4
DEFINIÇÃO DO CORPUS E O PROCESSO ANALÍTICO

4.1 Processo de seleção e formação do corpus

O processo de seleção do corpus de análise para a realização do presente
trabalho de pesquisa constituiu-se de três momentos ou etapas para as quais foram
de fundamental importância a leitura e a análise das resenhas dos livros aprovados,
elaboradas pela comissão técnica do PNLD 2005 e publicadas no Guia de Livros
Didáticos de Língua Portuguesa – 5.ª a 8.ª séries, seguindo sugestão metodológica
apresentada por Barros-Mendes e Padilha (in Costa Val e Marcuschi, 2005: 119145)1.
Essa análise inicial teve como objetivo verificar quais eram as coleções mais
bem avaliadas pelo programa e se estas apresentavam um discurso de alinhamento
teórico-metodológico com as propostas discutidas nos PCNs de Língua Portuguesa
destinados ao 3.° e 4.° ciclos do ensino fundamental, no que concerne a uma
abordagem sociointeracionista e discursiva da linguagem, tomando os gêneros do
discurso como objetos de ensino-aprendizagem.
Para atender aos objetivos estabelecidos para este trabalho de pesquisa,
foram selecionados somente os volumes destinados a 5.ª e 6.ª séries do ensino
fundamental, uma vez que apresentamos como propósito verificar quais eram o
espaço e o tratamento dispensado aos gêneros argumentativos nas propostas de
produção de texto.
Assim, em uma primeira etapa procurou-se averiguar, mediante a leitura das
resenhas, quais coleções didáticas apresentavam as melhores avaliações2 no que
_________________
1. A incorporação da linguagem oral como objeto de ensino nos livros didáticos de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental – 3.° e 4.° ciclos: algumas reflexões. São Paulo: Lael /
PUC, 2006. [Tese de Doutorado]
2. Embora, a partir desta edição do PNLD, não haja mais a classificação E (excluído), RR
(recomendado com ressalva), R (recomendado), RD (recomendado com distinção) (vide Anexo
01) é possível verificar quais são as coleções mais recomendadas por meio de uma leitura
criteriosa das resenhas.
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concerne às propostas de produção textual escrita. Dessa pré-análise, foram
selecionadas primeiramente onze coleções (vide Quadro 4.1), e a partir de uma
abordagem quantitativa, já que em um segundo momento houve a preocupação em
delimitar ainda mais nosso objeto de pesquisa.

FIGURA 4.1 Guia de livros didáticos de 5.ª a 8.ª séries, edição 2005 do PNLD.

Dessa forma, retomamos a leitura das resenhas a fim de se investigar quais
eram as coleções que apresentavam orientações de produção textual que
abrangessem três aspectos fundamentais, segundo os PCNs, no que se refere ao
trabalho com a produção escrita, utilizando os gêneros do discurso como objetos de
ensino-aprendizagem: 1.° A diversidade de tipos e gêneros textuais; 2.° As
condições

de

produção

(finalidades

ou

objetivos,

contexto

sócio-histórico,

destinatário etc.); 3.° A construção da textualidade (planejamento, revisão e
reelaboração/refacção dos textos).
Supomos que, embora o PNLD procure analisar tais aspectos nas coleções
avaliadas, há muitas questões, ainda, para se discutir, sobretudo no que se refere à
presença / ausência de uma abordagem mais

sistemática dos

gêneros

argumentativos no ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais, e também
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em relação ao que os atuais LDs vêm propondo no que diz respeito ao
desenvolvimento das capacidades argumentativo-reflexiva.
Aliás, em nenhum momento se faz menção, nas resenhas, à relevância de um
trabalho gradual e sistemático, desde as primeiras séries, com os gêneros da esfera
do argumentar, o que revela a pouca ou nenhuma preocupação com atividades que
priorizem a formação de sujeitos mais reflexivos e mais capazes de compreender
idéias e pontos de vista alheios e também defender opiniões próprias.
Talvez,

a

pouca

atenção

dispensada

ao

ensino-aprendizagem

da

argumentação no ensino fundamental deva-se a uma certa limitação das pesquisas
que vêm sendo realizadas acerca do discurso argumentativo, e seu estudo
progressivo a partir das séries iniciais, ao contexto acadêmico-científico, o que
dificulta a divulgação tanto das discussões em torno do tema quanto de orientações
teórico-metodológicas para o desenvolvimento das capacidades argumentativas dos
alunos.
Assim, para chegarmos ao corpus de análise desta pesquisa, elegemos entre
as onze coleções inicialmente selecionadas aquelas que apresentavam uma
proposta pedagógica no que concerne à produção textual que priorizassem as
orientações quanto às condições de produção do discurso.
Foram selecionadas, desse conjunto de onze, três coleções, resultando em
um corpus de seis livros didáticos publicados por editoras distintas, sendo dois
volumes de cada coleção, destinados a 5.ª e 6.ª séries do ensino fundamental.
Em praticamente todas essas coleções, de acordo com a avaliação da
Comissão especializada do PNLD 2005, aparecem como fundamentação teóricometodológica a questão dos gêneros do discurso e o interacionismo sociodiscursivo
(ISD) e, no que se refere às atividades de produção de texto, em geral procura-se
destacar as condições de produção do discurso e, também, os mecanismos de
textualização, conforme pode-se verificar no Quadro 4.1, apresentado a seguir.
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QUADRO 4.1
RELAÇÃO DAS COLEÇÕES DIDÁTICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL (5.ª A 8.ª SÉRIES) MAIS BEM AVALIADAS PELA COMISSÃO
ESPECIALIZADA DO PNLD 2005 *
Coleção

ALP

Perspectiva
teóricometodológica
 Construtivismo
(Piaget)

Socioconstrutivism
o (Vygotsky)
 Análise do
discurso
 Sociolingüística

Proposta didáticopedagógica

Abordagem da produção
de texto

“Colocar o aluno em
contato com uma
variedade de textos,
distribuídos e estudados
em todas as seções,
indicando a importância de
se trabalhar com a
diversidade de usos da
língua para a construção
do conhecimento
lingüístico.”

“As propostas procuram
incentivar a maior circulação
de textos, visando extrapolar
o contexto escolar, e
abrangem grande
diversidade de situações de
uso da língua escrita. (...)”
(GLD 2005, p. 22)

(GLD 2005, p. 20)
AML

 Construtivismo
(Piaget)

Socioconstrutivism
o (Vygotsky)
 Interacionismo
sociodiscursivo

“A proposta desta coleção
é bastante
contemporânea.
Articulam-se as
habilidades de leitura,
escrita e a reflexão
lingüística – que busca a
relação entre forma e
conteúdo, entre a
estrutura e a função. (...)”
(GLD 2005, p. 34)

ER

 “Eclética”
 Interacionismo
sociodiscursivo
 Tradição
gramatical
normativa

“(...) ora se volta para
atividades baseadas na
análise de dimensões
formais da língua,
consideradas em si
mesmas, ora se orienta
para a exploração de
procedimentos de leitura
em situações efetivas de
interlocução, concebendo
o texto como objeto de
ensino-aprendizagem da
Língua Portuguesa.”

“As propostas de produção
de textos destacam-se por
considerar a especificidade
da tarefa de escrever textos
(‘aprende-se a escrever,
escrevendo’) e atribuir
significado ao ato de
escrever (‘construir uma
prática realmente
significativa’). (...)”
(GLD 2005, p. 38)
“Para as atividades de
produção textual, há
diversidade de tipos em
vários gêneros, como cartas,
relatos, crônicas,
propagandas e entrevistas.
Essas atividades são
elaboradas de maneira
processual, envolvendo o
conhecimento do tema do
texto a ser desenvolvido e
planejamento e explicitação
das condições de produção e
do gênero solicitado. (...)”

(GLD 2005, p. 46)
LEC

 Tradição
gramatical

“(...) toma a língua como
objeto de estudo e

(GLD 2005, p. 47)
“(...) A obra rompe com a
tradição de se trabalhar a
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normativa
 Gêneros textuais

organiza o ensino
aprendizagem por meio da
observação, análise e
aplicação dos conteúdos
apresentados. (...)”

produção de gêneros
tipicamente escolares e
propõe ao aluno produzir
gêneros e tipos que
recuperam as características
dos textos utilizados para as
(GLD 2005, p. 80) atividades de leitura. (...)”
(GLD 2005, p. 82)

OL

PLM

 Interacionismo
sociodiscursivo
 Tradição
gramatical
normativa
 Gêneros textuais

 Interacionismo
sociodiscursivo
 Teorias sobre a
escrita
 Gêneros textuais

“(...) incentiva-se o uso e a
reflexão sobre a
linguagem, enfatizando-se
o conceito de discurso, a
exploração do letramento
e a dimensão da
experiência estética do
texto literário. (...) um dos
objetivos é proporcionar
um trabalho prático com a
linguagem, propõe-se que
o aluno vivencie situações
de comunicação nas quais
possa desenvolver
habilidades de uso da
língua. (...)”

“As propostas de produção
de textos escritos incentivam
o aluno a redigir textos em
diferentes gêneros, registros
e dialetos. Elas expõem, em
sua maioria, as condições de
produção (...). Além disso,
são orientações que
contribuem para a
elaboração temática e para a
construção da estrutura
composicional dos textos
(...). As propostas também
colaboram para o
planejamento textual e para
sua revisão e reescrita. (...)”

(GLD 2005, pp. 122-123)

(GLD 2005, p. 124)

“Na proposta pedagógica,
a língua é vista como uma
atividade social, resultado
da interação entre sujeitos
que vivem em
determinado espaço social
e histórico. A partir desse
pressuposto, o texto (oral
ou escrito) tem grande
relevância. Os objetivos
do ensino buscam ampliar
a competência dos alunos
para entenderem o que
ouvem e lêem e para se
fazerem entender
oralmente e por escrito,
conforme as exigências
das atividades sociais que
realizam nos grupos em
que estão inseridos.”

“Há um trabalho sistemático
de explicitação para o aluno
das condições de produção
dos textos escritos, o que se
deve, em parte, ao fato de a
maioria deles destinar-se à
composição dos projetos
coletivos. (...) Também se
revela bastante positiva a
contribuição para a
construção da textualidade
pelo aluno. (...)”

(GLD 2005, p. 151)

(GLD 2005, pp. 148-149)
IL

 Gêneros textuais
 Tradição
gramatical

“A coleção apresenta uma
proposta pedagógica de
natureza eclética. Baseia-

“(...) a coleção propõe a
redação de gêneros e tipos
diversificados, que,
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normativa
 “Eclética”

se no pressuposto de que
a Língua Portuguesa não
deve ser vista
exclusivamente como
conteúdo escolar, mas
como uma atividade
humana, histórica e social.
Assim, o estudo é
conduzido, pela leitura e
produção de textos, para
auxiliar o aluno na solução
de problemas do dia-a-dia
e, paralelamente, ampliar
o seu universo cultural e
lingüístico. Em outra
vertente, a coleção
trabalha os conteúdos
lingüísticos com forte
atenção à transmissão de
conceitos gramaticais,
principalmente aos de
natureza
morfossintática.(...)”

juntamente com os objetivos,
sempre são evidenciados
para o aluno. Já o
destinatário quase sempre é
nomeado, e, quando não,
essa indicação está implícita
e pode ser inferida pelas
estratégias de socialização
dos textos. Mas a coleção
não explicita para o aluno o
dialeto e o registro a ser
empregado. (...)”
(GLD 2005, p. 177)

(GLD 2005, p. 174)
PL

 Lingüística textual
 Tradição
gramatical
normativa
 Gêneros textuais
 Sociolingüística

“Sem renunciar à
gramática normativa, a
coleção objetiva
desenvolver um trabalho
consistente de leitura a
partir de vários gêneros
textuais. Da mesma forma
visa ampliar o horizonte de
estudos da linguagem –
vista como um conjunto de
variedades lingüísticas
que se realizam na
interação – , estimular a
produção de textos
apoiada na teoria dos
gêneros textuais e na
lingüística textual e
explorar outras linguagens
(pintura, desenho, grafite).
(...)”

“(...) As condições de
produção são fornecidas de
forma adequada, incluindo
destinatário, objetivo, tema,
gênero e registro lingüístico.
Oferecem-se também
orientações para o aluno
avaliar o próprio texto e
refazê-lo se necessário. (...)
A abordagem é feita em
espiral, com os gêneros
sendo apresentados e
reapresentados com
diferentes graus de
profundidade. (...)”
(GLD 2005, p. 193)

(GLD 2005, p. 191)
PPL

 Interacionismo
sociodiscursivo
 Estudos sobre
letramento
 Gêneros textuais

“Esta coleção apresenta
uma proposta pedagógica
inovadora e adequada à
tendência atual do ensino
de Língua Portuguesa. (...)
privilegia-se o trabalho

“(...) o trabalho com a
produção de textos é bem
construído. Encontram-se
orientações sobre os
interlocutores (gênero,
registro e formas de
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com o letramento (...) dá
ao aluno a oportunidade
de observar, comparar,
analisar e discutir as
várias abordagens e
pontos de vista até chegar
a conclusões próprias.”

circulação), o que possibilita
o planejamento do textos e,
conseqüentemente, o
desenvolvimento das
habilidades de escrita. (...)”
(GLD 2005, p. 228)

(GLD 2005, p. 224)
LC

 Lingüística textual
 Tradição
gramatical
normativa
 Gêneros textuais

“A coleção pretende
proporcionar um trabalho
com o uso da língua, bem
como uma reflexão sobre
a língua e a linguagem.
(...)”

“As atividades de produção
escrita são bastante
contempladas na coleção. O
aluno é levado o tempo todo
a escrever, a elaborar
textos,conforme diferentes
contextos e situações de
(GLD 2005, p. 235) comunicação. A maioria das
propostas expõe as
condições de produção (...) e
muitas chamam a atenção
para os processos de revisão
e reelaboração. (...)”
(GLD 2005, pp. 237-238)

LPS

 Interacionismo
sociodiscursivo

Socioconstrutivism
o
 Gêneros textuais

Articular “os componentes
do ensino da Língua
Portuguesa – leitura,
produção textual e análise
lingüística – tomando
como objeto os gêneros
de texto. (...)”

“O trabalho de produção de
textos enfoca a adequação
do texto às suas condições
de produção e de circulação,
levando em conta os
processos de planejamento,
revisão e de reescrita. (...)

(GLD 2005, p. 102) (GLD 2005, p. 107)
* Como, a partir do PNLD 2002, passou-se a não publicar no GLD as menções atribuídas pela
Comissão especializada a cada coleção, chegamos a essa lista a partir da leitura e análise das
resenhas.

É importante destacar que o critério adotado para a delimitação dos objetos
de análise foi predominantemente qualitativo, uma vez que a interpretação do
conteúdo das resenhas e até a leitura de alguns manuais destinados aos
professores tiveram um peso significativo para a escolha das obras.
Faz-se necessário ressaltar que foram analisados os livros de 5.ª e 6.ª séries
somente, pois acreditávamos que essa trajetória de investigação permitiria verificar
como vêm sendo desenvolvidas as atividades de produção de texto nos LDs
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destinados sobretudo a alunos de 10 a 12 anos e se nestas se incluem propostas de
trabalho com os gêneros argumentativos, sem perder de vista uma abordagem
dos gêneros do discurso como objeto de ensino-aprendizagem, conforme
preconizam os PCNs – pautados pela teoria do discurso, pelo interacionismo
sociodiscursivo e pela pesquisa aplicada de Dolz e Schneuwly (2004) sobre as
seqüências ou módulos didáticos.
É preciso destacar, ainda, que os critérios de análise das coleções escolhidas
para este trabalho de pesquisa não correspondem evidentemente àqueles
considerados pela Comissão Avaliadora do PNLD 2005 (vide Anexo A), já que a
pretensão do estudo, conforme salientado anteriormente, era investigar de que
modo vêm sendo trabalhados os gêneros textuais da esfera do argumentar em
alguns livros de Língua Portuguesa do programa nas propostas de produção escrita.
Dessa maneira, aspectos como ilustração e diagramação não foram relevantes para
esta análise, a não ser, é claro, nos casos em que tinham relação direta com o
conteúdo abordado ou se mostravam-se relevantes como recursos didáticos nas
atividades propostas.
Vale ressaltar mais uma vez que a investigação aqui desenvolvida esteve
pautada por questões basilares no que concerne ao ensino de língua materna no
ensino fundamental levantadas pelo texto dos PCNs, e qual o dimensionamento
dado a tais questões pelos autores dos livros didáticos avaliados pelo PNLD 2005,
como a relevância de se trabalhar com os gêneros discursivos e a necessidade de
se desenvolver no aprendiz além da capacidade comunicativa, também a
capacidade de pensar e argumentar.
Em nenhum momento, tivemos por intuito atingir a imagem e/ou a
credibilidade dos editores e/ou autores dessas coleções diante do mercado editorial,
pois adotou-se como princípio analisar tão-somente a forma como as orientações
sugeridas pelos PCNs foram traduzidas em alguns dos manuais didáticos
distribuídos a escolas públicas de todo o país, já que se mostra mais do
reconhecida, talvez até em função das sucessivas avaliações do PNLD ou mesmo
em razão das críticas de vários setores da sociedade, a melhoria dos LDs oferecidos
aos alunos do ensino fundamental em escolas públicas de todo o país.

83

4.2 Características das coleções

4.2.1 Coleção Para ler o mundo

Embora sejam apresentados de forma bastante positiva pela resenha do Guia
de Livros Didáticos (GLD) 2005, uma vez que revelam um discurso teóricometodológico de alinhamento com as orientações de diversas diretrizes curriculares,
sobretudo dos PCNs6, os livros desta coleção encontram-se entre os menos
adotados pelos professores de Língua Portuguesa.
Uma das hipóteses para tentar explicar essa recepção negativa por parte
desses profissionais talvez se deva ao fato de se tratar de uma publicação de uma
editora aparentemente ainda pouco expressiva dentro do competitivo mercado
editorial de didáticos no país – a Formato Editorial, de Belo Horizonte. Ou, ainda, em
razão de os autores não possuírem “tradição” na elaboração de manuais didáticos,
sendo desconhecidos de significativa parcela do professorado.

FIGURA 4.2 Capas dos volumes 1 e 2 da coleção Para ler o mundo, destinados respectivamente a
5.ª e 6.ª séries do ensino fundamental.

_________________
6. O fato de apresentar um discurso consistente e consoante às sugestões apresentadas no texto
dos PCNs, que incorpora as mais importantes teorias surgidas nas últimas décadas, como o
interacionismo sociodiscursivo, o construtivismo e a lingüística textual.
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Outra

suposição

cogitada

aqui

seria,

contraditoriamente,

o

próprio

alinhamento teórico-metodológico apresentado como proposta da coleção –
interacionismo sociodiscursivo e lingüística textual –, que prima pela “gramática
textual” e pelo estudo contextualizado da linguagem, considerada atividade
eminentemente social e interacional, em detrimento da “gramática tradicional” e da
concepção de língua como um objeto de ensino-aprendizagem estático e
essencialmente estrutural, desvinculado do contexto sócio-histórico.
De acordo com a resenha apresentada no GLD 2005, trata-se de uma
coleção que sugere uma proposta de desenvolvimento de um projeto pedagógico
bastante inovador, já que objetiva promover a articulação, tão necessária, entre as
práticas de leitura, escrita e oralidade e as de reflexão sobre a língua7, trabalhando
de modo contrabalançado tanto as atividades de uso quanto as de reflexão sobre a
linguagem8 e valendo-se dos gêneros do discurso como objetos de ensinoaprendizagem de língua materna9, a partir das orientações dos PCNs.

A coleção inova ao propor um trabalho articulado de leitura,
produção de texto oral e escrito e reflexão sobre a linguagem,
em função de uma abordagem que incorpora contribuições
recentes das teorias de escrita, centradas nos gêneros de texto,
e das teorias de ensino, centradas em projetos.
Destaca-se o trabalho com a produção de textos orais, que
explora

gêneros

bastante

diversificados. No estudo

dos

conhecimentos lingüísticos, ressalta-se a perspectiva descritiva,
que analisa os elementos lingüísticos, considerando os usos
sociais e as funções textuais e discursivas, nos diferentes
modos de interação verbal – sem explorar excessivamente a
nomenclatura ou a análise sintática descontextualizada. (Grifos
nossos)
(GLD 2005: 146)

_________________
7. Denominadas por Wanderley Geraldi de atividades epilingüísticas.
8. Eixo em torno do qual deve girar o ensino-aprendizagem de língua materna de acordo com os
PCNs.
9. Esta é a proposta de Schneuwly e do Grupo de Genebra, a partir de pesquisas aplicadas e da
elaboração de módulos ou seqüências didáticas, para uma transposição didática dos conteúdos.
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Partindo dessa proposta aparentemente tão próxima de uma abordagem
didático-pedagógica considerada ideal no que concerne a um ensino-aprendizagem
de língua materna mais significativo e mais coerente com as necessidades atuais
dos alunos, a coleção tem por objetivo uma exploração da linguagem sob uma
perspectiva descritiva da língua e não, como geralmente ainda vem sendo
observado nas aulas de Português, privilegiando-se o aspecto prescritivo e
normativo considerado imprescindível dentro do estudo lingüístico a partir da
gramática tradicional. Assim, de acordo com a resenha, nesta coleção as questões
gramaticais seriam sempre abordadas de forma contextualizada, a partir de
questionamentos suscitados durante as atividades de leitura e produção de textos, e
não como em geral ocorre privilegiando regras e nomenclaturas gramaticais.
No que concerne à apresentação formal e/ou estrutural dos livros que
compõem a coleção, cada um deles está dividido em cinco unidades, as quais,
apesar de se organizarem em torno de temas aparentemente distintos, revelam uma
articulação interna e uma relação lógica entre textos e atividades propostas.
Contrariamente ao que se observa em muitas das coleções selecionadas pelo
PNLD 2005, embora haja recorrência de algumas seções, como Construindo e
reconstruindo o texto e Usando e analisando a linguagem – uma voltada para
atividades de leitura; e a outra, para o desenvolvimento das capacidades lingüísticas
–, existe uma articulação entre uma seção e outra.
Além das mencionadas, três outras seções constituem cada uma das cinco
unidades, ainda que de forma não contínua, uma vez que não são observadas em
todas as unidades: Criando seu texto, destinada à produção textual; Roda-viva,
com atividades para desenvolver os gêneros orais – aliás, segundo a resenha, uma
das principais qualidades da coleção; e Projeto, que apresenta um tema voltado
para um gênero específico de texto e desenvolve-se de modo progressivo a cada
unidade.
Assim, cada volume traz um tema a ser trabalhado durante todo o ano letivo:
na 5.ª série, o livro de memórias; na 6.ª série, a revista; na 7.ª série, da reportagem à
ficção; e na 8.ª série, o jornal. A proposta é de que todos os textos produzidos
nessas atividades tenham um público-alvo, um interlocutor.
No final de cada unidade, na seção Outras leituras, são trazidas sugestões
de livros, filmes, músicas e até páginas da Internet relacionadas com os temas
abordados, com o objetivo de complementar ou, pelo menos, permitir que o aluno
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tenha orientações de como aprimorar seus conhecimentos.
Há, ainda, algumas subseções que completam as atividades desenvolvidas
para os diversos tipos de texto no interior de cada unidade. São elas: Leitura
expressiva, que sugere atividades de leitura em voz alta ou em forma de recitação;
Fique ligado, que destaca os traços lingüísticos dos textos; e Viajando no tema,
que traz informações adicionais sobre o tema estudado na unidade e incentiva o
aluno a pesquisar um pouco mais o assunto.
Fugindo um pouco da tradicional função de apontar as respostas “prontas “ ou
identificadas como “corretas” para as atividades desenvolvidas no decorrer de cada
unidade ou mesmo “ditar regras” ou receitas para a prática educativa, o Manual do
professor é descrito na resenha como um meio de se obter informações relevantes
sobre o alinhamento teórico-metodológico adotado pelos autores e como um
indicador de uma referência bibliográfica criteriosamente selecionada para os
professores que desejarem aprimorar seus conhecimentos.

4.2.2 Coleção ALP

De acordo com a proposta dos autores, o ensino-aprendizagem da linguagem
se dá por meio do contato com uma diversidade de textos e da realização de
atividades direcionadas para o desenvolvimento da linguagem oral, das práticas de
leitura e produção de textos, gramática e também literatura, adotando como
referencial teórico-metodológico a perspectiva socioconstrutivista, destacada com o
slogan “A diversidade de textos numa proposta socioconstrutivista” presente na capa
de cada um dos livros que compõem a coleção.
Segundo a resenha do Guia de Livros Didáticos de Língua Portuguesa – 5.ª a
8.ª séries, a coleção apresenta aspectos positivos para um bom trabalho com
atividades de produção de textos tanto orais quanto escritos, como uma orientação
coerente quanto às temáticas a serem desenvolvidas em cada atividade e a ênfase
na necessidade de se conhecer o processo de construção da textualidade –
planejamento, revisão e refacção do texto, conforme pode ser observado no trecho
transcrito a seguir.
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As atividades de produção textual fornecem elementos para a
abordagem dos temas pelo aluno, bem como para a organização
estrutural de textos tanto orais como escritos. As propostas de
planejamento, revisão e reelaboração, além disso, estimulam a
aprendizagem dos procedimentos envolvidos na redação. (Grifo
nosso)
(GLD 2005: 17)

Revela-se, ainda, uma preocupação em se explicitarem as condições de
produção e circulação dos textos produzidos pelos alunos para além do contexto
escolar, tornando a aprendizagem muito mais expressiva e voltada para os usos
sociais da linguagem.

(...) As propostas procuram incentivar a maior circulação dos
textos, visando extrapolar o contexto escolar, e abrangem
grande diversidade de situações de uso da língua escrita.
Sugerem-se diferentes formas de organização textual: desde
frases concretistas, que brincam com a apresentação visual do
material escrito, a suportes mais amplos, como revistas ou
livros compostos de textos produzidos pelos alunos. Para a
realização dessas tarefas, há orientações que indicam as
condições de produção – destinatário, suporte, meios de
circulação –, cuidando para que os textos não sejam produzidos
como meras atividades de sala de aula. (Grifos nossos)

(IBIDEM, 2005: 22)

Faz-se necessário destacar, que se trata, de fato, de uma coleção que,
mesmo antes de se instaurar o processo de avaliação do PNLD, já apresentava uma
proposta bem mais renovada e coerente que a maioria das coleções dirigidas ao
ensino fundamental10, mas que em geral sempre foi vista por parte considerável de
professores de língua portuguesa como muito “incompleta” ou “deficiente”,
já que, segundo eles, carece de elementos fundamentais para uma abordagem
_________________
10. Foi possível chegar a essa constatação examinando as edições anteriores à implementação do
programa e comparando-as com as edições atualizadas e/ou revisadas.
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sistematizada com a gramática normativa, exigindo um trabalho “extra” com a
elaboração e aplicação de atividades complementares.
No que concerne à estrutura e à organização das atividades, o livro da 5.ª
série da coleção ALP divide-se em três unidades e cada uma delas apresenta um
tema que, aparentemente distinto uns dos outros, revelam-se articulados entre si:
Lugares e pessoas (Unidade 1), O tempo através do tempo (Unidade 2),
Curiosidades (Unidade 3).

FIGURA 4.3 Capas dos volumes 1 e 2 da coleção ALP, destinados respectivamente a 5.ª e 6.ª séries
do ensino fundamental.

Além dessas unidades temáticas, há uma parte introdutória denominada Para
começo de conversa, que traz uma espécie de link entre os três temas e leva o
aluno a refletir sobre as propostas que seu novo livro apresenta, como a importância
da leitura e da escrita para a vida em sociedade e a necessidade de se “entrar em
contato com os vários tipos de textos e a perceber que eles têm idéias e formas que
compõem a ‘palavramundo’” (2003: 6); e outra, denominada Fim de papo que
encerra, como sugere o título, um apanhado geral do que foi possível desenvolver
e/ou vivenciar durante o período em que o livro foi utilizado, como “(...) perceber
também que ler e escrever é usar as características de cada tipo de texto para
compreender mensagens, comunicar idéias, conhecer o mundo e conviver com seus
semelhantes. Enfim, ler a ‘palavramundo’” (2003: 125).
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4.2.4 Coleção Linguagens no séc. XXI

Esta coleção, de autoria de Heloísa Harue Takazaki11, pertence à editora
Ibep, de São Paulo, que possui tradição no mercado editorial desde a década de
1980, antes da fusão com a antiga Companhia Nacional.

FIGURA 4.4 Capas dos volumes 1 e 2 da coleção Linguagens no século XXI, destinados
respectivamente a 5.ª e 6.ª séries do ensino fundamental.

Segundo a resenha do GDL 2005, a coleção é caracterizada como
“inovadora”, uma vez que elege os gêneros textuais como objetos de ensinoaprendizagem a partir de uma perspectiva interacionista e socioconstrutivista,
articulando compreensão e produção de texto com atividades que procuram
enfatizar a análise lingüística, em conformidade com as sugestões dos PCNs.

As atividades de leitura, de produção textual e sobre os
conhecimentos lingüísticos visam à exploração minuciosa
de cada gênero destacado na coleção. São trabalhadas várias

_________________
11. Professora de Língua Portuguesa do 3.° e 4.° ciclos do ensino fundamental, na rede pública e
privada. Licenciada em Língua Portuguesa e Língua Espanhola pela Universidade Tuiuti do
Paraná e especializada em Ensino de Língua Portuguesa pela mesma universidade e, também,
em Lingüística Aplicada ao Ensino de língua materna pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR).
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linguagens e mídias, estabelecendo um diálogo entre diferentes
tipos de textos que circulam socialmente (...)
(IBIDEM, p. 102)

Outro aspecto positivo ressaltado pelos resenhistas diz respeito ao tratamento
progressivo12 dispensado ao ensino-aprendizagem dos gêneros, que consiste no
estudo inicial daqueles de maior circulação social e mais utilizados em situações
menos formais de comunicação até aqueles mais formais e necessários à esfera
pública, havendo assim uma preocupação em levar o aluno a perceber e, sobretudo,
apreender as especificidades estruturais e temáticas de cada gênero a partir da
situação ou contexto discursivo e da definição das condições de produção do
discurso.
(...) a coleção assume uma perspectiva socioconstrutivista de
ensino-aprendizagem, propondo atividades que colocam o
professor e seus alunos em um processo progressivo e
compartilhado de construção do conhecimento. Para tanto,
trabalha os conteúdos em três frentes. Uma delas são as
atividades

de

leitura,

a

explicação

e

a

exploração

de

determinado gênero, em um volume, e sua retomada em outras
situações, em outro volume. Outra vertente é a realização de
projetos para as atividades de produção textual. Por fim, a
terceira abordagem é a da relação entre gêneros textuais e
conteúdos gramaticais, em atividades sobre conhecimentos
lingüísticos.
(IBIDEM, pp. 104-105)

No que se refere à estrutura e à organização da coleção, cada livro apresenta
sete unidades e em cada uma delas são propostas atividades visando ao
desenvolvimento das capacidades de compreensão e produção de alguns gêneros
ou tipos de textos13. Além disso, são apresentadas sugestões para a realização de
oficinas e projetos de textos em diversos gêneros. Há, ainda, orientações
pormenorizadas para a organização de uma biblioteca, elaboração de trabalhos
científicos e apresentação de palestras.
_________________
12. Trata-se do tratamento em espiral proposto por Schneuwly e seus colaboradores a partir dos
pressupostos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo (ISD).
13. Não há referências sobre a distinção entre tipos e gêneros textuais.
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Assim como na coleção anteriormente apresentada, esta destaca-se também
pela ênfase na necessidade de se considerar sempre as condições de produção e
circulação e de se atentar para os recursos de construção da textualidade, como a
planificação, o processo de revisão e a refacção do texto produzido.

O trabalho de produção de textos enfoca a adequação do texto
às suas condições de produção e circulação, levando em conta
os processos de planejamento, revisão e de reescrita. Constam
na coleção interessantes propostas que auxiliam os alunos a
atuarem como produtores reais de textos, interagindo com
destinatários também reais – e não apenas os colegas de sala.
(Grifos nossos)
(IBIDEM, p. 107)

A adequada exploração das atividades propostas na coleção pressupõe um
professor que tenha conhecimento das teorias que orientam o trabalho com a
linguagem e mais especificamente com a produção de texto e que esteja
definitivamente comprometido com uma concepção de ensino-aprendizagem de
língua materna mais significativo e que atenda às necessidades dos alunos no que
se refere ao desenvolvimento das capacidades lingüístico-discursivas.

Para levar a cabo todo o potencial desta coleção, é fundamental
que o professor conheça e abrace todo o trabalho proposto na
unidade. Também deverá associar as atividades constantes no
livro do aluno com as indicações do manual do professor.
Deverá levar em consideração que a obra apresenta grande
variedade de propostas, permitindo ao professor fazer escolhas
adequadas à realidade de sua sala de aula e ao projeto
pedagógico de sua escola. (Grifos nossos)
(IBIDEM, p.109)

Destaca-se, portanto, a necessidade de um esforço maior por parte do
professor, uma vez que ele terá de transpor suas dificuldades no que diz respeito à
assimilação de um instrumental teórico-metodológico com o qual muitos de seus
colegas ainda não se encontram preparados para trabalhar.
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4.3 A análise do corpus

As atividades analisadas nesta etapa da presente pesquisa foram
selecionadas muito mais em função da possibilidade de se trabalhar os mecanismos
de construção do discurso argumentativo do que em relação às especificidades e
características dos gêneros da esfera do argumentar, uma vez que nos deparamos
com várias propostas de produção textual que abordavam certos gêneros de texto
que, embora não pertencessem ao agrupamento dos gêneros argumentativos,
permitiam

a

exploração

de

aspectos

importantes

no

que

concerne

ao

desenvolvimento da capacidade de expor idéias e pontos de vista, desde que o
professor esteja preparado para conduzir de modo adequado as atividades
apresentadas pelas coleções.
No entanto, conforme as categorias de análise definidas para o tipo de
investigação delineado neste estudo, ainda que alguns dos gêneros encontrados
não pudessem ser inseridos no agrupamento dos gêneros da esfera do argumentar,
procuramos nos centrar na abordagem das condições de produção e dos
mecanismos de textualização, supostamente presente nas coleções selecionadas
para compor o corpus de análise.

4.3.1 Coleção Para ler o mundo

Introduzida com um título bastante sugestivo, Palavras: para ler o mundo, a
unidade 1 propõe como tema a importância da escrita e, por conseqüência, dos
livros para a humanidade, abordando desde a utilização do dicionário e da biblioteca
até a produção de guias culturais (vide Anexo 05), faixas e mensagens.
No que se refere mais especificamente às propostas de produção textual
relacionadas ao trabalho com gêneros da esfera do argumentar, encontramos nesta
unidade, além da abordagem de gêneros de outras esferas do discurso, como a lista
de itens e o guia cultural, uma orientação bastante próxima do que sugerem os
pressupostos teórico-metodológicos do ISD de Bronckart (1999) e Schneuwly (2004)
e da importância de se trabalhar de maneira articulada a língua oral e escrita,

93

conforme pressupõem os PCNs de Língua Portuguesa .
Uma dessas propostas indica a produção de um texto não muito extenso, a
partir de discussões suscitadas em um debate, mediado pelo professor, acerca da
importância dos livros na vida dos jovens (vide Anexo 06), e cuja finalidade era
reunir de forma organizada as principais conclusões sobre o tema advindas das
reflexões dos alunos.
Verificou-se, nesta atividade, uma preocupação dos autores em orientar
passo a passo tanto o modo de organização e condução do debate, propondo até
mesmo as questões que deveriam ser levantadas e a seqüência de sua
apresentação no debate, quanto o planejamento conjunto da produção escrita, como
registro no quadro-negro das expressões e frases mais significativas do debate e a
composição de um texto-resumo.
Apesar de o gênero debate pertencer à esfera dos gêneros argumentativos,
de acordo com os agrupamentos de gêneros sugeridos por Schneuwly e
colaboradores (2004) e também conforme as orientações dos PCNs, e por essa
razão privilegiar o trabalho com a oralidade, a atividade permite ao aluno, sob a
orientação do professor, construir argumentos a favor ou contra a importância dos
livros para os jovens e antecipar os possíveis contra-argumentos, realizando um
planejamento escrito do desenvolvimento da argumentação. Contudo, contrariando o
que afirma a resenha do GLD 2005, não há uma abordagem explícita das condições
de produção do discurso nem das estratégias de construção da textualidade do
texto.
Portanto, o registro escrito das conclusões a que chegaram os alunos após a
discussão do tema proposto não apresenta uma finalidade ou, nas palavras de
Geraldi (1998: 102; 135), um “para quê?”, tornando o procedimento de elaboração
do texto escrito pouco significativo, já que o texto se restringe ao contexto escolar.
Outra orientação analisada aqui, embora o texto proposto para produção não
se encontre nem nos agrupamentos de gêneros de Schneuwly (Quadro 2.2) nem no
quadro de gêneros dos PCNs (Quadro 2.1), pode “se tornar” uma atividade que
privilegie a capacidade de argumentar, pois consiste na criação de um texto para a
faixa “Procura-se” (vide Anexo 07), cujo objetivo é pedir ajuda a outras pessoas para
encontrar um animal de estimação desaparecido. Pressupõe-se que o aluno utilizese de um discurso que vise convencer essas pessoas a serem solidárias e se
prontificarem a ajudar a encontrar o animal perdido.
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Assim, a partir de uma atividade bastante simples, supõe-se que os autores
sugerem nesta proposta de produção textual uma orientação no sentido de
desenvolver as capacidades não apenas discursivas, mas também argumentativas
do aluno. Neste caso, as condições de produção são explicitadas, mas, ainda que se
trate de um texto de reduzida complexidade, não há orientações quanto aos
mecanismos de planejamento, revisão e reescrita. Além disso, o contexto de
circulação do texto produzido limita-se ao ambiente escolar, tornando o professor e,
talvez, os colegas de turma os únicos interlocutores do texto.
Nessa mesma tendência de abordagem da produção que pode ser
caracterizada “como” do gênero argumentativo, verificamos a atividade reproduzida
no Anexo 08, na qual se orienta elaborar uma mensagem para uma placa no intuito
de alertar as pessoas para a necessidade de preservar os espaços verdes da
cidade.
Desta vez, os autores fizeram questão de enfatizar a necessidade de se
utilizar da capacidade argumentativa para convencer14 a população acerca da
importância e da necessidade imediata de se preservar e cuidar da natureza,
começando pela própria cidade, quando solicitam ao aluno: “Crie um texto bem
sucinto e convincente.” (Grifo nosso).
É interessante destacar que os autores valorizam nesta atividade a função
social da mensagem que visa à conscientização e ao convencimento das pessoas
para aderirem a uma causa, caracterizando uma finalidade, um “para quê?” de
acordo com Geraldi (2003: 141). Além disso, o texto apresenta, ainda, um
destinatário que não se restringe ao espaço escolar, uma vez que entre as placas
produzidas pelos alunos deveria ser escolhida uma pela classe para ficar exposta
em um local público.
Intitulada Realidade, imaginação, memória, a unidade 2 não apresenta
nenhuma atividade de produção de texto que permita a exposição de opiniões e/ou o
convencimento de um auditório / interlocutor (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA,
1996), embora haja propostas interessantes, como recontar oralmente um fragmento
do livro Memórias de um burrinho, da Condessa de Ségur, com tradução de Miriam
_________________
14. De acordo com os pressupostos teóricos da Nova Retórica de Chaïm Perelman (1996), deve-se
fazer uma distinção entre persuadir e convencer. Para esse autor, a persuasão ocorre quando a
argumentação for dirigida a um auditório / interlocutor individual ou particular; já o convencimento
dá-se quando o orador / autor se dirige a um auditório universal. No entanto, para a finalidade
desta análise, optamos por utilizar esses termos como sinônimos.
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Caspar de Almeida, publicada pela editora Melhoramentos, e ainda a elaboração de
uma biografia a partir de um trabalho de pesquisa coletivo. Além disso,
paralelamente às propostas de produção de texto da seção “Criando seu texto”, há
continuidade do projeto “livro de memória”, a ser desenvolvido no decorrer do ano
letivo, sob a condução do professor.
A pouca expressividade no que concerne à proposta de atividades que
procurem desenvolver de fato as capacidades não somente comunicativas, mas
também argumentativas reitera-se na unidade 3, Todos os caminhos levam à
escola, ainda que nela se apresente um trabalho significativo com variados textos,
como as histórias em quadrinhos (HQs), a minibiografia e a entrevista, destacando a
arte do pintor espanhol Joan Miro, por meio de reproduções reduzidas das telas do
artista.
Os autores da coleção, demonstrando certa tendência em privilegiar as
produções de textos da esfera narrativa, sugerem propostas nessa direção, como
desenhar o desfecho para a história de Chico Bento, na página 68, ou elaborar uma
minibiografia (vide Anexo 15). Há também uma proposta de elaboração de texto
descritivo de uma criança a partir da observação da reprodução de uma fotografia
antiga (vide Anexo 16), revelando ainda uma preocupação com a progressão linear
narração-descrição e a idéia equivocada de que estes devem ser os únicos tipos de
texto a serem trabalhados com alunos de 5.ª e 6.ª séries.
Na unidade 4, Laços de afeto, apresenta-se inicialmente uma orientação de
produção de texto para uma exposição de fotos e objetos, a partir da reflexão sobre
o verso “Café preto que nem a preta velha” do poema “Infância”, de Carlos
Drummond de Andrade15 e da realização de um trabalho de pesquisa “em livros,
enciclopédias, álbuns de fotografias antigas, revistas, jornais, Internet e outras
fontes”, cujo objetivo é conhecer qual era a condição do negro no Brasil no início do
século XX (vide Anexo 09).
Embora não seja objetivo dessa proposta, é possível transformá-la em uma
atividade bastante significativa de reflexão e exposição de idéias, aproximando-se
dessa forma de um trabalho semelhante ao que poderia ser desenvolvido com a
produção de um texto argumentativo, mas não há muito espaço para os mecanismos
de textualização.
_________________
15. In Alguma poesia. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1973. pp. 53-54.
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Outra atividade apresentada nesta unidade que pode ser bem aproveitada
pelo professor, no sentido de desenvolver um trabalho que destaque os aspectos
argumentativos exigidos em um texto dessa espécie, é a elaboração de um folheto
de divulgação de excursão a áreas de preservação ambiental, já que esse gênero de
texto permite um trabalho de convencimento do interlocutor acerca da necessidade
de se preservar o meio ambiente e evitar a degradação da natureza (vide Anexo 10).
É importante destacar a preocupação dos autores em apresentar orientações
consistentes e detalhadas para a elaboração e confecção do folheto, destacando o
papel da ilustração do texto com gravuras e colagens. Outro aspecto bastante
positivo do desenvolvimento dessa atividade é a proposta de divulgação do folheto
não somente na escola, mas também em toda a comunidade, ressaltando o papel
do auditório / interlocutor para que a atividade de linguagem seja significativa.
Observamos que o debate é um dos gêneros da esfera argumentativa, tendo
sua abordagem ressaltada tanto por Schneuwly (2004) quanto pelos PCNs,
recorrente nos quatro volumes da coleção e normalmente há uma articulação entre o
oral e o escrito dentro de uma mesma atividade.
Assim, a seção Roda-viva quase sempre aborda questões em geral
relacionadas à temática da unidade estudada, na qual se colocam em pauta
questões bastante apropriadas como tema de discussão, como “Como deve ser a
convivência entre irmãos?” ou “O que os jovens podem fazer para melhorar o
Brasil?” (vide Anexo 11), o que acaba levando o aluno a pensar sobre os problemas
da sua realidade social e posicionar-se de maneira crítica diante deles. Nessa
atividade, um ou mais alunos podem exercer a função de relatores, registrando por
escrito os resultados do debate, com o objetivo de apresentá-los de forma
organizada depois à turma e ao professor, mas também nesta situação o texto
produzido – o relato – tem sua circulação limitada ao contexto escolar.
As orientações quanto ao andamento desse debate encontram-se bastante
claras, demonstrando um certo direcionamento por parte dos autores quanto às
questões mais relevantes que devem ser abordadas em torno do tema.
Passando ao volume 2, destinado à 6.ª série, verificamos que a primeira
atividade apresenta como tema de estudo a história da escrita, trazendo para
discussão na seção “Roda-viva” a questão “Além da escrita, de que outras formas o
povo preserva suas tradições, sua cultura? (vide Anexo 12). É importante destacar
que para o desenvolvimento do debate em torno desse tema, os alunos são
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orientados a realizar uma pesquisa direcionada por meio de duas perguntas: “Como
as comunidades preservam seus conhecimentos?” e “O que são sociedades letradas
e não-letradas?”, levando os alunos a refletirem tanto sobre o papel da escrita em
nossa sociedade quanto em relação à existência de sociedades que não se utilizam
dela.
Os autores destacam, ainda, a necessidade de que a defesa de idéias ocorra
mediante a apresentação de exemplos obtidos a partir da pesquisa realizada pelo
aluno. Mais uma vez, percebe-se aqui a articulação entre a prática oral e a escrita,
destacada como fundamental no processo de ensino-aprendizagem da língua
materna, revelando uma preocupação por parte dos autores em seguir as
orientações presentes nos PCNs de Língua Portuguesa para o 3.° e 4.° ciclos do
ensino fundamental, no que concerne à abordagem articulada entre oralidade e
escrita.
Por meio desse tipo de atividade torna-se possível desenvolver nos
aprendizes tanto as capacidades lingüístico-discursivas – desde o planejamento do
debate até a execução, no momento da exposição oral – quanto as capacidades
argumentativas, já que exige do aluno não apenas reproduzir oralmente os achados
da pesquisa, mas também posicionar-se de maneira reflexiva e crítica diante da
questão abordada, ainda que se utilizem de exemplos concretos para isso.
Uma proposta de produção do gênero carta do leitor é outra atividade que se
revela bastante significativa e que, por essa razão, merece destaque nesta análise,
no que se refere à produção de textos escritos pertencentes ao agrupamento dos
gêneros argumentativos, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos de
Schneuwly (2004), conforme ressaltado anteriormente.
A partir de uma referência ou modelo do gênero objeto de estudo explicitado
na seção “Construindo e reconstruindo o texto” com o texto de uma adolescente de
15 anos, Estrela Strauss, publicado na seção “No trombone” da revista Capricho,
dirigida ao público adolescente (vide Anexo 13).
Observou-se, em geral, que, embora se indiquem propostas bastante
coerentes com o sugerem os PCNs, esses autores ainda revelam certa dificuldade
em explorar adequadamente as condições de produção, já que em poucos
momentos houve preocupação com uma orientação mais detalhada no que
concerne a esse aspecto tão relevante dentro do estudo dos gêneros. Além disso,
as atividades ficaram muito aquém em relação ao desenvolvimento da textualidade.
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Acerca do desenvolvimento das capacidades argumentativas propriamente
ditas, observamos que o êxito de muitas atividades depende diretamente da
condução de um professor que domine conceitos como auditório / interlocutor,
argumentação e contra-argumentação, tomados da análise do discurso, e também
do emprego dos organizadores argumentativos.

4.3.2 Coleção ALP

Se comparada com as demais coleções, pode-se afirmar que esta foi a que
revelou

uma

das

avaliações

mais

positivas

do

GLD

2005.

Contudo,

contraditoriamente, no que se refere ao trabalho com a produção textual, percebe-se
que há um descompasso muito grande entre o que apontam as resenhas e o
conteúdo apresentado pelos livros, sobretudo no que diz respeito à assimilação e
transposição das recentes teorias da linguagem discutidas nos PCNs.
Assim, pudemos observar a falta de consistência didático-pedagógica em
muitas das atividades de elaboração de textos e também, em especial, a ausência
da abordagem de textos da esfera argumentativa. Por essa razão, um número muito
reduzido de propostas foi selecionado para a análise desenvolvida aqui,
considerando-se, ainda, o fato de os autores enfatizarem tanto a leitura quanto a
produção de textos narrativos e/ou descritivos (vide Anexos 42 e 43).

4.4.3 Coleção Linguagens no século XXI
A primeira atividade analisada nesta coleção, ainda que não seja possível
classificá-la a princípio como direcionada ao estudo dos gêneros pertencentes à
esfera argumentativa, permite o desenvolvimento de um trabalho que envolva em
uma etapa posterior algum tipo de debate entre os alunos.
De acordo com a orientação dos autores, a turma deveria ser primeiramente
dividida em grupos de cinco ou seis alunos e cada um desses grupos teria de
escolher um dos seguintes assuntos em sua abordagem: escola, dança, música ou
linguagem (vide Anexo 14).
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Após a seleção do tema, os alunos seriam instruídos a elaborar o maior
número possível de perguntas a partir de determinadas expressões (perguntas) com
o objetivo de pesquisar dados e/ou informações em publicações, como revistas,
dicionários e enciclopédias.
Em seguida, deveriam reunir os dados coletados no trabalho de pesquisa e
elaborar um texto explicativo sobre o assunto selecionado. Os achados deveriam ser
explicitados aos demais alunos da classe por meio de exposição oral.
Houve uma preocupação por parte dos autores, portanto, de promover uma
articulação entre a prática oral e a escrita e apresentar orientações claras e objetivas
quanto à realização da atividade. No entanto, não foi apresentado um modelo ou
referenciais de como desenvolver o trabalho de pesquisa propriamente dito, nem
mesmo foram abordadas as características e/ou especificidades dos gêneros
envolvidos na atividade.
Como ressaltado antes, embora não tenha sido objetivo da atividade em
questão, seria possível desenvolver a partir da exposição oral um debate mediante a
polemização dos temas propostos. Evidentemente, essa tarefa exige consciência por
parte do professor acerca da necessidade de se desenvolver, além das capacidades
lingüístico-discursivas, as capacidades reflexiva e argumentativa, tornando mais
significativa a referida atividade de linguagem.
É mister destacar que não existem seções específicas nesta coleção para o
desenvolvimento das propostas de produção de texto, uma vez que os autores
procuraram inseri-las em outras atividades e/ou seções, fugindo dos moldes
editoriais de coleções que apresentam um estilo mais tradicional de LD.
Mais relacionada com o desenvolvimento da capacidade de argumentar, essa
atividade solicita a elaboração de uma carta ao editor de um jornal ou revista locais,
dirigidos ao público jovem, adolescente ou infantil, cujo objetivo seria tecer alguns
comentários quanto ao conteúdo da publicação, como, por exemplo, a sugestão de
assuntos que poderiam ser abordados nas próximas edições, uma crítica a algum
aspecto do jornal ou revista ou mesmo para elogiar alguma matéria (vide Anexo 26).
A atividade é precedida por um quadro explicativo (vide Anexo 26) quanto à
natureza e características do gênero carta do leitor, o que se revela por si só como
um recurso bastante positivo, mas infelizmente apresenta falhas inaceitáveis em um
LD, sobretudo de Língua Portuguesa, pois foram encontrados erros de concordância
verbal, de emprego de pronome demonstrativo substantivo e de coesão textual,
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conforme pode ser verificado no trecho que se apresenta a seguir:

(...) Como, muitas vezes, esses meios de comunicação dispõe
(sic) de um espaço limitado para as cartas dos leitores, essas
(sic) acabam sendo resumidas, dificilmente são publicadas na
íntegra.” (Grifos nossos)
(LPL, 2003: 31)

Apesar do “deslize”, que talvez nem seja responsabilidade dos autores, mas
sim falha da equipe de preparação e revisão de texto da editora, que deveria estar
mais atenta à correção da redação, principalmente por se tratar de um quadro
explicativo, há uma advertência aos alunos quanto a necessidade de se revisar o
texto produzido e solicitar ajuda do professor na realização da proposta. Além disso,
os autores sugerem um modelo para a elaboração da carta e ressaltam a
importância da utilização do dicionário.
Conforme destacado anteriormente, várias atividades de produção textual
aparecem inseridas em diferentes seções, não havendo, portanto, um momento
específico para as propostas de desenvolvimento de textos escritos e orais. Assim, a
partir do texto “O sucesso meteórico da Internet”, publicado na revista Veja, de 29 de
julho de 199816, as seções “Refletindo” e “Atividades” trazem questões bastante
sugestivas acerca das novas tecnologias, como a Internet.
A primeira atividade propõe um reflexão de “Como seria o presente se alguns
dos inventos que costumamos utilizar não existissem”, registrando por escrito
resultados e conclusões, partindo a princípio de duas questões norteadoras: “Como
você divulgaria um produto que estivesse à venda, se não existisse o rádio, a
televisão e a imprensa?” e “Como uma notícia urgente seria dada a alguém que vive
no Japão, se não existissem telefone nem rádio?”.
Segundo os autores, o objetivo da atividade era que o professor levasse os
alunos a refletirem sobre a informatização no dia-a-dia dos brasileiros, mediante
debates e confrontos de idéias e opiniões. Além disso, os alunos deveriam ser
questionados quanto ao posicionamento adotado diante da discussão a respeito do
tema.
_________________
16. NUNOMURA, E. O sucesso meteórico da Internet. Veja, Abril, São Paulo, p. 36, 29 jul. 1998.
Hipertexto
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Trata-se de uma atividade bastante significativa, uma vez que acaba por
permitir, além de um trabalho profícuo com a língua escrita, e coloca em destaque a
necessidade de se desenvolver de forma articulada também a oralidade. Além disso,
permite ao professor ao mesmo tempo uma abordagem pertinente de análise e
questionamento de argumentos e também a proposição de contra-argumentos,
assim como aborda a teoria da argumentação de Perelman (1996) com base nos
preceitos da Nova retórica.
É importante ressaltar que um direcionamento didático-pedagógico acertado
no desenvolvimento da referida atividade dependerá muito dos conhecimentos
teórico-metodológicos do professor no que se refere à mediação e condução do
debate, com destaque às especifidades desse gênero, e do conhecimento mínimo
da teoria da argumentação, permitindo assim que os alunos tenham não somente
liberdade mas também fundamentos para manifestar seu ponto de vista sem
nenhum tipo de manipulação ou direcionamento axiológico ou ideológico por parte
do professor.
Como conseqüência dessa atividade, os autores propõem a realização de
uma pesquisa acerca dos recentes avanços tecnológicos, de que maneira são
aplicadas essas novas tecnologias e quais são as vantagens de sua utilização em
escolas, bancos, postos de saúde, repartições públicas, supermercados e bibliotecas
públicas, partindo inicialmente da seguinte questão: “Que tecnologias ainda podem
ser incorporadas em cada um desses lugares para facilitar a vida do usuário?”,
discutindo

as

vantagens e desvantagens de cada

proposta.

Em seguida, os

alunos deveriam escolher um dos lugares pesquisados para descrever como esse
espaço seria no futuro e para fazer uma ilustração.
É proposto, ainda, que os alunos montassem com os colegas um mural em
sala de aula a partir de recortes de anúncios publicitários e matérias, retirados de
jornais e revistas, sobre o desenvolvimento tecnológico na área da comunicação e
procurar atualizar esse mural periodicamente com novas notícias sobre o tema.
Além disso, os alunos deveriam ser levados a discutir as vantagens e desvantagens
de cada produto presente no mural por meio de argumentos e contra-argumentos
sob a orientação do professor.
Dando continuidade às discussões a respeito das recentes tecnologias e a
popularização do acesso à Internet no Brasil, a próxima atividade analisada cuja
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proposta consiste na compreensão e elaboração de gráficos a partir de dados de
texto escrito e vice-versa (vide Anexos 30 e 31).
Há sugestões para que o aluno teça comentários e levante hipóteses e
considerações sobre as informações do gráfico, transformando-as em texto escrito.
Assim, a atividade não se limita a uma mera descrição e/ou interpretação dos dados,
mas permite que o aluno também se posicione de maneira reflexiva diante dos
dados apresentados.
A próxima proposta selecionada consiste na formulação de um comentário
(vide Anexo 33) acerca de algum fato político ocorrido nas últimas semanas que
possa substituir o último parágrafo da crônica “Os contadores de piadas”, de Mário
Prata (vide Anexo 32), publicada na revista Istoé, de 8 de abril de 199817:

(...) Mas a piada da semana fica com os 18 deputados federais
que votaram a favor do Naya18. São contra a cassação e a
caçação. O voto, é uma piada, foi secreto.

Trata-se de uma atividade que exige, além de uma pesquisa, é claro, a
respeito dos fatos políticos mais importantes ocorridos durante as últimas semanas,
que, a partir da leitura de jornais e revistas sobre o assunto, o aluno reflita sobre as
questões suscitadas e adote algum tipo de posicionamento em relação ao fato
selecionado para poder comentá-lo.
Outra orientação de texto selecionada para presente análise surge a partir de
uma dada situação, uma vez que consiste na produção de um texto para um anúncio
na seção de Classificados, solicitado por uma pessoa da família que precisa muito
vender um carro, mas não tem idéia de como fazer isso. Pressupõe-se assim que
em poucas palavras e em um espaço limitado sejam apresentadas as informações
mais importantes sobre o veículo, com o objetivo de despertar o interesse do leitor e
quem sabe convencê-lo a realizar a compra.
Essa situação de produção pode, se bem conduzida, constituir um momento
de aprendizagem bastante significativo, já que permite desenvolver a capacidade de
_________________
17. In: PRATA, M. Os contadores de piadas. Istoé, Símbolo, São Paulo, n. 1.488, p. 82, 8 abr. 1998.
18. Referência ao ex-deputado federal Sérgio Naya, que na época de publicação do texto era
proprietário da empreiteira responsável pela construção de um prédio de classe média-alta,
localizado na cidade do Rio de Janeiro, que desabou e acabou fazendo vítimas fatais entre os
moradores. Era necessário que seu mandato fosse cassado para que Naya pudesse ser
processado e responder criminalmente pela negligência na construção do referido edifício.
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convencimento dos alunos para tentar vender o veículo. Além disso, trata-se de uma
prática que será exigida do sujeito no espaço social.
A última atividade de produção textual analisada refere-se à elaboração de
um comentário a partir da observação de uma notícia de televisão (vide Anexo 35),
atentando-se a aspectos como flashes antes do noticiário, abertura do programa,
efeitos visuais e de áudio, a dicção dos apresentadores, os comentários e as
vinhetas. O aluno deverá expor seu comentário sobre os aspectos observados ao
restante da turma, em sala de aula, e registrar suas conclusões por escrito.
Foi verificado no decorrer da análise desta coleção que há um número
considerável ainda de propostas voltadas para a produção de textos narrativos,
apesar da presença de atividades com gêneros da esfera expositivo-argumentativa,
o revela uma certa relutância em se trabalhar mais sistematicamente com esses
gêneros no 3.° e 4.° ciclos do ensino fundamental.
A atividade que introduz a unidade 2 é precedida por uma breve explicação
sobre a estrutura e as especificidades do gênero entrevista, como, por exemplo, a
necessidade de planejamento prévio das perguntas que deverão ser feitas aos
entrevistados e da coleta da opinião de mais de uma pessoa para que seja possível
confrontar idéias e opiniões e mostrar posições distintas sobre um mesmo tema.
Além disso, ressalta-se a importância da uma conduta ética durante e após a
entrevista, já que orienta o aluno a transcrever ipsis litteris as respostas dadas pelas
pessoas entrevistadas, sem acrescentar algo que não foi dito ou mesmo deturpar a
opinião do entrevistado.
Em seguida, solicita-se ao aluno escrever um texto que tenha como objetivo
advertir a população em geral sobre as conseqüências nocivas da poluição sonora,
da automedicação e da exposição demasiada aos raios solares. Para isso, será
necessário entrevistar especialistas em cada um desses assuntos, como
otorrinolaringologista,

fabricante

de

medicamentos,

policial,

veterinário,

dermatologista, farmacêutico, biólogo, esteticista, advogado e meteorologista,
relacionando, articulando e registrando os resultados no caderno.
Percebe-se que o objetivo do texto é convencer as pessoas dos malefícios da
poluição sonora, da automedicação e da exposição demasiada aos raios solares e
quem sabe promover uma mudança de hábitos na população. Dessa forma,
constitui, sem dúvida, uma atividade propícia à reflexão e ao desenvolvimento da
capacidade de argumentação, uma vez que a opinião dos especialistas, na forma de
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um argumento de autoridade, próprio de textos da esfera jornalística, serve para
reforçar a necessidade de se rever certas práticas comprovadamente prejudiciais à
saúde.
A unidade 2 é introduzida por um texto extremamente instigador, sob o título,
também bastante provocador, “Você é brasileiro?”19, pois aborda uma das questões
mais estudadas e discutidas por grandes pensadores do século XX, como Gilberto
Freire e Darcy Ribeiro.
A unidade apresenta como tema o Brasil e coloca como objetivo um trabalho
intenso com a diversidade social e cultural que, segundo a autora, revela-se refletida
no conjunto dos textos propostos para estudo, análise e como referência para
produção de outros textos, especialmente os informativos, os opinativos e os
publicitários, destacando de certa forma o caráter reflexivo e político-social da
temática abordada nessa parte do volume.
A primeira atividade eleita para análise nesta unidade encontra-se dividida em
dois momentos que se complementam. Inicialmente são apresentadas duas citações
sobre a guerra, que aparecem transcritas a seguir. A primeira expressa a opinião do
pintor espanhol Salvador Dalí e sua visão da guerra como algo produtivo, sobretudo
no que concerne à ciência e à cultura:
A guerra é uma empresa saudável, gloriosa. Faz com que os
homens sonhem, traz à tona paixões recalcadas, é uma época
de esperanças e grandes ilusões. Com isso, com sua
intensidade, faz com que a arte, a ciência e as idéias se
desenvolvam. (...) Além de tudo, se houvesse paz o tempo
inteiro, nós seríamos vítimas de uma mortal monotonia.
(SALVADOR DALÍ, 1971)20

A outra consiste em um trecho retirado do texto “A humanidade” (vide Anexo
36), de Darcy Ribeiro, que se encontra na íntegra nas páginas anteriores e que
defende a idéia de que toda guerra é suja, pois há sempre alguém que está brigando
por algo que não é seu, não lhe pertence:
_________________
19. In: ROMANINI, V. Quem é brasileiro, afinal? In: Caminhos da Terra. 74. ed. São Paulo: Abril,
1998. p. 62. (Texto adaptado).
20. In: RIBEIRO, D. Noções de coisas. São Paulo: FTD, 1995. p. 36. Livro indicado pela autora da
coleção como sugestão de leitura.
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Infelizmente, os povos do mundo ainda guerreiam demais. Tudo
guerra suja. Não há guerra limpa. Sempre quem guerreia está
querendo tirar alguma coisa do outro, que não quer entregar.
(DARCY RIBEIRO, 1995)21

A partir das opiniões expressas nessas duas citações transcritas aqui, o aluno
é orientado a comentá-las com o professor e os colegas, mas antes o contexto em
que tais opiniões foram expressas e seus autores devem ser discutidos a partir de
informações explicitadas pelo professor, a fim de que a compreensão dos textos
apresentados não seja parcial e/ou equivocada.
Assim, em um segundo momento da atividade, com base nas idéias e
opiniões surgidas a partir dos comentários das citações apresentadas e,
principalmente, nas informações contidas no texto “A humanidade”, de Darcy
Ribeiro, o aluno deveria elaborar um texto no qual houvesse articulação entre essas
informações e sua opinião sobre o problema.
Para a realização desta atividade, são apresentadas orientações detalhadas
de como se deve proceder a elaboração do texto, conforme pode ser verificado a
seguir:



Faça um planejamento do seu texto. Que aspecto do tema
você abordará em cada parágrafo?



Cite exemplos da atualidade.



Use, se achar necessário, a definição do dicionário.



Consulte,

se

precisar,

o

conjunto

de

palavras

relacionadas a esse tema.


Exponha o seu ponto de vista sobre a guerra usando
palavras negativas ou positivas.

_________________
21. Publicado na revista Veja Especial 30 anos.
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Se quiser citar as palavras de Darcy Ribeiro, de Salvador
Dali ou



da menina sérvia Ana Bogunovic, coloque-as entre aspas
e não se esqueça de mencionar o nome do(a) autor(a) da
frase.

(LPL, 2003: 33)

Enfatiza-se, assim, a necessidade de se planejar o texto antes de dar início a
sua elaboração, observando o que deverá ser abordado em cada parágrafo, com o
objetivo de que se conclua que a escritura de um texto não se dá em uma única
etapa nem sem planejamento prévio, mas exige um trabalho “quase artesanal”.
Ademais, o aluno é levado a perceber a importância de relacionar os textos
lidos com fatos e/ou acontecimentos da atualidade e de apresentar exemplos da
realidade mundial. Não há nenhuma menção, entretanto, ao emprego desses
exemplos como recurso na construção dos argumentos.
Há referências, também, quanto à necessidade de se reler o texto produzido e
realizar uma revisão que não se limite à correção gramatical, atentando-se para os
seguintes aspectos:



Em cada parágrafo abordei apenas um aspecto do tema?



Evitei repetições de palavras?



Escolhi palavras de tom negativo e positivo conforme
minha intenção?



Deixei claro meus pontos de vista sobre os aspectos
abordados? (sic)

(IBIDEM, 2003: 33)

Quanto às orientações em relação ao processo de revisão de texto, estas
revelam-se pouco consistentes. Primeiro porque solicita ao aluno evitar repetições
de palavras sem esclarecer de maneira e em quais situações a repetição deve ser
evitada. Não se menciona também qual o significado de “palavras de tom negativo” e
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“palavras de tom positivo” ou mesmo quais são os critérios para classificá-las como
pertencendo a um grupo ou a outro, havendo certa imprecisão no emprego dessas
expressões.
Além disso, não se explicitam quais são as condições de produção (contexto,
finalidade, interlocutor etc.), uma vez que não se evidenciam um “para quê?” ou um
“para quem?”, ou seja, não são referidos nem a finalidade nem o interlocutor ao qual
se dirige o texto, nem mesmo o suporte que deverá ser utilizado (GERALDI, 2004).
A proposta de produção que se segue solicita a elaboração de um anúncio
publicitário. Para isso, a classe deveria ser dividida em grupos, os quais deveriam
escolher um objeto qualquer e tentar convencer os colegas a comprá-lo. O texto
deveria ser planejado e preparado por escrito para posterior exposição oral diante da
turma. Após a apresentação de cada grupo, a classe deveria discutir as seguintes
questões:



Que recursos cada grupo usou para anunciar o seu produto?



Qual foi mais convincente? Por quê?



De

que

forma

as

qualidades

dos

produtos

foram

anunciadas? De forma exagerada?


Algum grupo utilizou-se do humor?



Qual ou quais dos produtos “anunciados” você compraria?
Por quê?

(IBIDEM, 2003: 37)

Dando continuidade ao estudo do gênero anúncio publicitário, são sugeridas
mais duas propostas para que o aluno escolha qual delas prefere desenvolver. A
situação de produção é hipotética, uma vez que o aluno deve imaginar-se como um
publicitário que trabalhe para uma renomada agência de propaganda e tenha
recibido a incumbência de criar uma campanha para um importante cliente.
O primeiro seria a Secretaria de Turismo da cidade, que encomenda um
anúncio que deveria ser publicado em uma das revistas de maior circulação nos
EUA e na Europa, com o objetivo de chamar a atenção dos estrangeiros para os
pontos turísticos da região. O outro cliente, a Prefeitura da cidade, solicita a criação
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de um anúncio, que seria publicado nas principais revistas brasileiras, para divulgar
um importante evento a ser realizado em breve na região.
Para a realização da tarefa, são apresentadas algumas orientações, como
inserir fotos e/ou ilustrações para chamar a atenção do leitor, elaborar frases de
impacto concisas, mas ao mesmo tempo convincentes e escolher as cores
apropriadas para a montagem do anúncio.
A unidade 3 traz uma proposta de produção de texto que permite um trabalho
significativo em relação ao discurso argumentativo, já que antes da elaboração de
um texto próprio, o aluno deveria entrar em contato com diferentes idéias e pontos
de vista sobre determinado tema e debater com os colegas de turma sua opinião
sobre os diferentes posicionamentos apresentados.
O gênero textual objeto de ensino-aprendizagem na referida atividade seria a
carta de leitor. Assim, primeiramente o aluno seria orientado a realizar uma pesquisa
sobre o tema, entrevistando pessoas mais velhas para saber qual a opinião delas a
respeito de Lampião. Para direcionar melhor a entrevista e facilitar o trabalho do
aluno foram propostas duas questões.

FIGURA 4.5 Questões propostas para a entrevista.

Além disso, recomenda-se a leitura da matéria “Cangaceiro idolatrado” (vide
Anexo 37), publicada na Superinteressante de junho de 199722 para que fosse
possível formar uma opinião sobre a personalidade histórica.
Os resultados da pesquisa deveriam ser levados para a sala de aula e
comparados com os coletados pelos outros grupos, constituindo assim, por meio da
exposição dos comentários um momento de reflexão acerca das verdades e dos
mitos que envolvem a figura do cangaceiro Lampião e seu significado para o
imaginário popular.
_________________
22. In: TLEHNER, W. Cangaceiro idolatrado. In: Superinteressante. Abril: São Paulo, pp. 44-53.
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Concluídas a apresentação e a discussão dos resultados da pesquisa, a
autora propõe a produção de um texto pertencente ao gênero carta de leitor, que
deveria ser dirigida à Superinteressante, comentando a matéria “Cangaceiro
idolatrado”. Para direcionar a elaboração do referido gênero, são apresentadas
quatro cartas de leitores enviadas à revista, nas quais eram manifestadas opiniões
em relação à matéria publicada sobre Lampião.
Na seqüência desse trabalho baseado nas informações históricas sobre
Lampião, mais adiante o aluno é orientado a criar uma capa e uma contracapa para
um livro sobre a vida do cangaceiro. Assim, deveria ser criado um título e elaborado
um texto para constar na contracapa da obra. O trabalho seria exposto mais tarde no
mural da sala.
A criação de um texto de quarta-capa ou contracapa de livro exige do autor
consciência quanto à necessidade de utilizar-se de um discurso persuasivo que
convença o leitor do quão interessante deve ser o conteúdo e, assim, fazer com que
ele julgue necessário comprá-lo. Não, no entanto, orientações quanto à finalidade
desse gênero nem mesmo em relação à maneira como o texto deveria ser
elaborado.

PRODUZINDO TEXTO
Se você fosse um editor e tivesse que promover a venda de um livro biográfico sobre
Lampião, que capa e contracapa faria? Desenhe a imagem, crie um título e escreva o
texto para a contracapa em uma folha de papel sulfite. Depois exponha seu trabalho
no mural da sala de aula.

Embora não haja indicações mais objetivas no modo de proceder na
elaboração de um texto de quarta-capa de livro, nem mesmo se explicitam as
características desse gênero discursivo, a atividade revela aspectos importantes que
podem ser trabalhados no que se refere ao desenvolvimento das capacidades de
argumentativas de alunos do 3.° ciclo do ensino fundamental, uma vez que ele deve
convencer o leitor de que aquela obra é de fato de boa qualidade e de que sua
leitura é essencial.
Não há, contudo, uma exploração das condições de produção nem da

110

necessidade de se revisar e reescrever o texto final. Além disso, um texto não
apresenta um interlocutor / auditório real, uma vez que os textos produzidos devem
ficar expostos no mural da sala de aula e, portanto, estará limitado ao contexto
escolar, tornando-se uma atividade pouco significativa no que diz respeito à situação
comunicativa e ao espaço de circulação.
Observamos que esta coleção, ainda que tenha revelado algumas
deficiências em relação à explicitação do contexto de produção e nas indicações de
como se utilizar dos mecanismos de construção do sentido e da textualidade, sem
dúvida, dentre as três coleções analisadas, aquela que se mostra mais alinhada
teórica e metodologicamente ao que preceituam os PCNs.
Além disso, se considerarmos o fato de que o desenvolvimento das
capacidades argumentativas no ensino fundamental ser um aspecto pouco
explorado ainda tanto entre os professores de língua materna quanto entre os
autores de livros didáticos, esta coleção acaba por propor atividades bem mais
elaboradas que as demais coleções analisadas, já que permite ao aluno posicionarse de modo crítico diante dos mais variados textos e temas.

