROFESSOR, segundo parágrafo, p. 6). 

 

Os autores explicam a organização da seção, mas não concedem informações sobre 

conhecimentos específicos do trabalho com gêneros discursivos/textuais ao professor, por 
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exemplo: O que são gêneros?; Como trabalhar com gêneros na sala de aula?; etc. Assim, 

entendemos que os autores assumem uma atitude valorativa da concepção de professor como 

um sujeito conhecedor do seu saber sobre o ensino de língua/produção textual (época de 

produção do livro), sem necessitar de explicações. 

 Já na parte intitulada Leitura Extraclasse (em anexo ao manual, trazida somente por 

esse livro didático), encontramos explicações e informações sobre conhecimentos específicos 

da língua, ensino de língua e metodológicos, como: 

 

O que são gêneros?  A palavra gêneros sempre foi bastante utilizada pela retórica e 

pela teoria literária [...] Mikhail Bakhtin- pensador russo que, no início do século 

XX, se dedicou aos estudos da linguagem e da literatura [...] (Leitura Extraclasse, 

primeiro e segundo parágrafos, p. 14).  

O gênero como ferramenta  - Bernard Schneuwly, ao lado de Joaquim Dolz, Jean-

Paul Bronckart e Auguste Pasquier, entre outros, é um dos expoentes do grupo que, 

há cerca de duas décadas, vem desenvolvendo pesquisas na Universidade de 

Genebra sobre o ensino de língua a partir de gêneros. [...] (Leitura Extraclasse, 

primeiro parágrafo, p. 15). 

Outros procedimentos didáticos – [...] Nesse quadro, o primeiro passo a ser dado 
pelo professor é buscar respostas para perguntas como estas: Como eliminar a 

insegurança e a angústia do aluno em relação ao ato de escrever? Como formar um 

aluno- escritor competente, capaz de reconhecer diferentes tipos de textos e gêneros 

textuais e de escolher aquele que é apropriado a seus objetivos numa determinada 

situação? [...] (Leitura Extraclasse, terceiro parágrafo, p. 19).  

 

 

Sobre isso, percebemos que, nesse lugar, os autores trazem a voz da ciência ao 

professor como se fosse um curso de formação a esse profissional. As informações e 

explicações fornecidas ao professor (para ele ampliar o seu conhecimento) são apresentadas 

em anexo ao manual, ou seja, separadas das orientações às atividades de produção textual. 

Essa parte é um recurso ao professor, mas, principalmente, para aquele que dele necessita. 

Desse modo, podemos perceber que os autores não colocam todos os professores numa 

mesma posição, num mesmo patamar: aos que necessitam, há um material de apoio em anexo; 

aos que não necessitam, o material poderá não ser usado. Entendemos com isso que a parte de 

Leitura Extraclasse do LD3 seja um complemento para formação do professor, não 

obrigatória (de modo que se o professor não realizá-la, não consegue desenvolver o seu 

trabalho em sala de aula, como no LD2), mas, ao ler, ele conseguirá desenvolver um trabalho 

de ensino de língua com mais qualidade visando um resultado pedagógico satisfatório. 

Destarte, entendemos (a partir da análise da parte Leitura Extraclasse) que os autores 

assumem uma posição acerca da concepção de professor como um sujeito conhecedor do seu 

saber e da sua prática, sendo importante sua formação continuada para a ampliação do seu 

conhecimento. 
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 Assim, compreendemos que a atitude valorativa dos autores dos LD1, LD2 e LD3 (na 

parte de orientações ao professor na atividade de produção textual no interior do livro) quanto 

à concepção de professor se aproxima ao conceber o professor dotado de conhecimentos 

limitados sobre a língua, o ensino de língua e sobre propostas e metodologias 

pedagógicas. Embora os livros didáticos analisados tenham sido produzidos em épocas 

diferentes, todos eles estavam submetidos à ação da presença dos estudos linguísticos como 

base teórica contemporânea e dos documentos oficiais (PCNs-Língua Portuguesa, PNLD, 

Guia do livro didático), que, a cada época, atuam como forças centrípetas nesse universo de 

elaboração, produção, avaliação de livros e materiais didáticos. Observamos a atuação das 

forças centrípetas sobre eles através do discurso centralizador da ciência em relação ao ensino 

de língua, presença de algumas inovações recomendadas pelos documentos oficiais, como 

pedagogia de projetos, centralização do trabalho com gêneros em sala de aula.  

Por outro lado, mesmo que essas orientações se aproximem em conceber o professor 

como um conhecedor, mesmo que estejam sob forte influência de uma voz de autoridade que 

expõe critérios de avaliação, avalia, aprova uns, desaprova outros, há nelas, uma marca 

pessoal do autor em como conceber o professor de Língua Portuguesa, marcas essas que, 

embora próximas, não são exatamente as mesmas e se constituem em marcas de 

distanciamento. 

 No LD1, o professor é concebido como conhecedor de forma positiva, conforme a 

visão de ensino de língua projetada no livro àquela época; já no LD2, o professor é concebido 

como dotado de um conhecimento, mas que necessita ser atualizado, precisa estar sintonizado 

com a visão renovadora do ensino de Língua Portuguesa, ou seja, não basta, ao professor, ser 

conhecedor (ele pode ser conhecedor, mas do ensino tradicional), ele tem que ser conhecedor 

do ensino renovado. É possível depreender do seu dizer que há uma ênfase negativa à 

desatualização do professor frente aos avanços do ensino de Língua Portuguesa daquele 

momento (nesse livro, há, portanto, uma conotação negativa sobre o conhecimento 

desatualizado ou tradicional). Além disso, também concebe o professor como um interventor 

em função do conhecimento que só ele tem da realidade escolar em que vive. Esse seu 

discurso sobre a concepção de professor interventor é tão forte que se materializa no interior 

do livro didático, nas atividades de produção textual, através de páginas em branco a serem 

registradas pelo próprio professor. No LD3, o professor é concebido como conhecedor, mas 

em constante processo de formação, complementação de conhecimentos. O fato de o 

professor ter conhecimentos desatualizados não é visto de forma negativa, como no LD2. O 

importante é estar num processo de ampliação de conhecimentos, aproveitando 
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conhecimentos sobre a língua já existentes. Desse modo, nas orientações do LD3 livro, há 

uma conotação positiva do conhecimento do professor num contínuo processo de formação. 

Todo o conhecimento (tradicional ou renovado) sobre a língua é valorizado (antigo ou novo), 

tem um lugar na atividade profissional do professor.     
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizarmos o percurso desta pesquisa, é possível respondermos à questão que 

surgiu a partir da reflexão da minha prática pedagógica e me acompanhou durante minha 

trajetória profissional: Como o professor é visto pelo livro didático de português? Por motivo 

de tempo para realizarmos o estudo, precisamos delimitar os objetos de análise tanto em 

relação ao número de livros didáticos quanto ao local de observação no livro, assim, 

selecionamos três livros didáticos e elegemos dois pontos de observação para direcionarmos 

nosso olhar investigativo: texto de apresentação e o lugar destinado às orientações ao 

professor na atividade de produção textual no livro. Dessa forma, a questão da pesquisa 

passou a ser: Qual é a concepção de professor que está presente no texto de apresentação do 

manual do professor e nas orientações dadas ao professor na atividade de produção textual 

nos livros de português das décadas 1990, 2000 e 2010?  Neste momento, podemos confirmar 

as informações antes previstas (por mim), de maneira superficial, agora com rigor científico, 

acerca da concepção de professor presente no livro didático.       

Conforme explicitamos ao longo deste trabalho, consideramos, via perspectiva 

bakhtiniana, os textos de apresentação e as orientações ao professor como enunciados, 

produtos de posições valorativas e axiológicas dos autores, intrinsecamente relacionados ao 

momento histórico de produção dos discursos sobre a concepção de professor. Assim, 

apresentaremos algumas reflexões, procurando dar o nosso gesto interpretativo frente à 

questão da pesquisa. 

               Nossa interpretação se deu através da leitura e da análise dos textos de apresentação 

e das orientações ao professor na atividade de produção textual dos livros didáticos das 

décadas 1990, 2000 e 2010; com isso, pudemos conhecer a concepção de professor presente 

nos textos de apresentação de cada um dos livros e confirmar essa concepção no interior 

deles, nas orientações ao professor, na atividade de produção textual. Convém reiterar que 

nosso posto de observação para a confirmação da concepção de professor presente nos textos 

de apresentação no interior do livro foi somente o lugar destinado às orientações ao professor 

para atividade de produção textual, o que, de certa forma, leva-nos a considerar que nossas 

observações têm um caráter parcial.  

A partir da leitura e da análise do nosso material de pesquisa, pudemos concluir que a 

concepção de professor presente nos livros didáticos de português das décadas 1990, 2000 e 

2010 é de um sujeito dotado de um conhecimento limitado. Apreendemos que esse 
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conhecimento limitado do professor é, em relação ao ensino de língua, previsto e defendido 

nos documentos norteadores do ensino renovado, como é o caso dos PCNs de Língua 

Portuguesa, ou seja, limitado em relação ao ensino, que passa a prever um conjunto de 

conhecimentos específicos (concepções de língua, linguagem e ensino de língua diferenciadas 

daquelas que estavam em prática no ensino tradicional até então em vigor), que, naquele 

período de fim dos anos 90 e primeira década dos anos 2000, nem todos os professores 

detinham para fazer operar a alteração esperada do ensino de língua. Tal concepção de 

professor presente nos textos de apresentação se confirmou no local destinado às orientações 

ao professor na atividade de produção textual no interior dos três livros didáticos. 

Conforme o estudo realizado, compreendemos que se estabelece uma relação dialógica 

de confirmação entre o enunciado dos documentos oficiais que circula no período (como 

PCNs de Língua Portuguesa, PNLD E Guia do Livro Didático) e o enunciado dos textos de 

apresentação dos livros didáticos analisados. Conforme o pensamento bakhtiniano, 

observamos, que nos textos de apresentação dos livros didáticos, está presente a voz 

centralizadora dos documentos oficiais que atua como força centrípeta a direcionar as obras 

didáticas para um determinado tipo de ensino. Percebemos, ainda, a partir da pesquisa 

realizada, que se estabelece uma relação dialógica de confirmação quanto à concepção de 

professor (sujeito dotado de um conhecimento limitado) nos três textos de 

apresentação/enunciados nos três livros estudados. Notamos, igualmente, essa relação de 

confirmação entre os textos de apresentação e as orientações ao professor na atividade de 

produção textual no interior de cada livro, o que nos leva a verificar que há, no interior dessas 

obras, uma preocupação em garantir uma coerência entre o que dizem nos textos de 

apresentação e o que orientam na atividade de produção textual, mesmo porque essas obras de 

épocas distintas estão submetidas à avaliação no PNLD e um dos critérios avaliados é a 

coerência do todo.   

Entretanto, também se estabelece uma relação dialógica de divergência parcial entre 

os dizeres singulares (dos autores de livros didáticos) que configuram cada enunciado em 

particular em como entender o sujeito como conhecedor limitado, pois há nuances nessa 

expressão (conhecedor limitado) no dizer de cada autor, que provocam efeitos de sentidos 

diferentes. “A escrita se caracteriza pela singularidade de seus gestos. A esta singularidade 

corresponde outra singularidade, a da leitura enquanto construção de sentidos.” (GERALDI, 

2003, p. 16). 

A concepção de professor projetada no livro didático de 1998 (LD1) é de um sujeito 

professor conhecedor de um ensino tradicional de língua, mesma perspectiva de ensino de 
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língua projetada no texto de apresentação (ensino de gramática normativa), embora já se 

perceba a influência de um ensino renovado de língua (com base na ciência linguística), pois, 

nessa época, os livros didáticos já estavam submetidos a vozes de autoridade , conforme visão 

bakhtiniana, a saber, prescrições de documentos oficiais (PCNs e PNLD), que já circulavam 

no período. O texto de apresentação explicita sucintamente a organização da obra (enfatiza a 

sistematização da gramática e faz uma deferência ao texto como elemento básico da unidade 

didática) ao professor; as orientações ao professor na atividade de produção textual fornecem 

explicações e sugestões breves (em forma de lembretes) sobre pontos importantes do texto 

que faz parte da atividade de redação, mas que antecede a produção textual. Destarte, 

compreendemos que há uma relação dialógica de confirmação entre o texto de apresentação e 

as orientações ao professor na atividade de produção textual acerca da concepção de 

professor, um sujeito professor conhecedor, projetado de forma positiva, embora seu 

conhecimento seja limitado (perante a perspectiva de ensino renovado de língua).  

 Também como foi observado em LD1, a concepção de professor projetada no livro 

didático de 2002 (LD2) é de um sujeito professor conhecedor de um ensino tradicional de 

língua, diferentemente da perspectiva de ensino de língua projetada no texto de apresentação 

(ensino renovado de língua), pois, nessa época, os livros didáticos estavam submetidos (de 

forma intensa pós-reformulação dos critérios avaliativos para aprovação dos livros didático 

pelo PNLD) a vozes de autoridade (PCNs, PNLD, Guia do livro didático), conforme visão 

bakhtiniana. O texto de apresentação é um texto prolixo que justifica a elaboração da obra a 

partir de práticas pedagógicas e dos PCNs. O texto faz referências ao embasamento teórico do 

livro e às más condições de trabalho do professor, declarando que o livro didático irá 

contribuir para o educador para situá-lo frente às inovações no estudo da língua e o manual do 

professor fornecerá orientações “página a página” a esse profissional, visando contribuir para 

uma efetiva renovação das práticas educacionais na sala de aula
41

; as orientações ao professor 

na atividade de produção textual fornecem uma breve explicação sobre a organização da 

atividade de produção textual e longas prescrições sobre as ações do professor nas atividades 

de produção textual do livro didático. Assim, compreendemos que há uma relação dialógica 

de confirmação entre o texto de apresentação e as orientações ao professor na atividade de 

produção textual quanto à concepção de professor, um sujeito professor conhecedor, 

                                                             
41 Nesse texto de apresentação, a autora declara que a transformação da prática do professor na sala de aula 

poderá ocorrer “a médio prazo com  investimentos na formação do educador, com o uso de materiais didáticos 

de qualidade (como é a proposta desta coleção) e com a mudança de postura do professor: não mais um executor 

acrítico de ações apresentadas por outros, mas um produtor de conhecimento junto com o aluno, capaz de criar 

suas próprias metodologias de ensino.” (p. 4) 



97 

 

 

projetado de forma negativa, pois seu conhecimento limitado está desatualizado (perante a 

perspectiva de ensino renovado de língua), sendo que essa desatualização coloca-o numa 

posição de professor como um sujeito executor acrítico de ações apresentadas por outros.  

 Assim como observado em LD1 e LD2, a concepção de professor projetada no livro 

didático de 2009 (LD3) é de um sujeito professor conhecedor de um ensino tradicional de 

língua, mas, diferentemente de LD2, em processo de ampliação de seus conhecimentos frente 

à perspectiva de ensino renovado de língua, perspectiva projetada no texto de apresentação. 

Nessa época, os livros didáticos estão submetidos a um PNLD mais consolidado, a um 

aprimoramento do Guia de livros didáticos de Língua Portuguesa de 2011 em relação ao de 

2005, ou seja, os livros estão submetidos a vozes de autoridade
42

 que ecoam fortemente na 

elaboração desse material didático da época. O texto de apresentação explicita sucintamente o 

aprimoramento da obra (a obra faz uso de alguns conceitos de gramática normativa e “alarga 

o horizonte dos estudos da linguagem, apoiando-se nos recentes avanços da linguística e da 

análise do discurso” (p. 3); os locutores anunciam, ao professor, que, no final do manual, 

encontrarão bibliografia básica e apoio teórico para ampliar o seu conhecimento acerca da 

nova proposta de ensino-aprendizagem); as orientações ao professor na atividade de produção 

textual se encontram em dois lugares nesse livro: no interior do manual do professor, onde há 

informações, em forma de um texto sucinto, sobre a organização da seção de prática textual, e 

junto ao manual do professor (em anexo – Leitura Extraclasse), onde há informações, em 

forma de um texto prolixo, sobre o ensino de produção textual baseado na teoria dos gêneros 

discursivos e sobre sugestões de estratégias para essa atividade. Assim, compreendemos que 

há uma relação dialógica de confirmação entre o texto de apresentação e as orientações ao 

professor na atividade de produção textual acerca da concepção de professor, um sujeito 

professor conhecedor, projetado de forma positiva; embora seu conhecimento seja limitado 

(perante a perspectiva de ensino renovado de língua), essa limitação é vista como inerente à 

profissão que continuamente estará às voltas com a limitação e a ampliação de conhecimentos 

num processo constante de formação. Nesse caso, o que se percebe é que o processo de 

formação coloca o profissional numa posição de professor como um sujeito capaz de 

aprimorar seus conhecimentos.  

 Percebemos, a partir do que foi dito sobre os textos de apresentação anteriormente e a 

partir do que já foi apresentado na parte de definição de alguns termos da pesquisa, que esses 

textos de apresentação antecipam/projetam determinados aspectos do livro didático ao leitor. 

                                                             
42 Conforme perspectiva teórica bakhtiniana. 
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Da compreensão que Rodrigues (2012) tem a respeito desses textos de apresentação, podemos 

caracterizá-los, como faz a autora, de forma a exercerem “uma função metonímica, uma vez 

que pretendem ‘resumir’, em linhas gerais, o que o leitor irá encontrar no livro didático (uma 

projeção do todo da obra)”. (RODRIGUES, 2012, p. 19). 

Em relação aos textos de apresentação (uma projeção do todo da obra) e às orientações 

ao professor na atividade de produção textual, é possível dizer que esses enunciados 

produzidos sobre a concepção de professor são coerentes com as condições sociais e 

históricas que constituem determinados saberes/conhecimentos sobre a língua(gem).  

Compreendemos que esse conhecimento é formalizado por um sistema educacional numa 

dada época. As finalidades do ensino são diferentes em épocas diferentes, revelando o lugar 

determinado ao professor por um sistema educacional (cf. CHERVEL, 1990). Desse modo, 

torna-se possível conhecer as finalidades do ensino, bem como da função dos professores por 

meio “do estudo da literatura produzida sobre a escola (relatórios de inspeção, artigos ou 

manuais de didática, prefácios de manuais, etc.) e sobre as redes educacionais em cada 

época.” (cf. CHERVEL, 1990). É com base no dizer de Chervel que traçamos o caminho 

desta pesquisa para atingirmos nosso objetivo de conhecer a concepção de professor via textos 

de apresentação/livro didático.  

Nos livros didáticos dos anos 1990, 2000 e 2010, percebemos a influência dos 

documentos oficiais (PCNs, PNLD, Guia de livro didático) nos textos de apresentação dos 

manuais e nas orientações ao professor na atividade de produção textual quanto ao ensino 

renovado de língua. É diante dessa perspectiva de ensino de língua (determinada por um 

sistema educacional) que se constrói a concepção de professor como um sujeito professor com 

um conhecimento limitado. Se os documentos oficiais defendem/prescrevem um determinado 

ensino de língua numa época, será preciso um profissional capaz de operacionalizar esse 

ensino previsto. Nesse sentido, torna-se possível dizer que a concepção de professor projetada 

nos textos de apresentação e nas orientações ao professor na atividade de produção textual é 

inerente à perspectiva de ensino determinada por um sistema educacional/documentos oficiais 

e perpassada aos livros didáticos como vozes de autoridade.  

Cumpre notar que, para compreendermos a concepção de professor nos textos de 

apresentação, foi necessário que, antes, conhecêssemos a perspectiva de ensino de língua 

presente nos textos de apresentação dos livros e a relação do professor com esse 

conhecimento (ensino de língua).  Conseguimos perceber que a concepção de professor (de 

Língua Portuguesa) está ligada intrinsecamente à relação que esse profissional tem com esse 

conhecimento/ensino de ensino de língua. Retomamos o dizer de Geraldi (2003) sobre a 



99 

 

 

identidade profissional do professor ao declarar que a identidade profissional do professor se 

constitui, ao longo da história, pela sua relação com o conhecimento e foi essa relação que 

desenhou os diferentes perfis profissionais cuja sucessão constitui a história da profissão. 

Ainda o mesmo autor afirma que há alteração na concepção de professor em épocas diferentes 

e essa alteração é decorrente da relação do professor com o conhecimento não ser sempre a 

mesma. 

O que podemos apreender a partir deste estudo é que tanto os textos de apresentação 

quanto as orientações ao professor na atividade de produção textual nos livros didáticos nas 

diferentes décadas na sua relação com o professor estão entrelaçados pelas condições sócio-

históricas e pelas diferentes apreciações valorativas dos autores no tocante à figura do 

professor. 

Ao término desta pesquisa, entendemos que nossos comentários e nossas 

observações tomam um caráter parcial frente à concepção de professor, considerando que o 

trabalho privilegiou apenas dois e não vários pontos de observação no interior de um livro 

todo e trabalhou com um número reduzido de livros (apenas três), caso se tomar como base o 

universo de livros didáticos existentes no mercado editorial brasileiro, publicados nos anos 

1990, 2000 e 2010. Por esse motivo, alguns questionamentos surgem a partir de nossa 

reflexão final em relação à concepção de professor nos livros didáticos. Se fossem tomados no 

interior do manual do professor dos mesmos livros didáticos outros postos de observação, 

como: as orientações sobre análise linguística sobre prática de leitura e interpretação de texto, 

sobre prática de comunicação oral, as interpretações e as conclusões obtidas neste trabalho 

seriam as mesmas? Ou seja, o manual do professor, independente da parte que for examinada, 

estaria sob uma única forma de compreender o professor? Diante disto, podemos dizer que se 

abre outro caminho para investigar futuramente a concepção de um dos principais sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem – o professor – a fim de compreendermos sua posição 

profissional. 

 Se há, de forma geral, uma única forma de conceber o professor no interior de uma 

obra e em obras didáticas diferentes (como as que acabamos de analisar, embora haja 

singularidades próprias de cada autor de livro didático), poder-se-ia dizer que não se trata de 

mera coincidência, de fruto do acaso, mas de uma nova tendência de como entender a figura 

do professor como um conhecedor na sua profissão, que terá que se movimentar/deslocar na 

direção de outros conhecimentos específicos ou pedagógicos num período fortemente 

marcado por uma ruptura na forma de entender o próprio ensino de Língua Portuguesa 

marcado pós-publicação dos PCNs de Língua Portuguesa.  
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Anexo A – Capa do livro didático Português: palavras & idéias, de José de Nicola e 

Ulisses Infante (1998)  
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Anexo B – Capa do manual do professor do livro didático, de José de Nicola e Ulisses 

Infante  
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Anexo C – Texto de apresentação de José de Nicola e Ulisses Infante 
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Anexo D – Orientações ao professor na atividade de produção textual do livro didático 

de José de Nicola e Ulisses Infante 
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Anexo E – Capa do livro didático Tecendo Textos: ensino de Língua Portuguesa através 

de Projetos, de Tania Amaral Oliveira, Rafael Bertolin, Antônio de Siqueira e Silva 

(2002) 
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Anexo F – Capa do manual do professor do livro didático de Tania Amaral Oliveira, 

Rafael Bertolin, Antônio de Siqueira e Silva 
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Anexo G – Texto de apresentação de Tania Amaral Oliveira, Rafael Bertolin, Antônio 

de Siqueira e Silva 
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Anexo H – Orientações ao professor na atividade de produção textual do livro didático 

de Tania Amaral Oliveira, Rafael Bertolin, Antônio de Siqueira e Silva  
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Anexo I – Capa do livro didático Português: Linguagens, de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães (2009) 
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Anexo J – Capa do manual do professor do livro didático de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães  
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Anexo K – Texto de apresentação de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães 
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Anexo L – Orientações ao professor na atividade de produção textual do livro didático 

de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 
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