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RESUMO 
 

Um recurso didático que desperta a necessidade de um olhar crítico/reflexivo, no 
que diz respeito às propostas de produção de textos escritos nele presentes, é o 
Livro Didático. Na grande maioria das vezes, este, seguido (ou não) à risca pelo 
professor, é escolhido de forma rápida, e isso pode contribuir para o insucesso dos 
alunos público-alvo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em cujo exame, a 
produção do texto escrito passou a ter um lugar privilegiado. Baseados nessa 
averiguação, procuramos analisar como o Livro Didático de Língua Portuguesa e 
Literatura do Ensino Médio (de escola pública e privada) promove a prática da 
produção textual escrita. Para este estudo nos baseamos nas orientações teóricas 
de Bunzen (2006); Dionísio (2005); Rojo (2003); Bakhtin (1986) e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Nosso corpus de pesquisa foram os livros: Língua 
Portuguesa: ensino médio, de Robson Lima (2012) e Língua Portuguesa: linguagem 
e interação, de Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010) ambos da 3ª série do Ensino 
Médio. Para este trabalho, utilizamos a abordagem quantitativa e qualitativa de 
pesquisa, e os resultados nos mostraram o baixo compromisso do Livro Didático 
(analisado) da escola pública em relação aos gêneros argumentativos solicitados 
pelo ENEM e/ou vestibulares e concursos em detrimento do Livro Didático da escola 
privada, apesar de apresentar uma seleção de outros gêneros que se mostram 
relevantes ao discente nesse nível de ensino. As propostas para a produção do texto 
escrito, além de insuficientes, não apresentam todas as qualidades necessárias para 
uma possível formação da competência discursiva tão difundida nas teorias e nos 
documentos oficiais que regem o ensino na atualidade. Com base nos resultados da 
pesquisa, apresentamos algumas sugestões que possam contribuir para um melhor 
ensino do texto escrito, pelos professores, especificamente no que concerne aos 
concluintes do Ensino Médio. 
 
Palavras-chave: Livro Didático. Ensino. Texto escrito. Formação do Professor  
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ABSTRACT 
 

The textbook is a teaching resource that awakens the need for a critical / reflective 
look with regard to the issues about the production of written texts on it. In most 
cases this resource is followed (or not) strictly by the teacher, it is chosen quickly, 
and this may contribute to the failure of the students on ENEM (a test that is taken by 
students in Brazil which is the way students can get to a college degree), an exam 
where the writing test has greatly focused. Based on this investigation, we try to 
analyze how the textbook of Portuguese Language and high school literature (both 
public and private schools) promote the practice of textual writing production. For this 
achievement, we rely on theoretical orientations of Bunzen (2006); Dionísio (2005); 
Rojo (2003); Bakhtin (1986) an don the Parâmetros Curriculares Nacionais (National 
Curriculum Guidelines). Our corpus of research were the books Língua Portuguesa: 
Ensino Médio by Robson Lima (2012) and Língua Portuguesa: linguagem e 
interação, by Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010), both books used at the 3rd year of 
high school. We use quantitative and qualitative research to base our research, and 
the results showed the low commitment of the analyzed textbook from the public 
school in relation to the argumentative genres asked for ENEM/Vestibulares or other 
means of examination upon the textbook from the private school, although it presents 
a selection of other genres that are relevant to students at this level of education. The 
processes for production of written text, as well as insufficient, do not prepare 
students for a possible discursive competence so widespread in theories and official 
documents governing the teaching today. Based on the results of this research, we 
present some suggestions that may contribute to a better teaching of the written text, 
for the teachers, specifically in regard to the students who are graduating high 
school. 
 

Keywords: Textbook. Education. Written text. Teacher’s training. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O estudo do material didático destinado à produção de textos escritos nas 

aulas de língua portuguesa/literatura no Ensino Médio é de grande relevância para 

implementar as discussões no campo da formação de docentes e, podem contribuir 

para a realização dos programas de extensão acadêmica, que muito têm aberto as 

portas àqueles que ainda desejam aprimorar seus trabalhos, enquanto educadores, 

tendo, a partir de sua atuação em sala de aula, o desejo de realizar seus objetivos, 

no tocante à formação de bons redatores. 

Neste Primeiro Capítulo, é importante ressaltarmos que são constantes os 

discursos dos professores quanto aos tantos problemas advindos das salas de aula 

do Ensino Médio, principalmente, quando o assunto em questão é a produção de 

textos escritos. Muitas discussões nos levaram a perceber que, sem profissionais 

bem formados para desenvolver as atividades de escrita, muito provavelmente não 

teremos alunos bem formados nesta área.  

Um fator que nos chama a atenção e desperta a necessidade de um olhar 

crítico/reflexivo no que diz respeito às questões de produção textuais nele presentes 

é o Livro Didático adotado pelo Ensino Médio e, na grande maioria das vezes, 

seguido (ou não) à risca pelo professor.  Este, geralmente, o escolhe em um 

processo rápido, num curto espaço de tempo, sem levar em consideração aspectos 

essenciais para a validação de um material que o acompanhará durante os próximos 

três anos letivos. Não obstante, sabemos ser o Livro Didático o fiel companheiro e a 

tábua de salvação de muitos profissionais espalhados pelo país afora. 

Por essa razão, cremos que o professor exerce um papel extremamente 

relevante no processo de análise e adequação dos recursos didáticos utilizados em 

sua prática, e ainda somos conhecedores de que sua formação acadêmica deverá 

oferecer conhecimentos suficientes para o desenvolvimento do seu poder crítico-

reflexivo frente aos instrumentos que utiliza, enquanto mediador do ensino do texto 

escrito, dando-lhe suporte para perceber possíveis falhas nesse material que, na 

maioria das vezes, pouco contempla fielmente o trabalho que se propõe. 

Ultimamente, estudiosos do processo de ensino do texto têm lançado 

olhares com mais ênfase aos espaços reservados à promoção desta atividade a 

partir do Livro Didático, uma vez que esse manual tem um espaço privilegiado no 

ambiente escolar, deixando o professor preso à sua ideologia e à condução do 
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processo de ensino-aprendizagem de suas habilidades linguísticas, principalmente 

porque o material oferece ao professor uma lista de atividades e conteúdos a serem 

seguidos, podendo comprometer o entendimento e o objetivo do ensino do texto que 

é, para nós, o despertar para a competência discursiva. 

Com esse pensamento é que buscamos apresentar algumas discussões 

sobre o espaço destinado ao ensino do texto escrito no Livro Didático de Português 

e Literatura do Ensino Médio, verificando, precisamente, como esse instrumento 

didático promove a prática da produção textual escrita, haja vista a real necessidade 

de domínio, pelos estudantes, de gêneros específicos, através dos quais, esses 

estudantes serão testados nos processos seletivos adotados por Universidades e 

pelo próprio Ministério da Educação, através do ENEM, que exige do aluno 

competências e habilidades com a tessitura textual.  

É possível que os trabalhos de intervenção, desenvolvidos ao longo dessas 

décadas, não tenham se situado com mais ênfase naqueles profissionais que foram 

formados antes de tantas modificações nos conteúdos e, principalmente, nas 

questões prático-metodológicas do ensino em relação à produção escrita. Isso 

poderia explicar o fato de que hoje uma grande maioria dos nossos estudantes 

encerra o Ensino Médio com dificuldades no ato de escrever. Com esse 

pensamento, verificar como o Livro Didático (principal recurso utilizado por 

professores e alunos) trabalha a questão de produção textual escrita e ainda como 

orienta/sugere o planejamento, escrita, revisão, reescritura e valoração textual é 

imprescindível para chegarmos às conclusões que nos permitam contribuir com esse 

campo de pesquisa. 

Dessa forma, os Livros Didáticos (da 3ª série) de Língua Portuguesa e 

Literatura do Ensino Médio, adotados pelas escolas da rede de ensino público e 

privado serão, pois, o nosso objeto de estudo. Esse estudo nos leva a respostas das 

seguintes questões: Como o material didático, distribuído aos alunos, promove a 

prática de produção textual escrita? Os livros são facilitadores do trabalho 

desenvolvido pelo professor? Há aproximação entre o Livro Didático e os eixos 

temáticos do PCNEM quanto ao trabalho com a escrita? Essas respostas nos fazem 

melhor entender por que os estudantes do Ensino Médio têm, no geral, tantas 

dificuldades com a produção de textos escritos. 

Neste cenário, inscrevem-se trabalhos que tiveram por objetivo maior 

investigar a (in)eficiência e contribuição (ou  não) desse recurso didático de modo a 
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acompanhar as mudanças ocorridas na educação deste país como um todo. Essas 

tantas pesquisas originaram-se, segundo Batista (2003), desde meados da década 

de 1960, denunciando a falta de qualidade de boa parte dos livros produzidos.     

Por essa razão encontramos, em diversas publicações, uma boa quantidade 

de pesquisas desenvolvidas em torno das questões relativas ao Livro Didático. São 

pesquisas com assuntos similares e que nos despertam uma atenção para a 

complementaridade dos nossos estudos, bem como nos dão suporte importante 

para as verificações e constatações que norteiam a nossa pesquisa. Assim, nos 

despertam a atenção trabalhos de autores como: BUNZEN (2006); DIONÍSIO 

(2005); e ROJO (2003).  

Em sua pesquisa, Bunzen (2006), apresenta todo um percurso histórico 

sobre os métodos e técnicas empregadas no ensino do texto, presentes nos Livros 

Didáticos, desde o que chama de “era da composição”, à “era dos gêneros”. O autor 

enfatiza que, de modo separado, o ensino de texto é, geralmente, uma 

responsabilidade do professor de Língua Portuguesa, o qual, a partir da década de 

70, ganhou um aliado com o advento da chamada “redação escolar” no Livro 

Didático. Mesmo mudando de nomenclatura, ao longo dos anos, o trabalho com 

texto presente no Livro Didático ainda foge de um ensino que faça parte do cotidiano 

dos alunos nos diversos espaços de socialização. A representação que o aluno tem 

de produzir textos escritos reduz-se à produção escolar. A ênfase é dada à correção 

gramatical para atribuição de uma nota e o aluno visto como sujeito incapaz de 

escrever. 

Em O Livro Didático de Português: múltiplos olhares, de Dionísio (2005), por 

exemplo, a partir da análise de vários LD de autores diferenciados, a autora tende a 

verificar a adequação do LD ao que chama de “Virada pragmática”, e conclui nos 

mostrando que há uma preferência pela abordagem codificadora de instrução 

estruturalista em detrimento da abordagem textual-discursiva, refletida em algumas 

tendências metodológicas da orientação para reprodução de textos nos Livros 

Didáticos de Português. 

Tendo como base principal os dados da avaliação do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), realizada no ano de 2002, Rojo (2003) chegou à constatação 

de que os LDLP cumprem bem o papel de diversificação de gêneros, no entanto não 

atendem, suficientemente, em outros pontos de grande relevância, como a 

exploração da variação linguística e da oralidade. A autora verificou que a maioria 
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das propostas de atividades presentes no LDLP se fundamenta apenas na 

gramática normativa.  

Faz-se necessário admitir que existem inúmeras possibilidades de 

investigação, quando o assunto em destaque é o Livro Didático. Aqui, pretendemos 

analisar o espaço que esse material, como já dissemos, tão utilizado pelo professor, 

dedica à promoção do ensino do texto escrito e apresentamos pontos importantes 

para uma discussão mais precisa acerca deste instrumento didático relevante no 

processo de ensino nas escolas do nosso país. 

Nesse percurso, nos baseamos também nas orientações teóricas de Bakhtin 

(1986), sobretudo quanto ao interacionismo sócio-discursivo, quando da análise da 

qualidade das orientações e/ou encaminhamentos textuais presentes nos LD 

selecionados nessa pesquisa.  Também temos como ponto importante o discurso 

presente nos PCNEM por se destacarem enquanto ferramenta de orientação 

pedagógica, principalmente no Ensino Médio; bem como as contribuições de Bunzen 

(2006), e, Oliveira Neto (2011), quando destacam a formação do professor como de 

fundamental importância para o entendimento e percepção de falhas dos materiais 

didáticos que este utiliza; entre outros aqui já citados, e que contribuem com a nossa 

análise. 

A dissertação é composta de seis capítulos e estes estão assim 

organizados: 

O Capítulo 2, direcionado à trajetória dos Livros Didáticos de Língua 

Portuguesa e Literatura, apresenta um percurso sócio-histórico do LD à luz dos 

trabalhos de Bunzen (2006) e Rojo (2003), principalmente. Os autores nos levam à 

era da composição, lançamento do Livro Didático, a era da redação escolar, ficando 

possível perceber seus objetivos, ao longo dessa trajetória, de modo a termos 

condições de, ao final do capítulo, confrontá-los com a realidade; o que faremos com 

base no que apresenta o LD desse século, em que os problemas advindos da 

produção textual têm sido objeto de várias pesquisas. 

No Capítulo 3, dedicamos a nossa atenção à politização do Livro Didático, 

para tanto apresentamos teorias e legislação voltadas exclusivamente às 

orientações e análises dos LDP. Assim conhecemos um pouco mais o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD); os Parâmetros Curriculares Nacionais e, do 

Ensino Médio (PCN/ PCNEM+), bem como realizamos uma leitura significativa sobre 

os eixos temáticos do PCNEM Brasil (1998), voltados à produção escrita, mais 



17 
 

precisamente aos discursos presentes nesse material, que exigiu um estudo 

envolvendo nomes importantes do cenário nacional das mais diferentes esferas de 

pesquisa em educação, de forma a tornar esses instrumentos um material de 

referência, no que diz respeito às inovações de ensino na perspectiva de uma 

aprendizagem permanente, de uma formação continuada, considerando como 

elemento central a construção da cidadania em função dos processos sociais. 

O Capítulo 4 traz a apresentação dos LDP, o LDP de escola pública e o de 

uma escola privada, nosso objeto de análise. Trata-se, portanto, de um capítulo de 

cunho metodológico, onde fazemos a descrição das etapas de análise. Após a 

descrição do corpus, apresentamos o cômputo das atividades relacionadas à 

produção de textos escritos presentes nos livros em questão, através de quadros de 

classificação. Esses quadros nos dão condições para os primeiros passos da análise 

quantitativa, e em razão da nossa pesquisa ter como indagação também os entraves 

encontrados pelos alunos nos testes discursivos para entrada nas universidades, 

também expomos um quadro atentando para a questão do trabalho com tipos/ 

gêneros textuais, em especial os gêneros discursivos que despontam nos exames 

de vestibulares e no ENEM. Em seguida, apresentamos os gêneros para a análise 

levando em consideração o pragmatismo defendido por Dionísio (2005) e o 

interacionismo de Bakhtin (1990). 

O Capítulo 5 traz a análise de modo mais intensa. Damos ênfase às 

questões qualitativas e, para tanto, verificamos como o LDP encaminha a produção 

escrita dos textos, sua aproximação/distanciamento com o estabelecido na proposta 

para o Ensino Médio constante no PCNEM. Observamos, com base nos teóricos 

aqui mencionados, se há diferenças entre a produção de textos escritos e a mera 

atividade de escrita. Apontando as situações de sugestões para possível 

planejamento pelo professor, bem como as técnicas utilizadas para facilitar o 

domínio dos gêneros argumentativos pelos alunos. Para caracterizar a nossa 

referência ao ENEM, apresentamos uma amostragem dos temas solicitados ao 

longo de suas edições e as orientações constantes do caderno do aluno. A partir do 

método comparativo também utilizado na pesquisa, percebemos as semelhanças e 

diferenças entre o material público e privado e as demais constatações resultantes 

dessa pesquisa. 

Por fim, tomando por base os resultados obtidos, há as Considerações 

Finais, em cuja parte respondemos às questões norteadoras desse estudo, numa 
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reflexão sobre a responsabilidade do professor na adoção e trabalho contínuo com o 

Livro Didático, bem como chamamos a atenção para o momento da escolha e 

seleção deste material, mostrando a necessidade de profissionais críticos/reflexivos 

e, com base nos resultados, apresentamos algumas sugestões para a 

implementação das atividades pedagógicas no enfrentamento de um problema que 

atravessa décadas. 

Confiamos que, com essa dissertação, possamos oportunizar aos 

professores novos olhares e práticas efetivas no ensino do texto a partir das 

orientações contidas no Livro Didático, além de abrir outros caminhos para a 

continuidade das investigações no campo acadêmico, de modo a expandir o que nos 

foi possível constatar. 
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2 PANORAMA DE SURGIMENTO DO LIVRO DIDÁTICO NO BRASIL 
 

A discussão constante neste capítulo 2 girou em torno da necessidade de 

conhecermos, de modo mais preciso, a trajetória do Livro Didático na sociedade. 

São relatos de sua origem e utilização pelos profissionais de educação ao longo das 

últimas 05 décadas. As teorias nas quais nos baseamos, trazem discussões 

importantes tanto no tocante ao Livro Didático propriamente dito, quanto sobre o seu 

trabalho com o ensino do texto, o que desponta como de maior importância por 

caracterizar, esse nosso trabalho. Será possível também, nesse capítulo, 

encontrarmos, nas reflexões de Rojo e Bunzen (principalmente), mais explicações 

sobre os problemas advindos do Livro Didático, nos dando condições para 

ampliarmos os nossos dizeres enquanto pesquisador deste campo de 

conhecimentos.    

 

2.1 TRAJETO SÓCIO-HISTÓRICO 

 

É na produção teórica, de acordo com Gatti Júnior (2004), que encontramos 

as informações necessárias para explicitar o surgimento do Livro Didático atrelando-

se ao fazer pedagógico dos professores. Sua origem está na cultura escolar, mesmo 

antes da invenção da imprensa, no final do século XV. 

Ainda segundo o autor, na época em que estes eram raros, os próprios 

estudantes universitários europeus produziam seus cadernos de textos. Com a 

imprensa, os livros se tornaram os primeiros produtos feitos em série. A trajetória 

para que os Livros Didáticos, dicionários, obras literárias e livros em braile 

chegassem até as escolas brasileiras teve início em 1929, com a criação de um 

órgão específico para legislar sobre políticas do Livro Didático, o Instituto Nacional 

do Livro (INL). 

Apenas em 1934 a ideia seguiu adiante; o INL recebeu as primeiras 

atribuições, como: editar obras literárias para a formação cultural da população, 

elaborar uma enciclopédia e um dicionário nacionais e expandir o número de 

bibliotecas públicas. 

O Livro Didático veio constituir-se por meio de vários decretos, leis e 

medidas governamentais que, mesmo sem estudos mais avançados sobre sua 

função e organização e, ainda, sem uma participação ativa da sociedade em suas 
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representações, ou seja, sindicatos, pais, mestres ou até mesmo pesquisadores, 

dariam conta do seu surgimento em meio à sociedade, tendo este o seu registro a 

partir de 1930. 

Nos incisos do Art.2º, da Lei nº 1.006/38, de 10.12.1938, foi possível 

encontrar, já no surgimento deste instrumento didático, uma divisão quanto à sua 

utilização entre compêndios, designados como livros, que deveriam constar de 

matérias das disciplinas elencadas nos programas escolares, e os chamados livros 

de leitura de classe, referindo-se aos utilizados pelos alunos nas leituras em sala de 

aula. 

A título de melhor conhecimento dos dizeres legais no tocante à 

denominação e designação desse material didático, transcrevemos o constante do 

artigo supracitado: 

 
                                     Art. 2º, § 1º - Compêndios são livros que exponham total ou 

parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos programas 
escolares; 2º - Livros de leitura de classe são os livros usados para 
leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados de 
livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de 
classe, manual, livro didático. (OLIVEIRA, 1980 p.13 apud FREITAG 
et. al., 1997 p.13).  

 

O Livro Didático estava surgindo e ganhava, portanto, suas primeiras 

definições e/ou nomenclaturas diversas, que primavam por uma definição clara do 

seu real objetivo no decorrer de uma aula. Ficando perceptível que o LD tinha a 

gramática como ponto principal, referendada como ‘matéria das disciplinas dos 

programas escolares’. 

Também, no ano de 1938, foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), nomeada exclusivamente pela Presidência da República. A comissão tinha 

por objetivo examinar e julgar os Livros Didáticos, indicar livros estrangeiros para a 

tradução e utilização no Brasil e ainda propor concursos para a produção de livros 

necessários e inexistentes no país. 

Segundo Freitag (1997), o controle dessa comissão sobre a produção e 

circulação do Livro Didático estava na mesma proporção de controle que o Ministro 

da Educação exercia sobre a comissão. Essa ”corrente” de controladores e 

controlados viria a ruir deixando lacunas para uma desconfiança e o surgimento de 

críticas a respeito da legitimidade dessa comissão. 
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Nesse período, já se instalava uma crise no sistema escolar em função de 

uma decadência no nível de ensino, uma vez que ao material instrucional foram 

atribuídas mazelas do processo de ensino e as discussões da época apontavam 

para o caráter prejudicial do uso do Livro Didático. 

A esse respeito, Batista (2003) nos diz que: 

 
[...] estudos e investigações sobre a produção didática brasileira 
vinham, reiteradamente, desde meados da década de 1960, 
denunciando a falta de qualidade de parte significativa desses livros: 
seu caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, suas 
incorreções conceituais e suas insuficiências metodológicas. Vinham 
mostrando, também, que esses livros, muitas vezes eram de baixa 
qualidade [...].(BATISTA, 2003. p.28). 

 

Mesmo o país vivendo o período do Regime Militar, foi na década de 60 que 

o MEC criou a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático – COLTED. A ideia era 

distribuir gratuitamente cinquenta e um milhões de livros aos estudantes brasileiros, 

instalar bibliotecas e promover cursos a instrutores e professores de todos os níveis 

de ensino. 

De acordo com Rojo (2003), na década seguinte a Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME) tornou-se responsável pela execução dos programas do 

Livro Didático. Os recursos, que eram provenientes do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), foram, na época, insuficientes para atender 

a todos os alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas de modo que a 

grande maioria das escolas públicas municipais foi excluída do programa. 

A criação da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), em 1983, foi um 

passo muito significativo do MEC, uma vez que possibilitou a ação de um grupo de 

trabalho, que examinou os problemas dos livros didáticos, além de outros programas 

em execução no MEC; e, como resultado, foi proposta a participação dos 

professores na escolha do Livro Didático, bem como a ampliação do programa com 

a inclusão de todas as séries do Ensino Fundamental. Isso resultaria mais tarde no 

Decreto nº 9.154, de 19/08/85, que criou o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), com expressivas mudanças. 

A adoção ou não do LD teve um impacto muito forte frente à figura do 

professor, que se via pressionado pelos órgãos governamentais, geralmente 
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responsáveis pela distribuição gratuita dos exemplares em todo o território nacional, 

principalmente para todo o ensino de 1º grau e pressionados também pelos pais dos 

alunos, que, indubitavelmente acreditavam ser o LD o responsável por um ensino 

mais arrojado; e, por outro lado, a pressão se dava pelas novas tendências da não-

adoção, visto que as discussões de nível acadêmico apontavam para uma qualidade 

duvidosa desse material. 

Até este ponto, fica perceptível que os problemas advindos da utilização do 

LD pelo professor sempre foram motivos de reflexões e de estudos quanto ao seu 

potencial e mais precisamente sobre suas falhas na orientação do docente em seu 

uso. É notável também que um material oriundo de instâncias superiores, vindo “de 

cima para baixo” pelos órgãos do governo, sem que tivesse a preocupação de 

sondar os profissionais que trabalham em sala de aula e ainda impressos por 

editoras sedentas por lucros, configurariam, portanto, um cenário propício para o 

surgimento de vários problemas de cunho didático-pedagógico. 

Conforme Gregolin (1997), no ensino de Língua Portuguesa, os materiais de 

ensino transformaram-se historicamente. Era comum, até na década de sessenta, a 

existência de dois tipos de materiais: uma antologia e uma gramática. A antologia 

resumia-se a uma coletânea de textos, sem indicações metodológicas ou 

preparação de exercícios; a gramática era especialmente elaborada para os alunos 

em nível mais avançado de escolaridade. 

Durante muito tempo, o LD assumiu uma postura altamente ditatorial quanto 

aos textos e conteúdos que obedeciam fielmente aos programas escolares. Algumas 

diretrizes e/ ou portarias eram tão rígidas que até mesmo os assuntos dos textos 

eram tratados por elas, inclusive com sugestões de metodologias, indicações 

textuais, de exercícios orais e redação. 

Percebe-se, que o LD, ao longo de sua história, tem sido preparado para 

reinar de modo absoluto em sala de aula, frente aos professores e alunos, 

conseguindo, dessa forma, destaque nos encaminhamentos metodológicos 

sobretudo diante da expansão da rede escolar; o que, obviamente veio provocar 

uma demanda de professores, configurando uma situação próxima ao que diz 

Gregolin (1997): 

 
Mesmo sem estar preparado, o professor já se encontra com a turma 
à frente. “É preciso atuar”. Que fazer? Para solucionar o problema 
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aparecem os livros didáticos com tudo já preparado: textos 
selecionados com exercícios; atividades de redação já sugeridas; 
conteúdo e desenvolvimento na parte gramatical já sequenciados. 
Basta seguir o livro didático. Neste contexto o livro não é visto como 
um material à disposição do professor, mas sim como uma 
verdadeira “tábua de salvação”. (GREGOLIN,1997, p.129). 

 

É válida essa observação, uma vez que, atribuída essa designação anterior 

ao LD, os seus usuários passam a permanecer presos a ele sem a mínima condição 

de perceber as possíveis mazelas e distorções contidas em seu interior, 

principalmente no que diz respeito à formação de bons redatores e, assim, todos o 

seguirão, obedecendo rigorosamente aos programas oficiais do governo, que se vê 

cercado por lobbies das editoras, apresentando textos longe do mundo real dos 

alunos, com sequência de conteúdos desvinculados da necessidade e aspirações 

dos professores que, caso não os utilize, são acusados de desperdiçarem o dinheiro 

público. 

Todos esses problemas só poderiam levar o esperado público leitor/escritor 

ao caminho do iletrismo discutido por Foucambert (1994). Em primeiro lugar pelo 

fato de o livro ocupar lugar central na sala de aula, sobrepondo-se à figura do 

professor; e, num segundo momento, pela questão dos encaminhamentos no LD 

(tipologia textual, interpretações enfadonhas, gramática), que dificilmente têm 

atendido ao público jovem. 

Sobre essa realidade, Rojo (2003) diz que há uma decidida preferência por 

textos representativos da variedade padrão, norma culta, língua escrita, que circulam 

em contextos urbanos e sulistas; o ensino de gramática é o que os autores e os 

livros mais fazem e, aparentemente, perto de um grau de qualidade regular. Embora 

quase sempre dentro dos modelos da gramática normativa tradicional e, muito 

raramente, com uma condução reflexiva. 

Assim sendo, notamos que, ao longo de sua história, o LD, traz uma forma 

de opressão pelo modo como impõe todo o encaminhamento didático-pedagógico 

para o professor e pela falta de compromisso para com as habilidades linguísticas, 

sem a presença de estratégias de produção de textos; o que acarretaria na 

formação de bons redatores, configurando-o como elemento de liberdade e não 

somente ponto de crítica e reformulações. 
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2.2  O ENSINO DO TEXTO ESCRITO NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS 
 

É necessário que digamos nesse trabalho que o processo de ensino de 

textos no Brasil, assim como o próprio Livro Didático, passou por muitas 

modificações. Para que tenhamos uma ideia, há algumas décadas a própria redação 

escolar “não figurava nos manuais e não merecia do professor esforço maior do que 

a imposição de um título à turma de alunos”, conforme nos diz Costa Val (2003). 

É notável que esse tipo de atuação por parte de alguns profissionais de 

ensino foi e ainda é perceptível nos dias atuais, quando o assunto é a produção de 

textos escritos. Provavelmente, por ser, como afirma a autora, um esforço mínimo 

para um trabalho que atravessa difíceis problemas em razão do tratamento dado 

pelos educadores, esse tipo de ação pelos professores, acabou criando um círculo 

vicioso, ao longo dessas décadas. 

No que diz respeito ao material impresso, notamos uma preferência dos 

Livros Didáticos pelo ensino das regras de gramática e da leitura, em detrimento ao 

ato de escrever. O ensino do texto escrito estava voltado para as séries finais do 

chamado ensino secundário, nas disciplinas retórica, poética e literatura nacional. As 

marcas de um período que vem desde a década do chamado “ensino da 

composição”, como nos diz Bunzen (2006, p.142): ”Nesta época, fazer composições 

significava escrever a partir de figuras ou títulos dados, tendo como base os textos-

modelo apresentados pelo professor”; podem permear ainda hoje o trabalho com a 

escrita de textos na escola. 

Com esse pensamento, acreditava-se que a escrita do texto estivesse muito 

mais atrelada ao belo (clássicos da literatura brasileira), o que levaria o aluno à 

escrita correta, à boa linguagem, por se ter uma visão de língua homogênea, a 

histórica, sendo, portanto o texto a tradução de um pensamento lógico. 

Rojo e Cordeiro (2004) nos chamam a atenção para o fato de que:  

 
Foi apenas durante as décadas de 1960 e 1970 que começamos a 
perceber algumas novidades em relação ao ensino da então 
chamada Redação escolar. Nesse período, inicia-se, por exemplo, 
um incentivo à questão da “criatividade do aluno’, ou seja, os textos 
de leitura eram utilizados como “um estímulo para escrever, e o texto 
produzido era resultado de um processo criativo, estimulado pelo 
método. (ROJO& CORDEIRO, 2004, p. 8). 
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Principalmente a década de 70 apresenta uma expansão na produção de 

livros didáticos mais especificamente para o Ensino Médio. Assim, a redação escolar 

passa mais tarde a se chamar de ato de comunicação e expressão e a produção 

de textos passa a ter objetivos pragmáticos e utilitários. É importante ressaltar que, 

durante todas as variações/nomenclaturas e tratamentos dados ao texto, as 

questões voltadas à gramática, em seu ensino literal, e à leitura de textos literários 

estiveram sempre em destaque nos manuais didáticos. Somemos a isso, uma 

concepção de língua estagnada, homogênea, o que caracterizava um trabalho 

metalinguístico muito forte e com presença confirmada em todos os manuais. 

Com o Decreto Federal nº 79.298, de 24/02/1977, houve o estabelecimento 

da obrigatoriedade da inclusão da prova de redação nos vestibulares e, 

consequentemente, uma consolidação do ensino de redação no Ensino Médio. Fica 

claro que as escolas iniciariam um trabalho com mais ênfase ao texto escrito, 

embora ficando notável, desde então, esse ensino colocado em terceiro plano. 

Iniciava-se de modo determinado legalmente a fragmentação do ensino do texto já 

que, sob a responsabilidade do professor de Língua Portuguesa, este introduziria 

uma disciplina nova e essas aulas se dissociam erroneamente desde cedo. 

Não diferentemente de hoje, os alunos passaram a assistir a aulas 

separadas de Língua Portuguesa (ou gramática); literatura brasileira e redação – 

sendo, na maioria das vezes, as aulas de texto (leitura e produção) como um 

pretexto para o ensino de gramática e isso reproduzido nos livros didáticos, já que a 

Redação de vestibular ganha espaço reservado nos manuais de Língua 

Portuguesa, mantendo-se longe da real concepção de texto enquanto construção de 

sentidos. 

Durante muito tempo, os pesquisadores, cujos trabalhos se direcionam aos 

manuais didáticos presentes no dia a dia das salas de aula, nos têm mostrado os 

equívocos cometidos pelos produtores de livros, cujos equívocos são aceitos ou 

ignorados pelos usuários (professores e alunos), principalmente por passarem a 

ideia de que o trabalho com o ato de escrever textos tem apenas a finalidade de o 

aluno demonstrar o bom e adequado uso das regras aprendidas durante os 

ensinamentos de gramática. 

Alguns autores, inclusive, veem as aulas destinadas à escrita do texto como 

um momento em que o aluno faz uma “prestação de contas” sobre o seu 

aprendizado das tantas regras empregadas na observância da estrutura da língua. 
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Esse fato ganha impulso cada vez que um texto é solicitado através de um 

tema apresentado pelo professor, pelos encaminhamentos de produção textual 

contidos no Livro Didático a que se segue, tendo a certeza de que o resultado será 

fruto de uma leitura pelo professor, sendo o texto rabiscado, posteriormente, na 

maioria das vezes, de vermelho e entregue com uma nota sem comentários 

adicionais que conduzissem os alunos a entenderem a função social do texto 

produzido. 

Mais tarde, conhecida como dissertação escolar, a produção de textos tem, 

em seu ensino, uma preocupação marcante com estrutura textual entre outros 

apetrechos normativos da língua, menos o compromisso com a argumentação e as 

características da (in)textualidade tão difundidas em nosso tempo. É com esse 

pensamento que o Livro Didático e o professor acabam construindo um programa 

específico de escrita de texto dentro da tríade narração, descrição e dissertação, 

não levando em conta o pragmatismo e o valor utilitário de tal ação. 

Essa visão de trabalho com o texto acabou por exigir novas discussões no 

sentido de desenvolver um trabalho que desse possibilidades de construção da 

escrita levando em conta gêneros diversos e não somente a famosa dissertação 

escolar. Bunzen (2006) vai nos dizer que “É justamente durante os anos de 1980 e 

1990 que os professores, já habituados aos exercícios de redação, foram 

bombardeados com a expressão “produção de textos”. 

Essa visão de texto produzido muito serviu para desencadear todo um 

processo de discussão e de ação sobre o ato de trabalhar com o ensino da escrita 

do texto. As questões ligadas às condições de produção, autor, interlocutor e 

variações de gêneros ganham espaço no ato de sua elaboração, alterando 

sobretudo a concepção de linguagem. Geraldi (1984, p.135) considera a produção 

de textos “como ponto de partida de todo o processo de ensino/aprendizagem da 

língua [pois] é no texto que a língua se revela em sua totalidade”. 

Aos Livros Didáticos coube, assim, incluir aspectos de textualidade, bem 

como apresentar uma diversificação em suas atividades de produção de texto 

escrito; entretanto, ao longo de toda sua história, foi possível detectar problemas em 

todos os níveis e esses acabaram por virar alvo de inúmeras investigações sempre 

no intuito de contribuir para as transformações que possam fazer desse material um 

veículo de liberdade ideológica e de construção de sentido no universo do 

conhecimento. 
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É importante ressaltar que o Livro Didático muito se aperfeiçoou, a partir das 

pesquisas e avaliações sobre as quais fora e continua sendo submetido; e é, ainda 

hoje, um excelente recurso didático para o fomento de aulas de melhor qualidade, 

principalmente quando os professores têm a capacidade de observá-lo e dele fazer 

uso do que realmente se mostra pertinente à sua realidade. 

“Produzir textos é um processo complexo. A aprendizagem de tal 

conhecimento é lenta e longa” (Schneuwly, 2004. p.125). É partindo desse 

pensamento que o trabalho com a produção de textos escritos nas aulas de língua 

portuguesa no Ensino Médio, tendo o Livro Didático como “rumo a seguir”, precisa 

passar por modificações contínuas. Isso significaria apostar no envolvimento de 

professores e alunos na aprendizagem enquanto fator primordial para que se 

alcance o sucesso na educação. 

Chegar a esse patamar pode, no entanto, parecer extremamente difícil, 

porém é plausível que digamos ser a força de vontade do educador, no seu fazer 

diário ao lado do interesse pela leitura, principalmente das teorias e pesquisas 

realizadas nos mais diversos campos relacionados ao ensino, um passo significativo 

para a concretização desse ideal. 
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3 A POLITIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 
 

Direcionamos este capítulo às teorias que darão sustentabilidade a nossa 

pesquisa. Aqui, de modo bem específico, apresentamos questões relacionadas à 

legislação e aos documentos oficiais que regem e tornam público o Livro Didático 

em todo o país. Para tanto, iniciamos esse texto fazendo um relato histórico sobre as 

políticas educacionais mais abrangentes relacionadas ao LD e, de certo modo, 

responsáveis pela sua consolidação. Interessam-nos, pois, o surgimento e as 

contribuições do PNLD e dos PCNEM, numa leitura sobre os dizeres contidos nos 

eixos temáticos do PCNEM+, no tocante à produção do texto escrito, sem que 

desviemos nossa atenção da inserção deste no Livro Didático, objeto de nossa 

pesquisa. Uma vez constatado o envolvimento direto de grandes pesquisadores da 

área da educação, em nível nacional, na discussão e elaboração desses 

instrumentos (PCN), os quais surgem com o objetivo de redimensionar o fazer 

didático-pedagógico, entendemos como de relevância trazermos esses discursos 

para o nosso trabalho, haja vista sua contribuição para o engrandecimento da 

educação como um todo. 

 

3.1 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO: AVANÇO OU RETROCESSO? 

 

Advindo, como já dissemos, de uma postura ditatorial quanto aos textos e 

conteúdos, obedecendo aos programas escolares contidos em Portarias que 

ditavam todo o percurso a ser seguido em sala de aula, o processo de 

democratização do ensino, iniciado há algumas décadas, é o verdadeiro responsável 

por um novo modo de redimensionar a educação com a utilização do LD. 

De acordo com Batista (2003), o Decreto nº 9.154, de 19/08/1985, deu lugar 

ao surgimento do Programa Nacional do Livro Didático, com expressivas mudanças; 

leiamos: 

* indicação do LD por professores; 

               * reutilização do livro implicando na abolição do descartável, e 

aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, 

visando a maior durabilidade e possibilitando a implantação de 

bancos de livros; 
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               * extensão da oferta de LD aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas 

públicas e comunitárias. (BATISTA, 2003, p. 66). 

 

É nos anos 80 que são lançadas as diretrizes básicas do Programa do Livro 

Didático – Ensino Fundamental (PLIDEF), o que culminaria mais tarde no Programa 

do Livro Didático para o Ensino Médio e Supletivo (PLIDEM e PLIDESU). Estes 

programas colaborariam no desempenho da política governamental e cultural do 

país, tendo como foco o aluno carente. (MEC/FENAME. PLIDEF – Programa do 

Livro Didático. Brasília, 1980:1 apud FREITAG, 1997, p. 16). 

Apenas depois de onze anos de existência do PNLD, responsável hoje pela 

avaliação, recomendação, compra e distribuição do LD para o conjunto da 

população escolar, é que foi iniciado, efetivamente, o processo de avaliação 

pedagógica dos livros inscritos no referido programa. Essa situação revela que, 

durante muito tempo, o LD esteve à mercê de seus autores, e possivelmente, muito 

mais desvinculados da realidade dos seus usuários, ou seja, professores e alunos. 

Ainda segundo Batista (2003):  

 
Em 1993, por meio do Plano Decenal de Educação para Todos, o 
MEC assumiu como diretrizes capacitar adequadamente o professor 
para avaliar e selecionar o manual a ser utilizado e melhorar a 
qualidade desse livro por intermédio da definição de uma nova 
política do livro no Brasil e (também) forma uma comissão de 
especialistas encarregada de avaliar a qualidade dos livros e 
estabelecer critérios gerais para a avaliação de novas aquisições. 
(BATISTA, 2003, pp. 28-29) 

 

Deste fato deduz-se que o LD tem sido alvo de muitas críticas e estudos com 

o objetivo de aproximá-lo da realidade do aluno. Acredita-se que este trabalho, 

iniciado há alguns anos, continua sendo uma realidade contemporânea, hoje com 

mais frequência, já que os centros de formação de profissionais de educação 

desenvolvem teorias oportunizando que o próprio professor tenha mais cautela ao 

escolher o livro, assim como um olhar crítico-reflexivo sob o seu conteúdo, quando 

da adoção do referido veículo comunicativo que, ao longo de sua existência, tem se 

mostrado relevante enquanto ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentro dos critérios estabelecidos pelo referido programa, encontramos 

registros de uma análise pautada na adequação didática e pedagógica; na qualidade 
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editorial e gráfica; e na pertinência do material do professor. Como critérios de 

eliminação: expressar discriminação e preconceito; induzir ao erro ou conter erros 

graves. E, assim, em1996, publicou-se, pela primeira vez, o guia do LD com o 

objetivo de apresentar por meio de resenhas e outros mecanismos os LD a serem 

adotados. 

As ações de avaliação e distribuição gratuita desse material para o Ensino 

Médio passou a ser uma realidade apenas no ano de 2005, em razão da satisfação 

do MEC com os resultados positivos das ações do PNLD. Criava-se, dessa forma, o 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) - (MEC/SEMTEC, 2004), 

que trazia em suas diretrizes critérios para a adoção ou eliminação dos livros 

encaminhados às escolas. 

Um dos critérios estabelecidos pelo PNLEM/2005 deixa clara a necessidade 

de se evitar uma produção textual exclusivamente escolar, de modo que as 

propostas de produção escrita devem contribuir para o desenvolvimento da 

proficiência escrita dos alunos, levando em conta a função social da escrita, 

considerando as condições e o processo de produção com exercícios 

contextualizados. 

Com isso, o Livro Didático deve sugerir uma produção de textos nos mais 

variados tipos e gêneros, considerando suas especificidades. Uma vez 

conhecedores de que o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, os vestibulares 

que ainda resistem e os concursos públicos espalhados pelo Brasil trazem, em suas 

propostas, a redação de gêneros do tipo argumentativo, o Catálogo do Programa 

Nacional do Livro do Ensino Médio/PNLEM/2005, orienta que se deve dar maior 

destaque aos textos argumentativos, de opinião, constitutivos das práticas sociais.   

(BRASIL/SEMTEC, 2005, p. 37). 

Assim sendo, percebemos que, ao longo de sua trajetória, o PNLD e seus 

parceiros (órgãos do governo), criados e destituídos para o surgimento de outros 

que pudessem atender aos anseios do próprio governo, provavelmente pressionado 

pela crítica advinda das Universidades e pela própria insatisfação dos atores da 

educação no país - usuários diretos do material em destaque - deram passos 

significativos na luta por um livro que atendesse bem às propostas de educação 

destinadas à qualidade e à formação de cidadãos críticos e produtivos nesta 

sociedade, porém muitas falhas ainda estão embutidas no processo de publicação, 

avaliação e utilização deste instrumento. 
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Batista (2003) chama-nos a atenção para o fato de que:  

 
(...) poucas vezes os LD são diretamente examinados pelos 
docentes, o processo tende a se fazer muitas vezes sem o 
necessário processo de discussão nas escolas e nas redes públicas 
de ensino, não se oferecem orientações nem subsídios que auxiliem 
na realização de escolhas mais bem fundamentadas. (BATISTA, 
2003, p.51).        

 

Infelizmente, alguns aspectos deixam a desejar, principalmente quando a 

questão é o ato de escolha do LD diretamente dentro das escolas, a partir da 

presença de representantes de editoras e/ou através dos catálogos, hoje, 

disponíveis nas redes sociais, mas distanciando os professores do palpável, do 

tempo para uma leitura, para uma análise que torne possível identificar a 

aproximação e/ou distanciamento entre o material (LD) e o seu programa de ensino. 

Assim, a contribuição de pesquisadores e autores do nosso país, no 

desenvolvimento de pesquisas, apresentação de teorias e levantamento de dados 

estatísticos propuseram e continuam a propor mudanças, permanentemente, nesse 

material utilizado no dia a dia da sala de aula. Isso mostra que as políticas relativas 

ao LD se fazem notadamente a partir da contribuição da sociedade como um todo, 

através de suas pesquisas, análises e, sobretudo, de sua crítica. 

 

3.2 AS PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS CONTIDAS NOS PCNEM 

 

A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio 

enquanto componente da Educação Básica é o que consta na Lei 9.394/96, artigo 

4º, incisos I e II. Nesta Lei ainda se lê que a garantia da educação escolar pública é 

dever do Estado, inclusive para os que ao ensino não tinham acesso na idade 

própria. 

É assim timidamente que vai surgindo a garantia do Ensino Médio para os 

jovens do nosso país, com a finalidade de promover o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, oportunizando-lhes prosseguir 

seus estudos, numa perspectiva de prepará-los basicamente para o trabalho e para 

a cidadania. Além disso, segundo a Constituição Federal, o Ensino Médio é a 

garantia de uma continuidade dos estudos de modo a tornar os estudantes capazes 
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de se adaptar às novas condições de participação e atuação no futuro. (Cf. art. 35, I 

e II). 

Somos conhecedores de que o ensino sistematizado do antigo 2º grau teve, 

em sua origem, todo um objetivo voltado para o atendimento ao mundo capitalista. O 

estudante era preparado exclusivamente para o mercado de trabalho, que, embora 

restrito e mecânico, tendo em vista os resquícios da explosão da Revolução 

Industrial no século XVII, era o que acabava por configurar o sonho de muitos jovens 

e os anseios de muitos patrões. 

A preparação daqueles que chegavam ao Ensino Médio era voltada muito 

mais para o trabalho do que, necessariamente, para as questões da cidadania, 

ainda hoje reprimida, em alguns momentos, provocando desconforto em todos tidos 

como cidadãos pelo Estado, mas não efetivamente na prática. A jornada de trabalho 

imposta àqueles que conseguiam empregos dificultava, cada vez mais, a proposta 

de continuidade dos estudos. Isso descaracteriza muitos dos dizeres presentes na 

legislação especificamente direcionada ao Ensino Médio. 

A título de legitimar esse nosso dizer, é na própria história do sistema 

educacional do Brasil onde lemos que a Constituição de 1946 já havia fixado a 

necessidade de novas leis educacionais que substituíssem as anteriores, 

consideradas ultrapassadas para o novo momento econômico e político que o país 

passava a viver. O final da Segunda Guerra também imprime ao país novas 

necessidades que a educação não podia ignorar. Era um período de transitoriedade 

em que havia intensa manifestação a respeito dos rumos do sistema educacional. 

Resultante dos muitos debates travados, foi aprovada em 1961, a Lei nº 

4.024, que estabelecia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujos 

dispositivos mais significativos eram: 

 

• Tanto o setor público como o setor privado têm o direito de ministrar o 

ensino em todos os níveis.  

• O Estado pode subvencionar a iniciativa particular no oferecimento de 

serviços educacionais.  

• A estrutura do ensino manteve a mesma organização anterior, ou seja:  

Γ Ensino pré-primário, composto de escolas maternais e jardins de 

infância. 
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Γ Ensino primário de quatro anos, com possibilidade de acréscimo de 

mais dois anos para programa de artes aplicadas.  

Γ Ensino médio, subdividido em dois ciclos: o ginasial, de quatro anos, e 

o colegial, de três anos. Ambos compreendiam o ensino secundário e o 

ensino técnico (industrial, agrícola, comercial e de formação de 

professores).  

Γ Ensino superior.   

• Flexibilidade de organização curricular, o que não pressupõe um 

currículo fixo e único em todo o território nacional. In 

http://www.oei.es/quipu/brasil/historia.pdf 

 

Como se pode observar, a ideia de uma preparação colegial direcionada ao 

mercado de trabalho, à indústria, desponta como foco principal nos objetivos da 

escola desde seu surgimento, deixando, dessa forma, os ideais de liberdade, de 

escolha e de livre construção de conhecimentos em segundo plano; o que, ao nosso 

entender, provocou influência na elaboração dos materiais didáticos durante muito 

tempo na transmissão de uma ideologia dominante. 

Mazzotti (1996) nos diz que:  

 
O que a escola cada vez mais oferece não são os processos do 
conhecimento, mas seus produtos já elaborados e na maioria já 
mutilados, defasados, desgastados. O ensino nas escolas para o 
povo cada vez mais se torna reiterativo, não há lugar para pensar, 
criticar, elaborar, construir, criar, produzir. Não há tempo para isso. 
(MAZZOTTI, 1996 p.113) 

 

Tendo conhecimento de que a grande maioria do trabalho do professor é 

ditado, sugerido, preso ao Livro Didático, seu fiel companheiro, não diferentemente 

este é também um elemento que priva, professor e aluno, dos processos de criação 

do conhecimento, em razão de terem em mãos algo pronto, bastando apenas ser 

seguido. 

É a Lei 9.394/96que procura resgatar a natureza essencialmente cultural do 

Ensino Médio, articulando formação geral e científica para alcançar o aprimoramento 
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do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico. (cf. art. 35, inciso III). 

É dada, nesta Lei, uma atenção quanto ao exercício da cidadania nos § 1º 

do Art. 36, incisos I, II e III, os quais se referem aos conteúdos, metodologias e 

avaliação, estes devem ser organizados de forma que o aluno, ao final do Ensino 

Médio, seja capaz de ter domínio dos princípios científicos e tecnológicos exigidos 

no contexto da produção moderna; bem como tenha conhecimento das formas 

contemporâneas de linguagem e domínio dos conhecimentos de Filosofia e de 

Sociologia. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM, Parecer 

CEB nº 15/98) também sugerem essa mesma prática, conciliar humanismo e 

tecnologia, conhecimento dos princípios científicos que presidem a produção 

moderna e exercício da cidadania plena, visando à formação ética e à autonomia 

intelectual. (DCNEM 1998. p.18). 

Com essas definições legais, ficamos diante de um novo currículo para o 

Ensino Médio que traz, em seu contexto, os ideais que melhor caracterizassem a 

educação contemporânea em relação aos anseios na formação dos alunos. 

Referimo-nos às premissas estabelecidas pela UNESCO: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. São, portanto, novas diretrizes 

para o Ensino Médio, orientando o professor a buscar novas abordagens teóricas e 

métodos inovadores; o que significaria um trabalho pautado nas experiências de 

especialistas e educadores que tiveram como norte a LDB e as DCNEM, segundo o 

próprio MEC (1999). 

A reforma curricular do Ensino Médio, de acordo com o documento, 

estabelece a divisão do conhecimento escolar em áreas que representam o campo 

técnico-científico e o âmbito do cotidiano da vida social. A organização em três 

áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza; Matemática 

e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias, têm como base a 

reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, 

mais facilmente se comunicam, criando condições para que a prática escolar se 

desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. 

Trazendo esses dizeres para o campo da Língua Portuguesa, os PCNEM 

(1998) explicitam as seguintes competências: 

• comunicar e representar,  
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• investigar e compreender,  

• contextualizar social ou historicamente os conhecimentos.  

 

Esses Parâmetros apontam ainda os gêneros discursivos como objeto de 

ensino e os textos como unidade de ensino. Assumindo essa postura, para a escola 

bastaria trabalhar o código e o sistema de normas que regem a língua, que já estaria 

cumprindo o estabelecido nos PCNEM, mas percebemos que esse tipo de ensino 

não será por si só suficiente na formação de um cidadão que tenha competência 

discursiva dentro da multiplicidade de manifestações da linguagem no campo social. 

Os PCNEM trazem uma linguagem generalizante dos aspectos didático-

metodológicos, não especificam conteúdos para cada série e isso pode fazer com 

que o tratamento dado ao texto escrito seja desvinculado de sua função na escola e 

fora dela. A concepção de língua(gem) presente nesse instrumento acaba por abrir 

espaços para os estudiosos produzirem inúmeras críticas a sua formulação, vindo, 

mais tarde, a forçar o próprio MEC a divulgar um novo documento:  o PCNEM+. 

 

3.3 A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO ESCRITA SUGERIDA PELO PCNEM+ 

 

Dirigidos ao professor, ao coordenador ou dirigente escolar do Ensino 

Médio, bem como aos responsáveis pelas redes de educação básica e pela 

formação profissional permanente de seus professores, os PCNEM+ surgem com 

pretensão de discutir a condução do aprendizado, nos diferentes contextos e 

condições de trabalho das escolas brasileiras, de forma a responder às 

transformações sociais e culturais do mundo contemporâneo, levando em conta as 

leis e diretrizes que redirecionam a educação básica. Buscam, também, contribuir 

para a implementação das reformas educacionais definidas pela nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996) e mostram que suas 

orientações são complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM, 1999), tendo em vista a escola em sua totalidade. A ideia 

central, que orienta a transformação, estabelece o Ensino Médio como a etapa 

conclusiva da educação básica de toda a população estudantil. Isso desafia a 

comunidade educacional a pôr em prática propostas que superem as limitações do 

antigo Ensino Médio, organizado em função de duas principais tradições formativas, 

a pré-universitária e a profissionalizante. 
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Em relação à concepção de textos, os PCNEM+ dão um passo adiante, 

levando-se em consideração os dizeres contidos no documento que o antecede. 

Aqui o texto é assim definido: Em sentido amplo, texto é qualquer manifestação 

articulada que se veicula por linguagens. [...] Os textos são a concretização dos 

discursos proferidos nas mais variadas situações cotidianas. [...] Texto é um todo 

significativo e articulado, verbal ou não verbal. (Brasil/SEMTEC, 2002. pp. 43, 58, 

60). 

Essas definições tendem a mostrar, principalmente aos professores, uma 

necessidade de se incluir no dia a dia dos alunos o contato com variados gêneros 

textuais fictícios ou não, mas que traduzam o cotidiano e deem condições de 

produção dentro dos gêneros de circulação na sociedade e não necessariamente 

um trabalho dirigido às estruturas textuais da narração, descrição e dissertação tão 

tradicionalmente presentes nas salas de aula. 

Segundo os PCNEM (2002), entender que essas linguagens revelam uma 

visão específica de mundo é extrapolara compreensão dos conceitos que fazem 

parte dos conteúdos particulares de cada disciplina. É articular conhecimentos 

disciplinares e, consequentemente, aprofundar a compreensão do conceito amplo de 

linguagem. 

No que diz respeito ao texto propriamente dito, os PCNEM (1999) assim o 

traduzem: 

 
A unidade básica da linguagem verbal é o texto, compreendido como 
a fala e o discurso que se produz, e a função comunicativa, o 
principal eixo de sua atualização e a razão do ato linguístico. O aluno 
deve ser considerado como produtor de textos, aquele que pode ser 
entendido pelos textos que produz e que o constituem como ser 
humano. O texto só existe na sociedade e é produto de uma história 
social e cultural, único em cada contexto, porque marca o diálogo 
entre os interlocutores que o produzem e entre os outros textos que o 
compõem. O homem visto como um texto que constrói textos. 
(PCNEM, 1999. p.139) 

 

Essa perspectiva nos revela a importância de uma tomada de medidas 

necessárias por parte dos envolvidos com o ato de educar, para que haja 

aproximação entre os dizeres aqui referidos e a prática docente, mesmo aqueles 

que levam como fio condutor o descrito nos materiais de que se utiliza têm o dever 

de perceber no aluno um produtor de texto e, para tanto, propiciar a expansão das 
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possibilidades textuais. O abandono de práticas não pragmáticas seria um passo 

significativo para a esperada interação deste indivíduo com o meio. 

Antunes (2003, p.16) dá sustentação ao nosso dizer, quando afirma que, se 

o que predomina nas aulas de português continua sendo o estudo inócuo das 

nomenclaturas e classificações gramaticais, ir à escola pode não ter muita 

importância para quem precisa adquirir competência em leitura e em escrita de 

texto. 

Um primeiro aspecto a ser considerado na produção de textos escritos diz 

respeito à crescente percepção pelos alunos das condições em que essas unidades 

de sentido são produzidas. 

Diante de uma dada proposta de produção, o aluno deve ter clareza sobre: 

• O que tem a dizer sobre o tema proposto, de acordo com suas     

Intencionalidades; 

• Lugar social de que ele fala; 

• Para quem seu texto se dirige; 

• De quais mecanismos composicionais lançará mão; 

• De que forma esse texto se tornará público. (Brasil/SEMTEC, 2002. p.80). 

 

Outra questão colocada pelo PCNEM (2002) diz respeito às competências 

interativas e gramatical: 

 

• Utilizar relações várias, de acordo com o seu projeto textual – tese e 

argumentos; causa e consequência; fato ou opinião; anterioridade e 

posterioridade; problema ou solução; conflito e resolução; definição ou 

exemplo; tópico e divisão; comparação; oposição; progressão 

argumentativa; 

• Quanto ao texto dissertativo (expositivo ou argumentativo), relacionar 

adequadamente a seleção e a ordenação dos argumentos com a tese;  

• Quanto ao texto argumentativo, identificar o interlocutor e o assunto sobre 

o qual se posiciona para estabelecer interlocução;  

• Considerando as condições de produção, utilizar diferentes recursos 

resultantes de operações linguísticas – escolha, ordenação, expansão, 
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transformação, encaixamento, inversão, apagamento. (Brasil/SEMTEC, 

2002. p. 80). 

 

Observando as questões ora explicitadas, notamos ainda certa ligação com 

competências próximas ao trabalho com os textos em décadas de um ensino tido 

como tradicionalista. Não há menção aos gêneros textuais difundidos pelo PCN 

(1999) e, embora encontremos o termo interlocutor, ele por si só não dá conta da 

aproximação com as concepções de caráter dialógico da linguagem contida no 

documento que o antecede. Soa, portanto, como se a tríade: narração, descrição, 

dissertação se sobressaísse mais uma vez dentro da diversidade textual. 

Na continuidade encontramos: 

De acordo com as possibilidades de cada gênero, empregar: 

• mecanismos de coesão referencial (retomada pronominal, repetição, 

substituição lexical, elipse); 

• mecanismos de articulação frasal (encaixamento, subordinação, 

coordenação); 

• recursos oferecidos pelo sistema verbal (emprego apropriado de tempos e 

modos verbais, formas pessoais e impessoais, emprego das formas 

condicionais, privilégio das formas simples em relação às perifrásicas); 

• recursos próprios do padrão escrito na organização textual (paragrafação, 

periodização, pontuação sintagmática e expressiva, e outros sinais 

gráficos); 

• convenções para citação do discurso alheio (discurso direto, indireto e      

indireto livre): dois-pontos, travessão, aspas, verbos dicendi, tempo 

verbal, expressões introdutórias, paráfrase, contexto narrativo; 

• ortografia oficial do Português, desconsiderando-se os casos 

idiossincráticos e as palavras de frequência muito restrita; 

• regras de concordância verbal e nominal, desconsiderando-se os 

chamados casos especiais.(Brasil/SEMTEC, 2002,pp. 80, 81). 
 

O que verdadeiramente espera-se é que as competências relacionadas às 

questões meramente gramaticais não acabem por ganhar maior destaque 

ultrapassando as questões relativas ao contexto sócio-histórico e ao interacionismo 
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intrínseco ao ato da produção textual. Isto, infelizmente, configuraria o descrito em 

muitas pesquisas que revelam os objetivos das aulas de produção de texto, dando 

conta de que “não há compromisso com o ato de escrever, uma vez que o próprio 

aluno tem plena consciência de que o professor irá apenas recolher as redações e 

talvez vistá-las”. Chiappini (1997, p.76). 

Diante da necessidade da formação de produtores de textos escritos que 

visem atender às demandas da sociedade contemporânea e aos seus próprios 

anseios uma vez cidadão desta, torna-se importante inscrever, nesse contexto de 

discussão sobre competências e habilidades, as orientações destinadas ao Livro 

Didático enquanto elemento utilizado no cotidiano das salas de aula e, condutor de 

uma ideologia.  

De acordo com o MEC/SEMTEC, o Livro Didático para cumprir sua função 

didático-pedagógica precisa atender a uma tripla exigência:  

 

1) correção das informações, conceitos e procedimentos que integram o                                  

componente curricular;  

2) adequação de sua proposta didático-pedagógica em relação à situação de      

ensino-aprendizagem e aos objetivos visados;  

3) sintonia com a legislação e os demais instrumentos oficiais que 

regulamentam e orientam a Educação Nacional. (BRASIL/MEC/SEMTEC, 

2004. p.10).  

 

Um aspecto que merece nossa atenção diz respeito às orientações textuais 

contidas no caderno de produção de textos do Exame Nacional do Ensino Médio, 

hoje, porta exclusiva de ingresso dos estudantes em muitas Instituições de Ensino 

Superior. Os PCNEM explicitam três conjuntos de competências: comunicar e 
representar, investigar e compreender, assim como contextualizar social ou 
historicamente os conhecimentos. 

Por sua vez, de forma semelhante, mas não idêntica, o ENEM aponta cinco 

competências gerais: dominar diferentes linguagens, desde idiomas até 

representações matemáticas e artísticas; compreender processos, sejam eles 

sociais, naturais, culturais ou tecnológicos; diagnosticar e enfrentar problemas 
reais; construir argumentações; e elaborar proposições solidárias. Tanto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, quanto no ENEM, relacionam-
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se as competências a um número bem maior de habilidades. (Brasil/SEMTEC, 2002. 

pp.15 -16). 

Acreditamos que uma vez tendo em mãos um Livro Didático que traduza 

fielmente as condições necessárias para que tenhamos um aluno com habilidades 

para interagir nas mais diferentes situações do seu cotidiano e, ainda, profissional 

capacitado para a análise e alterações (quando necessárias) nos planos de aula 

referentes à produção de textos escritos, provavelmente teríamos mais alunos com 

habilidades na escrita e, consequentemente, com competência discursiva. 

Espera-se que o Livro Didático tenha clara a distinção entre atividades de 

escrita e produção de textos, bem como a diferença entre o texto produzido para a 

escola e o texto produzido na escola, além da adequação aos aspectos oriundos da 

LDB e dos documentos oficiais que norteiam o ensino no nosso país, tendo uma 

visão de formar cidadãos realmente capazes de transformar a sociedade em que 

vivem, através de suas múltiplas possibilidades de comunicação. 

Cremos que, assim sendo, parte dos problemas advindos das dificuldades 

com o ensino e, consequente, aprendizado do lidar com o discurso escrito, poderiam 

corroborar para o sucesso dos estudantes nas avaliações do MEC e em situações 

diárias que envolvem essa competência, de modo a encarar esse fato como mais 

uma situação do cotidiano onde este se depara com a necessidade de externar seus 

conhecimentos de mundo e de leituras, a partir de um discurso que é seu, embora 

permeado por outras falas. 
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4 CONTEXTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Neste capítulo, explicitamos o processo metodológico do nosso trabalho, 

procuramos, pois, descrever o universo de estudo dessa pesquisa, os 

procedimentos e métodos adotados para a realização das análises, bem como os 

passos dados no avanço desta investigação. 

O Método de investigação da pesquisa é o dedutivo e adota um 

procedimento descritivo e analítico, pois objetivamos descrever e analisar a 

quantidade e a qualidade das propostas de produção de texto escrito nos livros 

objetos da pesquisa. 

Partimos de uma leitura crítica e interpretativa dos LDP no intuito de 

compreender a promoção do texto escrito por esse material numa coleta de 

classificação bibliográfica, daí a necessidade de leituras e revisões bibliográficas que 

nos apresentem uma base sustentável para a investigação e contribuição neste 

campo.  

 

4.1 OBJETOS DE ESTUDOS: OS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 
Livro Didático selecionado/utilizado pela Escola Privada 

 

 
Livro Didático selecionado/utilizado pela Escola Pública 
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O livro escolhido, para o nosso estudo, advindo de uma escola privada é o 

Língua Portuguesa: ensino médio (2012), de Robson Luiz Rodrigues de Lima. 

Justificamos a escolha deste principalmente por percebermos a adoção desse livro 

(do Sistema de Ensino Positivo) pela escola, há aproximadamente 18 anos; e, tendo 

em vista que se trata de uma escola de renome, no cenário educacional desta região 

do Alto Oeste Potiguar, subtende-se que o material atende às propostas de ensino. 

Adotado pela escola pública, o Livro: Língua Portuguesa: linguagem e 

interação (2010), de Faraco, Moura e Maruxo Jr., foi escolhido para nossa pesquisa, 

por levarmos em consideração o longo tempo em que autores como FARACO e 

MOURA (principalmente) vêm atuando, através de seus livros, em salas de aula do 

Ensino Médio público. Essa observação também pode nos fazer imaginar um 

compromisso desse material, quando o assunto em questão é a formação discursiva 

dos nossos alunos, aqui, especificamente, a partir da escrita. 

 

4.1.1 Descrição do LDP selecionado /utilizado na escola privada 

 

Adotando uma concepção de que é por meio dos usos das múltiplas 

linguagens que o indivíduo se desenvolve social e individualmente, o livro Língua 

Portuguesa: ensino médio (2012), segundo o autor foi assim elaborado: “Para 

propiciar um estudo dialógico e contextual dos gêneros textuais, o presente material 

foi organizado em seções cujos nomes remetem ao ciberespaço, integrando 

conceitos das novas tecnologias, principalmente o da quebra da linearidade” (LIMA, 

2012. p. 7). 

Ainda de acordo com Lima (2012): “É um material organizado por temas, 

proporcionando o acesso a múltiplas linguagens, reflexões em nível linguístico-

discursivo, bem como discussões acerca de diferentes pontos de vista 

materializados em textos de gêneros distintos”. São quatro volumes – cada volume 

dividido em duas unidades temáticas. Os temas foram selecionados de acordo com 

o encaminhamento proposto pelo MEC a partir dos eixos: Trabalho, Ciência, Cultura 

e Tecnologia, assim descritos: prática de leitura, prática de oralidade, prática de 

análise textual e linguística e, prática de produção de texto (ponto principal de nossa 

pesquisa). Os eixos são nominados: conectando-se; acessando língua in pulso e, 

clicando em gênero textual. Esses eixos ainda estão divididos em seções definidas 

como: desfragmentando a leitura, testando a conexão, adicionando, pesquisa, 
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desafio, atividades, trocando ideias, ampliando os sentidos, mundo do trabalho e 

imprimindo ideias. 

É importante destacarmos que há volumes distintos para cada série – 

incluindo-se o livro do professor, livro do aluno e caderno de atividades. Vamos 

trabalhar apenas com o livro do professor, uma vez que este contempla totalmente 

todas as partes constantes no livro do aluno, além de nos trazer alguns informes 

para nossa pesquisa no tocante aos encaminhamentos didáticos oferecidos ao 

professor no desenvolvimento de suas aulas de produção textual escrita.  

As primeiras páginas de cada unidade são destinadas às orientações 

metodológicas direcionadas ao docente. Nelas é possível encontrar uma discussão 

sobre a temática da unidade, resumo de conteúdos, orientações didáticas, respostas 

das atividades e sugestões de leitura complementar, tanto para o aluno quanto para 

o professor, contendo, inclusive, um comentário sobre as obras indicadas. 

O livro também disponibiliza um conteúdo digital; para tanto apresenta uma 

tabela contendo códigos de acesso e título de textos apontados como de relevante 

importância para professor e alunos, através de um canal interativo via internet. 

A sequência de disposição do conteúdo de cada unidade é: 

 

• uma discussão oral sobre tema-base–(em algumas unidades o aluno é 

levado a contribuições orais e escrita); 

• apresentação de textos em gêneros variados sobre esse tema-base e 

interpretação escrita; 

• estudo da gramática seguido de atividades para verificação do 

aprendizado gramatical,  

• gêneros textuais – aqui é apresentado ao aluno informações sobre 

questões estruturais e linguística textual; 

• produção escrita.  

 

Tem-se a reprodução de um padrão adotado pelos Livros Didáticos, de 

modo geral, quanto à disposição dos conteúdos para o desenvolvimento da aula. 

Essa característica é comum nos Livros Didáticos, independentemente da série da 

Educação Básica e, algo perceptível por qualquer leigo. 
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Em relação à prática de produção de textos, o autor assinala, já no início das 

páginas, o reconhecimento da importância do trabalho com os gêneros verbais para 

a comunicação e, com base nisso, o livro propõe uma seleção criteriosa dos gêneros 

textuais mais recorrentes na vida social do aluno e mais cobrados pelos concursos e 

vestibulares do país, relacionando esses gêneros a temáticas efetivamente 

relevantes para serem debatidas no Ensino Médio. 

 

4.1.2 Descrição do LDP selecionado/ utilizado na escola pública 

 

Organizado do modo que o autor chama de ”percurso de aprendizagem”, o 

Livro Didático: Língua Portuguesa: linguagem e interação (2010), se propõe fazer 

com que o aluno perceba que estudar a língua portuguesa é uma atividade 

envolvente, dinâmica e prazerosa. 

Segundo os autores, o aluno poderá compreender as muitas relações que 

há entre a linguagem utilizada nas situações de comunicação do dia a dia e aquela 

que deve ser empregada em situações mais formais e, nessa perspectiva de 

“percurso de aprendizagem”, organizam o livro em cinco etapas, que transcrevemos: 

 

• Primeiro, você lerá alguns textos, a fim de desenvolver estratégias de leitura, 

necessárias quando é preciso compreender determinado(s) gênero(s) ou 

tipo(s) de texto. 

• Em seguida, estudará as características desses tipos de texto para entender 

como se organizam, para que servem, em que situações de comunicação 

costumam ser utilizados. 

• Depois, conhecerá obras literárias que têm relação com os textos estudados. 

Para ajudar você a compreender essas obras literárias, são apresentadas 

diversas informações sobre seus autores e o momento literário em que foram 

escritas. Assim, pouco a pouco, você vai descobrir o prazer de ler esses (e 

outros) textos literários, temos certeza. 

• As propostas com a linguagem oral e os estudos de gramática – importantes 

para você aperfeiçoar sua maneira de se comunicar – constituem a quarta 

etapa desse processo. 
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• O percurso termina com uma produção de texto, proposta para ser feita 

individualmente ou em atividade coletiva.1 

 

O livro está organizado em quatro unidades, que trabalham gêneros e temas 

ligados à literatura ou a questões textuais e linguísticas. Cada unidade divide-se em 

três capítulos. Estes, seguem as seguintes etapas: texto principal para 

conhecimento do tema da unidade “Para começo de conversa”; literatura: teoria e 

história; linguagem oral; “língua: análise e reflexão” (gramática); “prática de 

linguagem” (a língua em uso); produção escrita; e, “para ir mais longe” (textos e 

reflexões complementares). 

Em cada unidade, a seção “Para começo de conversa” introduz um projeto 

coletivo, e a seção “E a conversa chega ao fim” orienta professor e alunos para a 

culminância do projeto iniciado. Ao final da Unidade, é possível encontrar uma seção 

“Agora é com você”, que favorece a ampliação do repertório de informações do 

aluno com a indicação de livros, filmes, sites e canções relacionados com os temas 

tratados na unidade. 

No final do volume, há um conjunto de questões (objetivas) do ENEM, 

ligadas ao conteúdo das unidades. O Manual do Professor explicita os objetivos da 

proposta didático-pedagógica da obra, faz uma descrição da coleção e apresenta os 

pressupostos teórico-metodológicos assumidos. Uma parte específica do volume 

traz orientações para a condução das atividades propostas. 

Trata-se, portanto, de uma edição não consumível que contém os livros do 

aluno e do professor – avaliados pelo PNLD 2012, cuja análise, entre outras 

palavras, explicita que: 

 
Em geral, a coleção orienta a produção de textos segundo os modos 
e esquemas de organização do discurso: relatar/narrar, descrever, 
expor/explicar, argumentar, o que favorece a sistematização e a 
progressão do ensino assim organizado e apoiado, ainda, em 
consistentes orientações para o professor e para o aluno. [...] Em 
geral, as atividades são articuladas com outras de outros eixos e 
trazem exemplos dos gêneros e tipos de texto que os alunos estão 
aprendendo a produzir. Por esses e outros recursos, é evidente o 
cuidado da coleção com o desenvolvimento da proficiência do aluno 
na produção de textos escritos. (GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS: 
PNLD 2012. pp.29-30) 

 

1 Palavras dos autores na apresentação da coleção. 
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Não diferentemente dos demais Livros Didáticos, este também segue um 

padrão na disposição das atividades nele contidas, ou seja, texto-base, discussão, 

interpretação escrita, literatura, gramática, atividades (textuais e gramaticais), e 

produção de texto. 

Em relação a esta última prática, o Manual do professor apresenta uma série 

de compromissos, no intuito de “formar cidadãos hábeis na produção de textos 

coerentes e eficazes”, descrevendo um passo a passo para o trabalho com a escrita 

e avaliação desta produção. São questões que auxiliam o trabalho do professor, 

muito embora signifiquem mais tempo, para que tais sugestões de fato se 

concretizem. 

 

4.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Os quadros que seguem trazem uma amostragem quantitativa das 

propostas de texto escrito contidas nos LDP em análise. É um cômputo geral da 

distribuição de páginas, finalidades e propostas, eles nos darão uma visão mais 

ampla da divisão realizada pelos produtores dos livros e servirão para nossa análise 

no capítulo posterior. 

Vale ressaltar, mais uma vez, as questões que norteiam a nossa análise: 

 

a) Como o material didático, distribuído aos alunos, promove a prática de 

produção textual escrita?   

b) Os livros são facilitadores do trabalho desenvolvido pelo professor?  

c) Há aproximação entre o Livro Didático e os eixos temáticos do PCNEM no 

tocante ao trabalho com a escrita?  

d) Por que os estudantes do Ensino Médio têm, no geral, tantas dificuldades 

com a produção de textos escritos? 

 

De modo mais específico, e dentro de uma visão qualitativa, tratamos 

também o material de pesquisa verificando questões como: 

 

a) Há objetivos claros na solicitação da produção escrita? (para que se 

escreve?).  

c) Há um destinatário fictício ou real definido? (para quem se escreve?).  
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d) Em que esfera e sobre qual suporte deverá circular o texto produzido?  

e) Houve uma preocupação em se trabalhar os três aspectos constituintes 

dos gêneros: conteúdo temático, estrutura composicional e estilo?  

f) Há um planejamento para o desenvolvimento da proposta?  

g) Até que ponto as propostas dos LDP contribuem para a proficiência em 

escrita pelos alunos em exames oficiais? 

 

As respostas a todas estas questões nos oferecerão respaldo suficiente para 

chegarmos às conclusões sobre o compromisso do LDP para com seu público-alvo, 

uma vez que verificamos a (in)suficiência na promoção da produção de textos 

escritos que tenham como finalidade a formação de produtores competentes quanto 

ao discurso argumentativo (em destaque) e, consequentemente, facilidades para se 

sobressair nos exames para os quais são levados na continuidade de seus estudos, 

sejam relativos à entrada nas universidades ou à conquista do primeiro emprego 

através de concursos  públicos. 

Nestes exames e/ou concursos, há uma predominância na solicitação de 

textos dissertativo-argumentativo, quando não o artigo de opinião (conforme 

apresentaremos em quadro específico na sequência). O trabalho com os textos da 

ordem de argumentar tornam-se uma atividade imprescindível se levarmos em 

consideração o caráter pragmático e utilitário da língua tão definidos por Oliveira 

(2010) quando afirma que a principal meta da escola, no que diz respeito ao ensino 

de português, deve ser ensinar aos alunos a escrever para inseri-los de vez nas 

práticas e nas situações de letramento existentes em nossa sociedade. 

Levados por essa teoria é que se faz necessário perceber, de modo 

qualiquantitativo, os encaminhamentos da produção escrita presentes no material, 

corpus desta pesquisa, os quais, reafirmamos, são relevante para a formação 

discursiva dos discentes e possivelmente fator decisivo na continuidade de sua 

carreira estudantil, já que funcionam como facilitadores nos processos avaliativos 

que estes terão à frente. 
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Quadro 1 - Cômputo geral da distribuição de atividades no LDP de Escola Privada2. 
 

Páginas 
 

 
240 

 
100% 

 
Literatura e 

Interpretação 
 

 
105 

 
44% 

 
Ensino da 
Gramática 

 

 
61 

 
25% 

 
Ensino do texto 

escrito 
 

 
74 

 
31% 

 

O Quadro 01 nos traz um demonstrativo da disposição das atividades 

constantes no Livro Didático adotado na escola privada. A partir da análise feita, 

constatamos que, na distribuição em três partes, a maior parte do volume (44%) é 

destinada à literatura e interpretação de textos, seguidos pelo ensino do texto escrito 

(31%) e, em terceiro lugar, as questões voltadas à gramática, o que compreende 

25% do livro em análise. 

 
Gráfico 1 – Distribuição das atividades no LDP1. 

 
 

Observa-se, também, principalmente a partir do Gráfico1, que traz a 

representação/divisão dessas atividades, uma mudança na distribuição das 

atividades no livro, que, em princípio, não segue a mesma linha adotada há décadas 

pelos Livros Didáticos como um todo, ou seja, texto-base, vasta literatura e 

2Doravante LDP1. 

44% 

25% 

31% 

Leitura e interpretação Ensino de gramática Ensino do texto escrito
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interpretações, gramática seguida de exercícios para a fixação de aprendizado e, 

por fim, a produção de texto. 

O ensino do texto escrito, conforme lemos no gráfico, ocupando a segunda 

maior parte do material (31%), quebra a ‘linearidade’ a que nos referimos, mudando 

um estereótipo de sequência da dispersão de atividades presentes no LD ao longo 

de muitas décadas. 

 
Quadro 2 – Cômputo geral das atividades relacionadas à produção de textos escritos no LDP1. 

Propostas de 
produção de textos 

escritos 

 
Tipo 

 
Gêneros 

 
Quantidade 

 

34 

 

 

Narração 

Encenação 
 

01 

Narrativas 
 

01 

 

Relato 

 

 

Comparação 

 

01 

 

Exposição 

 

Exposição 

 

03 

 

 

Argumentação 

 

 

 

Dissertação 
 

14 

Artigo de Opinião 
 

10 

Carta Pessoal 
 

01 

Carta do leitor 
 

01 

Carta Argumentativa 
 

02 

 

Descrição 

 

Descrição 

 

01 

 

 

Injunção 

 

        Anúncio 

 

01 

 

 



50 
 

O quadro 02 nos traz a quantidade de propostas de produção de texto (34 

ao todo), nos mostrando ainda tipo/gênero e as quantidades de propostas por 

gênero textual. Em ordem decrescente, fica perceptível que os textos da ordem de 

argumentar sobressaem aos demais (com 28 propostas em gêneros diversos); 

seguido do tipo expositivo (com 03 propostas) e em terceiro lugar os tipos narração, 

relato, descrição e injunção (com apenas uma proposta cada). 

Ainda no tocante à questão de tipos/gêneros, os que despontam são os 

dissertativos (14 propostas); seguidos do artigo de opinião (10 propostas) e carta 

argumentativa (02 propostas). Na sequência, aparecem três propostas de exposição 

e uma proposta para cada gênero que segue: carta do leitor, carta argumentativa, 

encenação, narrativa, comparação, descrição e anúncio. Essas propostas trazem 

explicitamente as referências e estão intimamente ligadas aos vestibulares de 

diversas universidades do nosso país, além de propostas extraídas do ENEM. 

 
Gráfico 2 – Levantamento quantitativo dos gêneros presentes no LDP1. 

 
 

O gráfico 2 nos mostra que, no LDP1, em relação aos gêneros, há uma 

predominância dos gêneros da ordem de argumentar, 79% em detrimento dos 

demais, ou seja, 6% é o percentual resultante dos gêneros da ordem de expor e 

narrar, respectivamente; seguidos de 3% percentual referente aos gêneros das 

ordens de injunção, descrição e relato. No próximo quadro apresentamos o 

levantamento quantitativo dos gêneros presentes nas propostas do Livro Didático de 

Escola Pública.   

 

6% 
3% 

79% 

6% 
3% 3% Gêneros da ordem de narrar

Gêneros da ordem de
relatar
Gêneros da ordem de
argumentar
Gêneros da ordem de expôr

Gêneros da ordem de
injunção
Gêneros da ordem de
descrever
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Quadro 3 – Cômputo geral da distribuição de atividades no LDP de Escola Pública.3 
 

Páginas 
 

 
368 

 
100% 

 
Literatura e 

interpretação 
 

 
224 

 
66% 

 
 

Ensino da 
Gramática 

 

 
 

101 

 
 

30% 

 
Ensino do texto 

escrito 
 

 
13 

 
4% 

 

O quadro 03 apresenta o cômputo geral da distribuição de atividades 

contidas no Livro Didático adotado em uma escola pública. Do total das páginas 

desse material, 66% são destinadas à literatura e interpretação de textos – o que 

corresponde a mais da metade do livro. São textos diversos, mas sempre com o 

texto-base que abre cada unidade do livro e assegura uma temática que será 

explorada ao longo desta.  

 
Gráfico 3 – Distribuição das atividades no LDP2. 

 
 

O Gráfico 3 complementa a nossa leitura, mostrando também que um total 

de 30% do livro é destinado ao ensino da gramática – em cujas atividades é possível 

3Doravante LDP2 

66% 

30% 

4% 

Leitura e interpretação

Ensino de gramática

Ensino do texto escrito
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encontrar toda uma sequência de normas e técnicas próprias da gramática 

tradicional – embora tida, no manual, como gramática textual - ao lado de exercícios 

que conduzem o aluno à verificação de seu aprendizado técnico quanto ao emprego 

da língua; e, apenas, 4% do material é destinado ao ensino do texto escrito, com 

propostas que não apresentam indicações sobre suas fontes. 

 
Quadro 4 – Cômputo geral das atividades relacionadas à produção de textos escritos no LDP2. 

 
Propostas de produção de 
textos escritos 

Tipo Gêneros Quantidade 

 

14 

Narração 
Memórias 01 

Conto 01 

 

Relato 

 

Relato 03 

Currículo 01 

 

Exposição 

 

Verbetes 01 

Resumo 01 

Síntese 02 

 

Argumentação 

Dissertação 01 

Artigo de 

Opinião 
01 

Carta 

Pessoal 
01 

Carta de 

encaminha

mento 

01 

 

Há, no geral, 14 propostas de produção de texto escrito, atendendo a 04 

tipos de texto, que por ordem decrescente, estão assim dispostos: expositivos (04 

propostas); argumentativo (04 propostas); relato (03 propostas); e narrativo (02 

propostas). Também, seguindo a mesma ordem em relação aos gêneros, há a 

solicitação de 03 relatos, 02 sínteses; sendo trabalhada uma proposta para cada um 

dos gêneros a seguir: memórias, conto, currículo, verbete, resumo, carta pessoal, 

carta de encaminhamento, dissertação e artigo de opinião. 

Esse livro configura melhor o estereótipo de organização dos Livros 

Didáticos dentro de uma sequência típica deste material: texto-base, gramática e 
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produção textual. Este último em um espaço reduzido, assim como reduzido fica o 

tempo destinado a essa finalidade no dia a dia em sala de aula. 

 
Gráfico 4 – Levantamento quantitativo dos gêneros presentes no LDP2. 

 
 

O gráfico 4 nos revela que, quanto aos gêneros da ordem de argumentar, o  

LDP2 apresenta um percentual de 29% das propostas que privilegiam essa ordem. 

De acordo com o gráfico, os gêneros da ordem de expor apresentam a mesma 

quantidade de propostas, ou seja, 29%. No tocante aos gêneros da ordem de 

relatar, os autores apresentam propostas equivalentes a 28% e, finalmente os 

gêneros da ordem de narrar surgem com 14% das propostas. Os gêneros que 

contemplam outras ordens não têm propostas no LDP2. 

É possível que, numa tentativa de adequar-se ao que preconiza os PCNEM, 

os livros, em análise, apresentem cuidados com as propostas de ordem de 

argumentar, que, como pudemos perceber, ganham maior destaque em propostas 

em número maior tanto no LDP1 quanto (mesmo de modo mediano) no LDP2, em 

relação aos demais gêneros neles constantes. 

É nesse contexto de argumentação que se inscreve uma das características 

de nosso trabalho, uma vez que a formação da capacidade discursiva dos discentes, 

num preparo para a continuidade de seus estudos, deve aflorar levada pelo 

utilitarismo dos temas e gêneros que devem ganhar mais espaço em sala de aula de 

modo que favoreçam, efetivamente, o sucesso desse público no ENEM e nos 

vestibulares que despontam como primeiro teste pós-ensino médio. 

14% 

28% 

29% 

29% 
Gêneros da ordem de
narrar

Gêneros da ordem de
relatar

Gêneros da ordem de
expôr

Gêneros da ordem de
argumentar
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Nesse sentido, as palavras de Oliveira (2010) nos ajudam a melhor 

compreender a relevância desse trabalho com o texto escrito: 

 
O vestibular e o ENEM acontecem depois de o ensino da escrita, 
teoricamente, ter sido concluído. Isso significa, também 
teoricamente, que os estudantes foram expostos a apresentações do 
professor sobre a escrita, vista como processo, e realizaram 
atividades que os ajudaram a desenvolver a competência 
comunicativa, mais especificamente sua competência discursiva. 
(OLIVEIRA, 2010. p 127). 

 
 

Uma vez sabedores de que a maior parte das atividades de escrita em sala 

de aula é iniciada a partir das orientações contidas nos Livros Didáticos, é que nos 

deteremos de modo específico, em verificar se este cumpre o papel a que se 

destina, qual seja orientar ao professor para o desenvolvimento desta competência 

que, como dissemos anteriormente, é imprescindível para a formação discursiva dos 

alunos.  
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5. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO DE TEXTO ESCRITO NOS LDPS 
SELECIONADOS 
 

Este capítulo se constitui da análise dos dados, no qual pretendemos 

explicitar as constatações feitas acerca do trabalho com a produção do texto escrito 

nos LDP apresentados, buscando entender se estas cumprem o papel de aproximar 

os alunos à diversidade textual que circula em sua volta e se oferecem ao estudante 

suporte para o desenvolvimento de sua competência textual escrita, de forma que 

este tenha capacidade de dar continuidade a sua trajetória estudantil, ou, ainda, seja 

capaz de conquistar vaga no mercado de trabalho, se sobressaindo no Exame 

Nacional do Ensino Médio ou nos concurso públicos, respectivamente, em cujas 

situações a produção de texto escrito (redação) se faz presente. 

Interessa-nos, pois, o caráter pragmático/utilitarista do trabalho com o texto 

escrito propostos pelos LDP, no desenvolvimento da competência discursiva do 

aluno frente aos usos diários, com enfoque para os textos da ordem de argumentar, 

por liderarem o ranking nos testes oficiais (ou não),a que estes deverão submeter-

se. Isso se faz necessário tanto por uma ordem natural de seu processo evolutivo 

enquanto estudante (adentrando nas universidades), quanto na condição de homem, 

perante a sociedade em que vive (na manifestação de suas opiniões e na conquista 

de uma vaga de trabalho a partir de seleções). 

Na primeira seção, trazemos uma análise interpretativa dos dados 

apresentados nos quadros do capítulo anterior – uma leitura qualitativa desses 

dados, que nos oferecem uma visão mais ampla da disposição dos 

encaminhamentos do Livro Didático para a produção de textos escritos. 

Na segunda seção, damos ênfase à análise dos possíveis (des)encontros 

entre as teorias contidas nos PCNEM+, no tocante à produção de textos escritos, e 

nas orientações constantes dos LDP selecionados como corpus de nossa pesquisa, 

tomando como suporte as teorias dos autores mencionados naquele instrumento. 

Em seguida, com o objetivo de identificarmos as questões direcionadas ao 

professor, apresentamos as possíveis sugestões de técnicas de planejamento para 

o desenvolvimento do trabalho com a produção textual escrita por este profissional, 

visando a facilitar, principalmente, o domínio dos gêneros argumentativos pelos 

alunos. Nesta seção, fez-se necessária uma amostragem dos temas solicitados pelo 

ENEM ao longo de suas edições se das orientações contidas em seu caderno 
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destinado aos alunos, a fim de compararmos aos temas abordados pelos LDP em 

análise. 

Por fim, na última seção, analisamos semelhanças e diferenças entre o 

material coletado, ou seja, entre o LDP oriundo de escola pública e o LDP de escola 

privada, no intuito de verificarmos, a partir de suas peculiaridades, quem apresenta 

as condições minimamente favoráveis ao trabalho com a formação discursiva que 

atenda às exigências da sociedade contemporânea, no contexto social em que os 

sujeitos estão envolvidos. 

 

5.1. ANÁLISE INTERPRETATIVA DOS ENCAMINHAMENTOS DO LIVRO 

DIDÁTICO PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS 

 

É a partir dos resultados obtidos na apresentação dos Quadros 1 e 2 

(capítulo anterior) que iniciamos os nossos comentários acerca do cômputo geral da 

distribuição das atividades encontradas no LDP1, da diversidade e recorrência  de 

gêneros. 

Diante da análise, os resultados nos mostram que há uma diferença na 

distribuição das atividades do LDP1 – se levarmos em conta que, durante décadas, 

o trabalho com a produção de texto escrito sempre esteve restrito a uma menor 

parte do material, em relação, principalmente, ao ensino da língua – ou seja, os 

textos literários e as regras gramaticais com exercícios de fixação dessas regras 

sempre dominaram o maior espaço dos Livros Didáticos como um todo. No LDP1, o 

ensino do texto escrito aparece em segundo lugar, quebrando uma lógica que se 

arrastou durante muito tempo – sendo seguido pelas questões gramaticais. 

No que diz respeito às propostas de produção de textos escritos, gêneros 

solicitados e recorrência, dentro de uma perspectiva pragmática/utilitarista, 

observamos que foram contemplados os principais tipos de textos, tomando por 

base os agrupamentos dispostos por Dolz e Schneuwly (2004) e gêneros diversos 

em uma quantidade significativa. Desponta, portanto, o gênero da ordem de 

argumentar, embora exista uma preocupação em oferecer propostas em gêneros de 

outra ordem, o que revela que, como diz Marcuschi (2002) [...] o trabalho com uma 

maior diversidade de gêneros é uma maneira de a escola abordar as propostas dos 

PCN. 
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Assim, as propostas de textos dissertativo e artigo de opinião se destacam 

como os mais solicitadas nas propostas de produção de texto escrito no LDP1, com 

10 recorrências no caso do artigo e 14 no caso da dissertação, seguidos pelo gênero 

cartas em três de suas configurações (pessoal, do leitor e argumentativa). Nota-se, 

em princípio, um trabalho que toma por base atender às necessidades dos 

discentes, uma vez concluída a etapa da educação básica. Cremos que a prioridade 

na proposta de textos escritos desta ordem, no LDP1, tem por vista a próxima fase 

desses estudantes, corroborando para o seu sucesso nos exames posteriores. 

É em Oliveira (2010), onde lemos que [...] infelizmente, nem todos os 

brasileiros sabem ler ou escrever. Levados pela ideia de que o Livro Didático tem um 

lugar privilegiado no âmbito escolar, é que este deve propor situações em que essas 

práticas sejam de fato atendidas e, ainda, sendo conhecedores de que, na prática, 

sobressaem-se aqueles que dominam a ordem discursiva e o letramento, 

caracteriza-se essencial esse trabalho de forma intensiva em sala de aula: o 

aprendizado do texto escrito. 

O LDP2 nos apresenta uma disposição diferente; nele é possível verificar, 

com base nos Quadros3 e 4 (também do capítulo anterior), a dispersão clássica das 

partes do livro, e, dessa forma, o ensino do texto escrito aparece em última instância 

com um percentual pequeno. Segue-se, assim, a tradicional sequência (literatura, 

interpretação/gramática e produção de texto escrito). 

No livro em análise, a proposta de apenas 14 produções de texto para todo o 

ano letivo já aponta para um trabalho que, provavelmente, não fará com que o 

estudante pratique adequadamente e mais profundamente os gêneros de que 

precisa no processo de sua formação discursiva, nesse nível de ensino. 

Não obstante, preocupa-nos a disposição dos gêneros textuais, quando 

focalizamos os da ordem de argumentar, que constituem nosso maior interesse, haja 

vista as justificativas já apresentadas. Quatro tipos de textos perfazem o total das 

solicitações de produções escritas e, nas propostas de ordem argumentativa, há 

apenas uma proposta de texto: dissertativo, artigo de opinião e cartas, sem 

nenhuma recorrência. 

Segundo Rossi (2006) os Livros Didáticos de maneira geral, não apresentam 

propostas de atividades com gêneros discursivos na dimensão em que esse tema 

deve ser abordado. Assim, fica quase impossível que o estudante levado a produzir 

apenas um texto dissertativo-argumentativo tenha condições suficientes para 
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atender às competências discursivas exigidas pelo Exame Nacional, por exemplo. O 

ensino dos textos dessa ordem, principalmente na 3ª série do Ensino Médio, deve 

tomar dimensões outras, caso a instituição escolar queira atingir sua meta, e o Livro 

Didático deve favorecer esse alcance, propiciando condições que levem, aluno e 

professor à prática e à discussão dos meandros intrínsecos à capacidade de 

escrever, dentro dessa modalidade. 

Levando em conta que os Livros Didáticos devem apresentar aos estudantes 

outros gêneros textuais, que são relevantes e que segundo Oliveira (2010.p.144), 

realizem não [...] um trabalho superficial de simples apresentação dos gêneros, mas 

de atividades voltadas para os alunos aprenderem a redigi-los. Os LDP1 e 2 em 

análise apresentam gêneros variados e no LDP2 há uma disposição de gêneros que 

melhor atendem às necessidades reais de interação social dos alunos em meio à 

sociedade, e/ou na continuidade de seus estudos, uma vez na Universidade (relato, 

currículo, resumo, síntese, carta de encaminhamento). 

Nesse quesito, o LDP1 traz uma sequência de outros gêneros que atendem 

a outra situação quer não a descrita acima e dá preferência a gêneros como: 

encenação, narração, comparação, exposição, descrição e anúncio – não se trata de 

reduzir a importância desses gêneros textuais, mas, se nos voltarmos novamente a 

questão utilitária da produção textual – nesta fase de estudos – veremos que o LDP2 

apresenta uma sequência mais  próxima à proposta pragmática e utilitarista. 

Para ilustrar essa análise, os quadros que seguem trazem uma amostra dos 

gêneros sobre os quais recaem as propostas de produção, a qualidade desses 

gêneros e os encaminhamentos dos LDP para a produção escrita destes. 

 
Quadro 5 – Encaminhamentos para a produção de textos escritos, no LDP1. 

Gêneros Objetivos Destinatário SC ACG Plano LEO 

Encenação X    X  

Narrativa     X  

Comparação     X  

Exposição       

Dissertação X   X X X 

Artigo  X X X X X 

Carta pessoal X X X X X  

Carta do leitor X X X X   
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Carta 
argumentativa  X X X X X 

Descrição    X   

Anúncio    X   
SC – Suporte de circulação / ACG – Aspectos constituintes do gênero / LEO – Ligação com os 
exames oficiais. 
 

As informações constantes no quadro acima nos fazem perceber a 

qualidade das propostas de produção de texto contidas no LDP1 e, de imediato, 

percebemos também uma exclusividade dos textos da ordem de argumentar, 

conforme já mencionamos na análise quantitativa feita. 

Dos seis critérios estabelecidos para essa analise, ou seja: Objetivos da 

produção; destinatário; suporte de circulação do texto produzido (SC); aspectos 

constituintes do gênero (ACG); planejamento; e ligação com exames oficiais (LEO), 

apenas os textos da ordem de argumentar apresentam, em maior expressividade, 

esses elementos, essenciais para o ensino e aprendizado do texto escrito, porém 

não completamente. As demais propostas surgem desprovidas de parte desses 

elementos o que acaba por comprometer o trabalho com a produção escrita. 

Bakhtin (1992, p. 321) nos diz que produzir um texto escrito implica escolher 

um determinado gênero discursivo e essa escolha se faz em função de para quê se 

escreve, para quem se escreve, em que esfera e sobre que suporte deverá circular o 

texto produzido. Assim, uma vez não explícitas essas questões no LDP, a produção 

de texto perde seu valor perante os estudantes, acabando por configurar um cenário 

de complicações no ato da escrita, no lidar com os elementos constituintes dos 

gêneros solicitados; resultando, consequentemente, fracasso nos exames 

posteriores. 

Os dados representados no Quadro 05, referentes aos gêneros 

argumentativos, estão reproduzidos em todas as recorrências do mesmo gênero já 

que estes aparecem mais de uma vez, ao longo do LDP, com algumas exceções. 

 
Quadro 6– Encaminhamentos para a produção de textos escritos, no LDP2. 

Gêneros Objetivos Destinatário SC ACG Plano LEO 

Memórias       

Conto   X  X  

Relato X   X X  
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Currículo X   X X  

Verbetes X X X  X  

Resumo       

Síntese       

Dissertação X   X X X 

Artigo de opinião X X X X X X 

Carta pessoal  X X X X  

Carta de 

encaminhamento 

 X  X X  

SC – Suporte de circulação / ACG – Aspectos constituintes do gênero / LEO – Ligação com os 
exames oficiais. 
 

O Quadro 06, que se refere ao LDP2, nos mostra uma situação não muito 

diferente da realidade abordada no quadro anterior. Mesmo trazendo gêneros 

diversos, já classificados como mais relevantes para os concluintes do Ensino 

Médio, percebemos que a forma como esses gêneros são colocados, aos discentes, 

acaba por também comprometer o processo de produção por falhas nos 

encaminhamentos. 

Os gêneros da ordem de argumentar são melhor encaminhados no LDP2 – 

inclusive o Artigo de Opinião preenche todos os elementos necessários para uma 

boa compreensão sobre o ato de produzi-lo. Infelizmente, o mesmo não acontece 

com o texto dissertativo, que é tão cobrado nos vestibulares e exames nacionais 

nesse país. No LDP2, há recorrência apenas dos gêneros Relato e Síntese, os 

quais, como podemos confirmar no Quadro 06, são trabalhados com falhas, no 

modo como são apresentados aos alunos e na forma de solicitação de sua 

produção. 

É importante observarmos, também, que existem gêneros, no LDP2, em que 

apenas a sua produção é solicitada aos alunos, sem nenhuma indicação sobre o 

porquê desse trabalho em sala de aula. Nesse ponto, especificamente, espera-se 

que o professor explicite aos alunos os reais objetivos dessa tarefa e discuta com a 

turma os demais elementos que dão sustentabilidade e utilidade aos textos que 

serão produzidos; não se incorrendo no erro de transformar essa prática em simples 

“redações” escolares, como nos diz Antunes (2003, p.59), “A prática das “redações” 

escolares – normalmente realizada num limite escasso de tempo, frequentemente 
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improvisada e sem objetivos mais amplos que aquele de simplesmente escrever – 

leva os alunos a escreverem textos de qualquer maneira”.  

Assim, a inexistência de objetivos claros para as atividades de produção de 

texto nos LDP em análise acabam por fragilizar essa prática, acarretando problemas 

em sala de aula que vão desde a resistência às atividades de produção de textos 

escritos aos impactos negativos na interação social (além dos muros da escola); e, 

mais grave ainda, nos exames que se fazem obrigatórios na carreira estudantil e/ou 

profissional desses sujeitos. 

A ausência de recorrência do trabalho com a produção de textos escritos da 

ordem de argumentar no LDP2 e, ainda, o desprovimento dos elementos que dão 

qualidade ao trabalho com esse gênero, demonstra claramente o descompromisso 

do LDP2 com uma prática extremamente necessária à formação discursiva dos 

estudantes do Ensino Médio – uma vez que somos conhecedores da utilidade das 

técnicas argumentativas nas mais variadas situações de comunicação em nosso dia 

a dia, de modo oral ou escrito. 

O próprio PNLEM (2005 p. 37) orienta que se deve dar maior destaque aos 

textos argumentativos, de opinião, constitutivos das práticas sociais. Daí a 

necessidade de um trabalho intenso com o objetivo de termos cidadãos ativos na 

sociedade em que se inserem. 

 

5.2 (DES)ENCONTROS ENTRE OS PCNEM+ E OS LDP SELECIONADOS 

 

Uma nova concepção de texto nos é apresentada nos PCNEM+, e a 

definição deixa clara a ideia de que produzimos textos em todos os momentos, de 

diversas formas e nas mais diversas situações do cotidiano nos quais os discursos 

são proferidos. 

Essa concepção mais abrangente faz, por si só, com que também sejam 

abrangentes os trabalhos com a produção escrita em sala de aula, de modo que o 

estudante tenha condição de perceber essa multiplicidade de gêneros e sua 

utilização nas questões interativas no dia a dia. É necessário, inclusive, perceber, 

como nos diz Marcuschi (2006.p.27), que “um gênero dá origem a outro e assim se 

consolidam novas formas com novas funções de acordo com as atividades que vão 

surgindo”. 
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Em razão dessa multiplicidade de gêneros, surge a necessidade de uma 

escolha do Livro Didático que atenda a seus usuários, indo ao encontro de suas 

reais necessidades, tendo em vista as questões pragmáticas e utilitárias daquele 

tempo. Assim, alguns gêneros se sobressaem em determinados momentos da vida 

estudantil de todos os sujeitos, e a tentativa de apresentar muitas possibilidades de 

produção, numa única série, acaba por prejudicar esse processo. Rossi (2006) 

explicita esse pensamento quando afirma que a grande quantidade de gêneros e 

produções propostas não permite um trabalho nos moldes do que propõem os PCN 

pelo curto tempo reservado a cada uma, pela maneira tradicional de propor a leitura 

e a produção escrita.  

A maneira como os LDP em análise encaminham parte de suas propostas 

de produção escrita recai nos moldes tidos como tradicionais, pois não permitem o 

conhecimento total do gênero, sua utilidade, tampouco os aspectos constituintes 

desses gêneros. Não obstante alguns dos ali dispostos não se aplicam, nesse nível 

de aprendizado, às necessidades de alunos que concluem o Ensino Médio, é o caso 

da encenação, narrativas, comparações, descrição, memórias, conto e carta 

pessoal, por exemplo, que poderiam/deveriam ser trabalhados em séries anteriores. 

Segundo os PCNEM+ (2002), o foco das atividades de produção de texto é 

o estudante; dessa forma é necessário que ele tenha clareza sobre a proposta e que 

esta atenda/responda a questões como: o que dizer? A quem dizer? Como dizer?  E 

ainda o possível rumo que seguirá o seu texto – a publicização. 

Isso significa dizer, entre outras questões, que os LDP devem trazer 

propostas que antecedam respostas às questões citadas de forma a contextualizar a 

própria ocorrência da produção escrita; quanto a isso, os Quadros 05 e 06 nos 

revelam, quase que de modo geral, uma situação desfavorável. 

Observemos, a partir das amostras que seguem extraídas dos LDP em 

análise: 
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(01)  

 
Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr (2010. p.65) – LDP2 

 

Nessa proposta, os alunos são levados à produção de uma síntese coletiva. 

Os autores não deixam claro o porquê da atividade, não fazem referência ao gênero, 

a quem se destina, quais os aspectos constituintes de uma síntese, em que meios 

circula esse gênero e qual o veículo de circulação dessa produção. Esse 

encaminhamento transforma o que seria uma produção de texto em uma atividade 

escrita. 
(02) 

 
Fonte:Lima (2012. p. 28) – LDP1 

 

Após um pequeno trecho sobre Descrição, surge essa proposta de produção 

textual sem mencionar ao estudante o porquê dessa construção; supõe-se o 

destinatário desse texto como o ‘alguém’ descrito em sua orientação; não há uma 

situação clara sobre o gênero e o texto poderia traduzir situações reais da vida do 

aluno. O autor não fala em publicização, provavelmente haverá a circulação dos 

textos entre os próprios alunos. 

Em relação às competências interativas e gramaticais, não encontramos, na 

maioria das propostas, referências às condições de produção, tampouco sobre o 

emprego de mecanismos linguísticos, textuais e recursos apontados pelo PCNEM+. 
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Os mecanismos a que nos referimos são de relevância para o 

conhecimento, por parte dos estudantes, enquanto orientações de produção, e aos 

professores, quando do desenvolvimento de parâmetros para a avaliação dos textos 

produzidos, com exceção de algumas das propostas de produção de textos da 

ordem de argumentar, como veremos abaixo: 

(03) 

 

 
Fonte: Lima (2012. p. 28) – LDP1 

 

Depois da apresentação de uma série de informações sobre o gênero Artigo 

de Opinião – sua função social, lugares de circulação, importância da manifestação 

de opiniões pelos cidadãos, estrutura, tipos de argumento e estratégias 

argumentativas, linguagem, público-alvo e propósito comunicativo, o estudante pode 

perceber os encaminhamentos necessários à escrita do seu texto. Extraído, como 

vemos, de uma prova de vestibular da UFPR – o que aproxima o aluno das questões 
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ligadas aos exames que este fará, a proposta ainda discute a temática, apresenta o 

possível veículo de circulação; o que oferece condições de dedução acerca do 

público leitor. 

Como percebemos, essa proposta aproxima-se das orientações contidas 

nos PCNEM e traz uma atividade que não deixa o estudante alheio aos fatos, 

respondendo ao próprio redator, simultaneamente, às questões que o levam a 

escrever esse gênero dentro da ordem argumentativa. 

Das vinte e oito propostas de produção de textos argumentativos presentes 

no LDP1, vinte e três delas trazem orientações em consonância com os PCNEM+ e 

são relativas ao tipo/gênero dissertativo e artigo de opinião. As propostas 

recorrentes apresentam alguns distanciamentos dessas orientações, mas não têm 

comprometido como um todo o seu encaminhamento, o que não acontece com os 

demais gêneros em outra ordem. Estes apresentam um maior desencontro ao que 

preconiza o documento. 

No LDP2 há menos propostas de textos e mais desencontros com as 

orientações do PCNEM+, no entanto existe uma diversidade de gêneros mais 

próxima da realidade e necessidade dos estudantes e as propostas da ordem de 

argumentar são melhores apresentadas pelos autores, embora não sejam 

recorrentes no livro (existe apenas uma proposta para cada um dos 04 gêneros 

dessa ordem) - o que prejudica o desenvolvimento da habilidade com a escrita e a 

facilidade para encarar as situações que exigem essa competência. 

É ideia vai ao encontro do que nos diz Dionísio (2005) quando afirma que: 

 
Observar os LDP à luz de um novo paradigma teórico para o ensino 
da escrita, permite-nos identificar, na orientação para a produção de 
textos, a preferência pela abordagem codificadora de inspiração 
estruturalista, em detrimento da abordagem textual-discursiva. Essa 
preferência está refletida em algumas tendências metodológicas da 
orientação para produção de textos nos referidos LDP: 

a) Adoção da tipologia de base clássica como referência 
central para a progressão no domínio da escrita; 

b) Não distinção teórica entre o enfoque centrado na sequência 
textual e o enfoque no gênero do texto; 

c) Ausência da denominação ou denominação inusitada do tipo do 
texto a ser criado; 

d) Apelo excessivo à criatividade traduzida na preferência pelo texto 
literário como objeto de produção; 

e) Ausência de critérios de avaliação que permitem a participação do 
outro na construção do texto. (DIONÍSIO, 2005. p.97) 
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Diante disso, fica mais evidente perceber que os desencontros entre os LDP 

em análise e os PCNEM+ podem ser assim caracterizados; embora existam 

avanços na elaboração das produções, nesses Livros Didáticos, como um todo, 

ainda persiste essa preferência que tem origens anteriores à chamada “virada 

pragmática”. 

Estar em encontro com os documentos que regem o ensino do texto, hoje, é 

entender o ensino dirigido às práticas sociais da língua em uso; é perceber que os 

gêneros estão intimamente ligados (se fazem) no processo interacional da 

linguagem em enunciados que atendem às necessidades da existência do homem 

enquanto ser social. Bakhtin (1992 p.182) adverte que ignorar a natureza do 

enunciado e as particularidades de gêneros que assinalam a variedade do discurso 

em qualquer área do estudo [...] enfraquece o vínculo existente entre a língua e a 

vida. 

Caberia, pois, aos LDP adequar-se a essas questões em sua totalidade, o 

que promoveria um estudo/ensino de texto dentro de perspectivas reais diante das 

necessidades de seus leitores, enquanto usuários da língua oral e escrita, nas mais 

diversas situações, visando a prepará-los, simultaneamente, para a vida. 

 

5.3 O LDP E AS PROPOSTAS DE PLANEJAMENTO E SUGESTÕES AO 

PROFESSOR 

 

É comum que se espere dos LDP, de modo geral, dicas e sugestões para o 

desenvolvimento do trabalho pelo professor com a produção de textos 

especificamente, não obstante saibamos que todas as demais atividades estão ali 

respondidas e representadas. Não é à toa que, durante muito tempo, o “livro do 

mestre” teve seu reinado garantido dentro da vida escolar, ficando ao lado do 

professor como um “manual de salvação”, destacando-se frente aos demais 

exemplares. 

Atualmente, algumas editoras primam por não publicar um livro de 

respostas, no entanto o livro destinado ao professor continua existindo e nele a 

apresentação do volume, as possíveis orientações e planejamento para que as 

aulas atinjam os objetivos previstos também no material. 

É necessário compreender que cabe ao professor a identificação da 

programação de conteúdos contidos no LDP, tendo o cuidado para que a seleção de 
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conteúdos/ atividades/ propostas esteja (ou seja) organizada em consonância com a 

sua turma após conhecê-la. Isso significa, entre outras coisas, que a ordem de 

utilização do LDP não precisa necessariamente ser a ordem proposta pelo próprio 

livro. De qualquer forma, apresentar ideias e proporcionar encaminhamentos 

direcionados ao professor é também um papel do LDP, conforme nos diz Dionísio 

(2005, p. 19), é necessário que o programa declarado no livro do professor não só 

configure-se como compatível com os objetivos do ensino de língua materna e como 

ainda seja corretamente efetivado no livro do aluno. 

É essa compatibilidade que pode fazer um diferencial, pois poderá dar ao 

estudante respostas ao porquê de muitas atividades propostas, visto que, na maioria 

das vezes, este não consegue entender seus motivos. Isso acaba gerando uma 

descaracterização do material e um ciclo de desmotivação para a utilização do LD 

em sala de aula. 

Iniciemos nossa análise pelo LDP1, que destina as primeiras páginas ao que 

chama de Livro do Professor. As primeiras questões dizem respeito à concepção de 

ensino e há, no texto, recortes de falas de autores como: Geraldi, Brito, Bakhtin, 

Bronckart, PCNEM entre outros, inclusive nomes de teóricos cujas ideias dão 

sustentação a esta pesquisa. As discussões seguem em tópicos como: Prática de 

leitura e múltiplas linguagens; prática de análise linguística e Prática de produção de 

textos. 

Na sequência, encontramos a organização didática do livro apresentada ao 

professor, os conteúdos privilegiados, objetivos, dos quais interessa-nos: “[...] 

compreender a constituição e a função de diferentes gêneros textuais, considerando 

sua natureza, forma, função, manifestação e as diferentes condições de produção e 

recepção4”; avaliação e, referências. 

Os assuntos descritos nessas páginas explicitam as pretensões dos autores 

com os assuntos constantes do LDP. Não há, nesse primeiro momento, nenhum 

diálogo mais próximo à figura do professor, que usará o material. Em seguida 

existem tabelas de Programação de Conteúdos para o Ensino Médio e só então as 

orientações metodológicas. 

Nessas orientações, que estão divididas em blocos, é possível encontrar os 

seguintes tópicos: explanação sobre a unidade, sugestão de número de aulas, 

4Livro do Professor. P. 9. 
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conteúdos privilegiados, orientações didáticas (estas apresentam o que o LDP 

espera do aluno diante das questões que são apresentadas, há uma sequência de 

respostas prontas e sugestões de resposta, objetivo das atividades propostas – 

algumas dicas de discussão com os alunos, mas sempre com uma linguagem 

direcionada não ao professor), e, ainda, sugestão de leitura-extra para o aluno e 

para o professor. 

Em relação aos textos da ordem de argumentar, o LDP1 sugere ao professor 

a realização de atividades como: debate, bate-papo, comentários, levantamento das 

dúvidas dos alunos e revisão. 

Não há, portanto, uma fala mais direta ao professor, de modo que as 

orientações didáticas estão mais voltadas às respostas das atividades solicitadas de 

que a auxiliar no trabalho do professor. As atividades sugeridas para as aulas de 

produção de texto são simplistas e, dificilmente, poderão fazer com que o professor 

não caiana tradicional realização de um simples comentário sobre o tema que será 

escrito. Vejamos o exemplo que segue. 

(04) 

 
Fonte: Lima (2012. p. 34) – LDP1 
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(05) 

 

 
Fonte: Lima (2012. p. 21) – LDP1 

 

Teria, realmente, cada aluno o seu livro predileto? Eles o teriam em casa? 

Não seria essa uma aula específica onde caberiam, inclusive, outros objetivos 

relacionados à leitura por exemplo. O tema da redação solicitada acima é “O poder 

transformador da leitura” – Seria essa transformação provocada pelos livros que 

serão apresentados? Por que não há questões dirigidas a essa possibilidade? A 

leitura transformadora advém do livro de preferência apenas? 

Outro aspecto importante é o fato de que mesmo o autor deixando claro que 

a avaliação deve ter um caráter diagnóstico e processual, não encontramos 

orientações ao professor sobre como conduzir a avaliação dos textos produzidos, ou 

seja, os temas são apresentados – o texto é logo produzido e, (subtende-se) 

entregue ao professor? Esse primeiro texto já será avaliado quantitativamente? Será 

devolvido? Discutido? Refeito? Selecionado? Divulgado?  Para essas e outras 

tantas questões não encontramos respostas no LDP1 em análise. 

Nesse ponto, interessa-nos a descrição, pelos autores do trabalho com a 

produção de textos, quando afirma: 

 
Dessa forma, os encaminhamentos metodológicos de produção de 
texto do Livro integrado Positivo consideram que, a cada leitura e a 
cada produção textual, o aluno deverá ser capaz de: 
a) perceber a dialogicidade presente nos textos, reconhecendo a 
intertextualidade como importante ferramenta de produção de sentido 
e desenvolver ampla capacidade de inferência por meio da leitura de 
múltiplas linguagens; 
b) reconhecer os efeitos de sentido decorrentes da veiculação dos 
textos em diferentes suportes textuais; 
c) considerar a situacionalidade como fator determinante das 
construções discursivas; 
d) negociar os sentidos construídos a partir da leitura dos textos, 
entendendo que não existe texto neutro; 
e) fazer uso estratégico de diferentes gêneros textuais, conhecendo 
sua estrutura, função social e dimensão discursiva e linguístico-
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discursiva. Nessa perspectiva esse material didático busca levar os 
alunos a perceberem que cada texto se constitui em um recorte 
discursivo e, por isso necessita de uma refacção contextual para que 
seus sentidos sejam amplamente explorados. (LIMA, 2012. p.06) 

 

São exatamente as descrições acima, constantes do Livro do Professor, que 

não são possíveis encontrar/constatar de modo efetivo dentro do próprio Livro 

Didático no encaminhamento das propostas de texto escrito. Dessa forma, fica 

notável um desencontro entre o Livro do Professor e o Livro Didático propriamente 

dito. Ou seja, os discursos que dão conta de um trabalho mais próximo à esperada 

contribuição na formação discursiva dos alunos de fato não se concretizam em sua 

totalidade e, isso pode comprometer o desenvolvimento da habilidade de escrita. 

O exemplo que segue nos dá uma ideia de que os encaminhamentos 

metodológicos, na maioria das atividades de produção escrita, no LDP, não dão 

conta de sugerir ao professor como atingir os objetivos explicitados acima. Questões 

como dialogicidade, efeitos de sentido, situacionalidade, construção de sentidos, o 

uso estratégico de diferentes gêneros textuais e refacção textual ficam (da forma 

que percebemos no LDP) muito a critério do professor em suas aulas expositivas, 

pois essas orientações não estão explícitas no material. Vejamos novos exemplos: 

(06) 

 
Fonte: Lima (2012. p. 43) – LDP1 
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(07) 

 

 

Como dissemos, não existem orientações metodológicas para a atividade 

acima. Os alunos são levados a produzir um texto, sem necessariamente serem 

informados sobre tipo/gênero; sabem apenas que será um texto de 20 linhas sem 

título. No espaço destinado às orientações metodológicas, encontramos um discurso 

que dá conta das pretensões do LDP em relação ao aluno, fazendo uma descrição 

da imagem e já sugerindo o possível norte do texto, ou seja, não há diálogo com o 

professor, orientando-o quanto ao modo como conduzir essa aula de produção. 

O LDP2 apresenta em suas últimas páginas, o que chama de Manual do 

Professor, cujo espaço carrega essa nomenclatura, mesmo configurando-se um livro 

à parte com sua divisão principal bastante evidente, a saber: sumário, palavras ao 

professor, introdução da qual destacamos:  

 
Vale lembrar, finalmente, que todas as sugestões de atividades e 
encaminhamentos metodológicos expostos ao longo das unidades e 
dos capítulos – tanto no livro do aluno quanto como sugestões 
apenas para o(a) professor(a) -, constituem sugestões de atividades. 
O(a) professor(a) enriquecerá enormemente seu trabalho se puder 
valer-se dessas sugestões bem como, e, talvez, principalmente,  se 
as adaptar ao seu fazer didático-pedagógico, aproximando-as da 
realidade em que atua.[...] assim, é possível seguir o livro página a 
página ou fazer escolhas decorrentes do planejamento elaborado 
pelo(a) professor(a)5. 

 

Na sequência, encontramos a apresentação da estrutura da coleção, das 

unidades, dos capítulos, e outros trechos cuja descrição nos interessa. 

Para os autores, os avanços das pesquisas em didática do ensino de 

produção textual demonstram que, quanto mais significativa for uma tarefa para os 

5Manual do professor. p. 4. 
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aprendizes, mais chances ele terá de atingir os objetivos didáticos a que se destina 

(FARACO, 2010 p.8); e continuam mostrando que a produção de textos em sala de 

aula pode, com frequência, tornar-se tarefa mecânica e artificial. Por que escrever 

um texto que só será lido pelo professor? Com que propriedade o professor vai 

trabalhar a correção, a revisão e a refação de um texto, se ele ficará confinado num 

caderno e não servirá para comunicar de fato e de forma ampla? (FARACO, 2010 

p.8). 

Após esses comentários, o LDP apresenta quadros de visão geral das 

unidades dos três volumes (em nossa pesquisa interessa-nos apenas o 3º volume – 

referente a 3ª série do Ensino Médio) e, em relação à estrutura dos capítulos, mais 

precisamente no tocante à produção escrita, lemos: 

 
O objetivo mais amplo é a formação de cidadãos escritores 
proficientes, aptos a produzir de forma eficaz textos coesos, 
coerentes, adequados às diversas situações comunicativas que se 
apresentarem a ele dentro e fora da escola. (FARACO, 2010, p.31 – 
Manual do Professor). 

 

No tocante à avaliação dos textos produzidos, o Manual apresenta as 

seguintes orientações: A leitura do texto; a reescrita (reescrita coletiva e reescrita 

individual);explicitando a concepção deque esta é uma oportunidade de reflexão 

sobre os textos, sobre os usos da língua e suas estruturas, bem como enfatizando 

que as hipóteses e soluções propostas pelos alunos sejam registradas e verificadas. 

Para tanto o LDP sugere, ao final dos capítulos, que as produções de textos dos 

alunos sejam arquivadas de alguma forma (diário de bordo ou portfólio), cujos 

registros poderão ser revistos a qualquer momento pelos alunos ou pelo professor, 

principalmente na busca de respostas para as questões: 

 

1. O que fizemos? 

2. Como fizemos? 

3. Por que fizemos?6 

 

6Manual do Professor. p. 33. 
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O Manual traz ainda textos, para leitura e reflexão, de autores como 

Schneuwly e Dolz; Dahlet, Charaudeau; Maingueneau, entre outros; e encerra com 

Orientações Específicas e atividades complementares. 

Alguns exemplos são importantes para que visualizemos as questões 

contidas no LDP2 independente do Manual do Professor. Observemos: 

 

(07) 

 

 
Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010. p.142-43) – LDP2 

 

Nesse exemplo, os alunos são levados à produção de um relato. Em 

princípio não há um objetivo colocado no próprio encaminhamento do texto. Ao 

professor é colocado que o importante é que os alunos exercitem a capacidade de 

“figurativizar”. Uma vez seguindo o LDP, caberá ao professor apenas ratificar os 

encaminhamentos presentes?  Falará, inclusive, sobre a fusão de gêneros? “Relate 

esse acontecimento”, “use a descrição para tornar o texto atraente”. 
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Haverá leitura individual, por parte dos alunos, da primeira versão, ou ela 

será entregue ao professor? Quem detectará as duas questões presentes na 

proposta?  “Se houver algum problema, refaça seu texto”. “Compartilhe e leia os 

textos dos colegas” Qual? A primeira versão? A versão refeita, vista pelo professor? 

Enfim, o que notamos é que a ausência das orientações ao professor e ao próprio 

aluno deixa muito a desejar e podem fazer com que as tradicionais atividades de 

escrita ganhem novamente espaço em sala de aula, além de o discurso de 

“atividade que pareçam interessantes”, destinado aos alunos, acabe por perder o 

valor. 

No exemplo que segue, o LDP2 aproxima-se do que consideramos atender 

melhor ao quesito orientações e sugestões de planejamento ao professor. 

 

(08) 
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Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr (2010. p.249-50) – LDP2 

 

Notamos uma fala dirigida ao professor – o diálogo é aberto e direto com o 

profissional. Neste exemplo (08), os autores alertam o professor sobre a mobilização 

de várias pessoas para a realização da proposta e adverte sobre o tempo e a 

necessidade de um planejamento antes de propor o trabalho aos alunos. Passo a 

passo, os alunos e o professor vão encontrando, nessa proposta, as tarefas que 

deverão ser desenvolvidas, sem que haja confusão no desenrolar da entrevista e 

facilitando, nesse ponto, o trabalho do professor de quem se espera que tenha 

também o seu plano adicional em mão. 

No final da atividade, mais uma vez os autores abrem diálogo com o 

professor; desta feita mostrando a necessidade da intervenção deste, antes da 

publicação do trabalho, para que o professor ouça, veja, leia as entrevistas e faça 

correções e alterações. 
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Um fato importante é que os autores sugerem a gravação da entrevista em 

vídeo ou áudio (caso isso seja possível) ou que seja elaborada como texto escrito. A 

redação do texto resultante da entrevista pouco poderá exigir da competência 

discursiva dos alunos, já que se trata de uma transcrição de áudio ou vídeo. Assim, 

a entrevista não entrou em nosso quadro de propostas de produção de texto, mas, 

no caso de orientações e sugestões ao professor para esta atividade, achamos por 

bem colocá-la nesse ponto de nossa pesquisa. 

Em relação aos gêneros da ordem de argumentar – em específico o texto 

dissertativo-argumentativo que, como já vimos, é proposto apenas uma vez em todo 

o LDP2, ao professor coube a orientação de que ajude os alunos a perceberem a 

estrutura, a atividade argumentativa de um gênero estereotipado, restrito e 

específico7. Mais uma vez ficam muitas questões em aberto sobre essa aula de 

produção do texto dissertativo-argumentativo. 

Cabe fazermos maiores referências a esse tipo, por se tratar do solicitado 

em todas as edições do ENEM e na maioria dos vestibulares de Universidades 

Públicas e privadas em nosso país. O quadro abaixo traz o demonstrativo das 

edições do ENEM, no qual percebemos a recorrência de temas que sugerem uma 

argumentação do aluno, importante para caracterizar o nosso dizer sobre o 

tratamento dado ao texto argumentativo pelo LDP em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Palavras dos autores. 
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Quadro 7– Temas de redação de todas as edições do ENEM: 

 Ano Temas de Redação 

1998 Viver e aprender 
1999 Cidadania e participação social 

2000 
Direitos da criança e do adolescente: 
como enfrentar esse desafio 
nacional? 

2001 
Desenvolvimento e preservação 
ambiental: como conciliar os 
interesses em conflito? 

2002 

O direito de votar: como fazer dessa 
conquista um meio para promover as 
transformações sociais que o Brasil 
necessita? 

2003 A violência na sociedade brasileira: 
como mudar as regras desse jogo? 

2004 
Como garantir a liberdade de 
informação e evitar abuso nos meios 
de comunicação? 

2005 O trabalho infantil na sociedade 
brasileira 

2006 O poder de transformação da leitura 

2007 O desafio de se conviver com as 
diferenças 

2008 

Como preservar a floresta Amazônica: 
suspender imediatamente o 
desmatamento; dar incentivos 
financeiros a proprietários que 
deixarem de desmatar; ou aumentar a 
fiscalização e aplicar multas a quem 
desmatar 

2009 O indivíduo frente à ética nacional 

2010 O trabalho na construção da 
dignidade humana 

2011 Viver em rede no século XXI: os 
limites entre o público e o privado 

2012 Movimento migratório para o Brasil no 
século XXI 

2013 Efeitos da implantação da Lei Seca no 
Brasil 

2014 Publicidade infantil em questão no 
Brasil 

Fonte: http://enem.net/temas-das-redacoes-do-enem-todos-os-anos.html 

 

Em todas as edições, os alunos receberam instruções para a produção do 

texto dissertativo-argumentativo, a partir do qual seriam observadas as seguintes 

competências: 
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Quadro 8 – Quadro da matriz de referência para redação – detalhamento por competência. 

Competência 1 Demonstrar domínio da modalidade 
escrita formal da Língua Portuguesa. 

 
Competência 2 

 
Compreender a proposta de redação e 
aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo em prosa. 
 

 
Competência 3 

 
Selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões 
e argumentos em defesa de um ponto 
de vista. 
 

 
Competência 4 

 
Demonstrar conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários à 
construção da argumentação. 
 

 
Competência 5 

 
Elaborar proposta de intervenção para o 
problema abordado, respeitando os 
direitos humanos. 
 

Fonte:http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/guia_de_redacao_e
nem_2013.pdf 
 

Observamos que há uma necessidade de o LDP trabalhar de modo eficaz 

essas questões temas/competências, que são relevantes para o estudante 

concluinte do Ensino Médio, uma vez que o ENEM, vestibulares e concursos, em 

cujos testes a produção de texto é inevitável, representam uma atividade obrigatória 

a todos os estudantes que tenham por objetivo a continuidade de estudos e/ou a 

introdução no mercado formal de trabalho. 

Vejamos, pois, a seguir, o último exemplo extraído do LDP2 em análise. 

Interessa-nos, ainda nesse ponto, os encaminhamentos e orientações ao professor 

quanto ao trabalho com a dissertação em prosa, conforme comentamos 

anteriormente. 
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(09) 

 

 
Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010. p.318-319) – LDP2 

 

É possível encontrarmos, ao longo do capítulo destinado ao ensino do texto 

dissertativo em prosa, algumas orientações acerca das estratégias de 

argumentação, as quais encaminham o professor a observar com os alunos ou fazer 

com que estes as percebam a partir do texto-base que abre a unidade. 

Não há referências sobre os procedimentos que o professor poderá adotar 

após a redação desse texto, nem orientações sobre as competências exigidas pelo 

órgão responsável pelo ENEM e que as tem enquanto quesito avaliativo. Subtende-
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se que o professor seguirá, pelo menos, os passos contidos no Manual do 

Professor, no sentido de solicitar a leitura dos textos uns dos outros e, na sequência, 

uma reescrita do texto. Mesmo agindo dessa forma, ficam-nos questões como: ele 

fará uma avaliação? Ou serão os alunos que verificarão falhas? Eles discutirão 

sobre a temática? As orientações se limitarão ao que está contido no livro? 

Há também referências à utilização do gênero em exames posteriores, mas 

isso não foi suficiente para que o LDP2 recorresse a esse gênero textual ou 

apresentasse melhores sugestões ao professor, com o objetivo de melhor 

trabalharem esse aspecto. 

 

5.4 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE O MATERIAL COLETADO 

 

Em razão de termos eleito para esta pesquisa os LDP de escola privada e 

de escola pública, é plausível que façamos uma comparação entre o material 

trabalhado, de forma que nos possibilite as considerações no capítulo que fecha o 

nosso trabalho. Para tanto, achamos por bem apresentar um novo quadro constando 

os pontos principais observados no material, de forma quantitativa e qualitativa, 

para, na sequência, verificarmos semelhanças e diferenças entre eles. 

Esse quadro representa, portanto, um resumo geral de nossa análise e, uma 

vez lado a lado, LDP1 e LDP2, proporcionam melhor leitura e fechamento das 

observações que seguem. Para chegarmos a definição das propostas analisadas, 

adotamos como critérios as verificações qualiquantitativas apresentadas nos 

quadros 2, 4, 5 e 6 deste material. Sendo que os Quadros 5 e 6 adotam critérios 

extraídos das orientações contidas nos PCNEM. 

 
Quadro 9 – Comparativo entre os LDP analisados. 

 
Tópicos 

 
LDP1 

  
LDP2 

   P.S PPS P.I P.S PPS P.I 
Propostas x       x   
Objetivos   x     x   

Planejamento   x     x   
Seleção de Gêneros   x     x   

Recorrências     x     x 
Gêneros Pragmáticos 

 
 x    x 

 
  

Aproximação com o   x     x   
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PCNEM+ 
Orientações ao Professor   x     x   

Ligação com Exames 
Oficiais x       x   

Seleção de temas para 
produção de textos x 

    
x 

P.S - Propostas suficientes/PPS – Propostas Parcialmente Suficientes /P. I – Propostas Insuficientes. 
 

A partir do quadro acima, é possível dizermos que os LDP analisados, no 

tocante às propostas de produção de textos escritos, apresentam 

semelhanças/aproximações, quando a questão é a necessidade de melhores 

objetivos, planejamento, seleção de gêneros, recorrência, aproximação com os 

PCNEM e orientações ao professor. Em todos esses quesitos, os dois apresentam 

propostas parcialmente suficientes, e, no caso da recorrência de gêneros, os LDP 

apresentam propostas insuficientes. 

Nem todos os encaminhamentos para o texto escrito deixam claros os 

objetivos dessa tarefa – não havendo um planejamento mais eficaz, em que o 

professor possa ter mais ideias para a motivação, a condução e avaliação da aula, e 

onde também fosse possível perceber ligações mais diretas com o tratamento dado 

ao texto escrito pelo PCNEM+, que tem por objetivo nortear o trabalho em todas as 

suas esferas do Ensino Médio. 

No tocante à recorrência, apenas três dos gêneros do LDP1 foram escritos 

novamente e dois no LDP2. Levando em conta a dificuldade que os estudantes 

apresentam para a produção de textos escritos, propor a escrita, em um 

determinado gênero, apenas uma vez, durante todo o ano letivo, é de fato não 

propiciar o aprendizado desse aluno; como é o caso dos gêneros da ordem de 

argumentar no LDP2. 

Os LDP apresentam diferenças/distanciamentos nos quesitos número de 

propostas – onde o LDP1 – atende suficientemente; o que ocorre também em 

relação à ligação com os exames oficiais e a seleção de temas para discussão e 

posterior produção de textos escritos. Nesses quesitos, o LDP2 traz propostas 

parcialmente suficientes. 

No que diz respeito aos chamados “gêneros pragmáticos” ou gêneros 

textuais de grande importância pedagógica e/ou social, tão difundidos por Oliveira 

(2010. p.143), o LDP2 apresenta-se de modo suficiente no atendimento a essa 
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demanda em detrimento ao LDP1, que traz gêneros mais tradicionais, vistos por 

muito tempo nos LDP como um todo. 

Bakhtin (1997 p.303) nos diz que são muitas as pessoas que, dominando 

magnificamente a língua, sentem-se logo desamparadas em certas esferas da 

comunicação verbal, precisamente pelo fato de não dominarem, na prática, as 

formas do gênero de uma dada esfera. Isso corrobora a ideia de que os LDP de 

modo geral, devem preocupar-se com a multiplicidade de gêneros presentes no dia 

a dia das pessoas; não bastando, pois, o ensino da língua pela língua, mas um 

estudo voltado para o discurso que se dá na prática e se constitui uma necessidade 

de todos os usuários dessa língua. 

No tocante à seleção de temas para a posterior produção de textos, Oliveira 

(2010 p. 118) nos diz que, diante do papel essencial dos conhecimentos prévios na 

leitura, um ponto que o professor precisa levar em consideração é a ideia de que os 

temas propostos para a escrita na escola devem ser significativos, relevantes, para 

os alunos. Assim, orientado pelo LDP, quase sempre, é mister que se verifique a 

relevância desses temas e, em nossa analise, verificamos uma diferença entre o 

material coletado: enquanto o LDP1 apresenta suficiência nos temas sugeridos8, há 

insuficiência desses no LDP2. 

Assim, levando em consideração a preparação dos estudantes para o 

ingresso nas universidades desse país – via ENEM ou vestibulares – tendo por base 

o trabalho com propostas de textos escritos da ordem de argumentar, 

principalmente, do tipo/gênero dissertativo-argumentativo e artigo de opinião, 

comprovadamente os solicitados nos exames que se destinam a essa finalidade, é o 

LDP1 que suficientemente prepara os alunos para essa competência. 

Nesse aspecto cremos que as propostas nele apresentadas e um 

planejamento extra do professor, principalmente, possam favorecer o 

desenvolvimento da competência argumentativa, com reflexos positivos na produção 

de textos cujos gêneros sejam dessa ordem, mas não podemos esquecer das 

questões ligadas ao interacionismo Bakhtiniano, afinal os gêneros são a essência da 

comunicação  diante da necessidade de interagirmos uns com os outros. 

É importante, portanto, frisar que, de modo geral, os LDP em análise exigem 

do professor um trabalho mais abrangente, sinalizando o que usar ou não, já que 

8Ver propostas de textos argumentativos dos LDP nos anexos. 
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estes apresentam problemas por não atenderem suficientemente o trabalho com a 

produção de textos escritos. Esta atividade precisa ser entendida como processo – 

tanto pelos Livros Didáticos quanto pelos professores e estudantes e, dentro desse 

processo, não se pode negar a natureza interativa da linguagem, fundamentando as 

propostas num propósito de comunicação onde os autores tenham claro e de forma 

significativa o porquê, como e para quem se materializarão tais atividades. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Não é de hoje o registro de tantas pesquisas e publicações que tentam dar 

suporte didático-metodológico aos professores, especificamente de língua 

portuguesa, quando o assunto em questão é o trabalho com a produção de textos 

escritos. Tem se tornado um hábito ouvirmos diariamente a expressão “meus alunos 

não lêem” e, consequentemente, “meus alunos não sabem escrever a redação”. 

Esses discursos atravessam décadas e traduzem o cenário escolar que, lentamente, 

vem apresentando mudanças nesses últimos tempos. 

Levados por esses “lamentos docentes”, pelo valor dado ao Livro Didático 

por quase toda a totalidade dos profissionais da educação básica e, principalmente, 

sendo conhecedores da forma como este material chega às escolas, em cujo 

período poucos disponibilizam de tempo para uma análise deste material e/ou 

apresentam conhecimento suficiente para a realização desta análise, levando em 

consideração aspectos imprescindíveis na observância deste recurso didático, é que 

se inscreveu  esta pesquisa. 

Como não tínhamos capacidade para a verificação de toda a coleção do 

Ensino Médio, de escola pública e privada, optamos por dar ênfase apenas ao Livro 

Didático destinado à 3ª série. Acrescentando a essa decisão a premissa de que são 

aos alunos concluintes desse nível de ensino, a quem se dá maior atenção seja pelo 

material utilizado em sala de aula, assim como pelo próprio trabalho do professor, já 

que estes terão à frente testes oficiais e/ou o mercado de trabalho formal, cujas as 

exigências sobre o conhecimento adquirido se fazem necessárias, incluindo-se, 

nesse rol, a capacidade discursiva na produção do texto escrito. 

Torna-se para nós impossível não crer em uma preparação mais intensa, e 

mais direcionada aos objetivos do futuro universitário e/ou cidadão apto a adentrar 

no mercado de trabalho. Para tanto, a observância do Livro Didático quanto à 

seleção de gêneros que melhor se adequem a essa realidade, e a oferta de 

estratégias, metodologias e temáticas para nortear as práticas de produção textual 

escrita, nesse contexto, se fazem por demais obrigatórias. 

É perceptível, em qualquer escola, um cenário de dificuldades e de aversão 

aos momentos de escrita de textos. Os métodos empregados pelos professores para 

a realização desta tarefa não são, em sua maioria, convincentes e motivadores, 

deixando com que a atividade seja interpretada pelos discentes como algo 



85 
 

obrigatório, que vale uma nota e que não tem um valor além dos muros escolares; 

não existindo, portanto, diferença entre produção de texto e atividade de escrita, 

cristaliza-se conforme vimos com Bunzen (2006), uma crença para o aluno de que 

produzir textos reduz-se à produção escolar. 

Enquanto alicerce de nossa pesquisa, tomamos por base os estudos de 

Bunzen (2006); Dionísio (2005); Rojo (2003); Bakhtin (1986), entre outros autores, 

além dos documentos oficiais que regulamentam e/ou orientam a educação neste 

país (PCN, PCNEM, PCNEM+, PNLD). Os estudos desenvolvidos por esses 

autores, apresentados no primeiro capítulo deste trabalho, nos deram 

fundamentação e contribuições significativas para o enriquecimento desta pesquisa, 

oportunizando-nos responder às questões condutoras desse estudo, as quais 

achamos por bem retomá-las para melhor fixar nossas reflexões. 

a) Como o material didático, distribuído aos alunos, promove a prática da 

produção textual escrita? 

b) Os livros são facilitadores do trabalho desenvolvido pelo professor? 

c) Há aproximação entre o Livro Didático e os eixos temáticos do PCNEM no 

tocante ao trabalho com a escrita? 

d) Por que os estudantes do Ensino Médio têm, no geral, tantas dificuldades 

com a produção de textos escritos? 

Em primeiro lugar, nesta pesquisa, encontramos uma mudança na 

concepção de organização da sequência de atividades dispostas nos Livros 

Didáticos analisados.  No LDP1, encontramos o trabalho com o ensino do texto 

escrito como algo merecedor da segunda maior atenção daquele material, o que, 

infelizmente, não ocorreu com o LDP2, que acabou por manter o “padrão” dos Livros 

Didáticos em geral, ou seja, literatura, gramática (exercícios) e produção escrita. 

Segundo Rojo (2003), o ensino de gramática é o que os autores mais fazem. Essa 

tríade (literatura, gramática e produção escrita), tende a deixar a produção de textos 

escritos em último plano, prejudicando, inclusive, o seu ensino e a receptividade dos 

alunos. 

Em relação às propostas, também foi possível perceber disparidades entre 

os LDP analisados. O LDP1 apresenta mais propostas, mostrando a importância de 

promover a prática escrita continuamente, durante o ano de conclusão do discente; 

para tanto, dar maior ênfase aos gêneros da ordem de argumentar, indo ao encontro 

das questões pragmáticas e utilitaristas defendidas por Oliveira (2010), e da “virada 
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pragmática”, discutida por Dionísio (2005). Essa postura do LDP1 também aproxima-

se  do que preconiza o PNLEM (2005), quando orienta maior destaque aos gêneros 

argumentativos. 

Há uma reincidência positiva nas propostas de produção textual, 

principalmente do texto dissertativo-argumentativo, com temáticas atuais e que 

muito contribuem para a formação de opinião dos sujeitos aprendizes. Esse fato 

propicia melhores condições para o enfrentamento do ENEM, por exemplo, além de 

outras situações, de teste discursivo, que o estudante possa encontrar mais adiante. 

No entanto, o LDP1 não apresenta uma seleção de gêneros que 

classificamos como melhor adequados para o contexto de alunos que concluem o 

Ensino Médio e necessitam conhecer/praticar e formar competência discursiva, em 

situações mais próximas a sua realidade. Ao nosso ver, o LDP1, acerta na 

intensificação dos gêneros argumentativos e peca na seleção dos demais gêneros, 

levando-se em conta as questões pragmáticas e o interacionismo sócio-discursivo 

Bakhtiniano, abordados no decorrer deste estudo. 

Outro ponto, diz respeito à aproximação com o PCNEM. A maioria das 

propostas está em acordo com os elementos necessários à sua apresentação e 

formulação de condições de produção, porém, no geral, é possível encontrar alguns 

distanciamentos, principalmente em propostas de gêneros não argumentativos. 

Questões como: o que dizer? A quem? E como dizer? apresentam-se de modo 

parcialmente suficientes, deixando sob a responsabilidade do professor expor essas 

questões e mostrar para os alunos os reais motivos para as propostas de produção 

de texto, o que concretamente pode acabar não acontecendo. 

Sabendo que o livro é, quase sempre, seguido à risca pelo professor, o 

discurso direto do material com o profissional é por demais importante. No LDP1, 

embora no Livro do Professor encontremos um discurso inteiramente atual, 

referindo-se inclusive a teóricos e documentos oficiais aqui mencionados, no livro 

em si, o tratamento dado ao professor é indireto, sintético e pouco contribui para o 

desenvolvimento de determinadas atividades. Isso nos faz ver que, caso o professor 

não tenha disponibilidade e compromisso com o ensino, o aluno poderá ser 

prejudicado em situações específicas. 

Há, portanto, incompatibilidade entre os objetivos do Livro do Professor e os 

encaminhamentos dados ao profissional, durante as propostas de produção de texto 
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escrito; ficando, portanto, ao seu critério as questões metodológicas para a 

motivação, debates temáticos, produção e avaliação. 

O LDP2 apresenta menos propostas, o que acreditamos ser insuficientes 

para todo um ano letivo. Embora tenha uma melhor seleção de gêneros, tidos como 

oportunos para o momento daqueles discentes (3ª série do Ensino Médio), 

preocupa-nos a inexistência de reincidência de propostas para a produção de textos 

escritos dos gêneros da ordem de argumentar, por exemplo. Com isso percebemos 

um desencontro com as orientações do PCNEM+, no tocante ao tratamento dado 

aos textos argumentativos, conforme vimos no capítulo anterior. 

Não cremos que um aluno levado a escrever apenas um texto dissertativo-

argumentativo ou um artigo de opinião, tenha condições de se sair bem nos testes 

que terá de cumprir na continuidade de seus estudos, ou na busca por uma vaga de 

emprego. Essa situação não é distante da realidade que temos entre os jovens os 

quais classificam como “altamente difícil” escrever uma redação. Acreditamos, 

piamente, que a recorrência de propostas para este tipo de texto deva ter lugar 

assegurado nas páginas do Livro Didático destinado a 3ª série do Ensino Médio, 

principalmente. 

Além disso, espera-se que o professor tenha os devidos cuidados no 

fomento de discussões temáticas que possam propiciar um repertório de 

conhecimentos diversos, de modo que os alunos despertem o gosto em saber mais 

sobre esses temas. Os textos produzidos devem ser reescritos após discussão 

aberta em sala de aula a partir dos problemas detectados pelo professor e, 

reproduzidos na coletividade sem identificação dos autores. Não se trata aqui de 

destaques em vermelho dos erros meramente gramaticais, mas de um olhar geral 

sobre o texto, em uma perspectiva próxima às competências estabelecidas pelo 

MEC para a correção desses textos, conforme mostramos no Quadro 8 desse 

trabalho. 

Soma-se a isso, a preferência por leitura, interpretação e ensino da 

gramática em detrimento do ensino da produção de textos, mantendo a sequência 

típica dos livros como um todo; além do distanciamento das orientações do 

PCNEM+ nos quesitos contidos no Quadro 06, do capítulo anterior 

(encaminhamentos para a produção de textos escritos) perceptível na maioria das 

propostas. As questões que conduzem a produção de texto (o quê? como? e por 
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quê?) também não são evidentes na totalidade deste material, configurando 

algumas práticas de Redação Escolar descritas, sobretudo, por Bunzen (2006). 

Há, portanto, nesse aspecto, a necessidade de recorrência do gênero o que 

possibilitaria mais oportunidades para o aluno praticar a produção textual escrita 

nesta modalidade. Acrescentando-se a isso, a realização de debates temáticos ou 

exibição de vídeos abordando questões ligadas à realidade do aluno e, 

consequentemente, à do país. E, ainda a adoção de técnicas, pelo professor, que 

possibilitem ao aluno a refação do seu texto com observância em comentários 

descritos por este, poderiam fazer da aula de produção textual um momento de 

aprendizado. 

Em relação às contribuições ao docente, o LDP2 traz um Manual do 

Professor, em cujo material torna-se possível encontrar um discurso inovador, no 

que diz respeito às pesquisas e teorias que colaboram com o processo de ensino-

aprendizagem como um todo, incluindo-se o ensino do texto escrito. As questões 

levantadas por Faraco (2010) preparam-nos para um livro que dará total suporte ao 

professor no desenvolvimento de suas aulas, especificamente às de produção 

textual, no entanto não é o que de fato ocorre no livro. 

Embora tenha uma linguagem mais direta com o professor, o LDP2 deixa 

muito a desejar em suas orientações por se mostrarem de modo incompleto. São 

orientações simplistas e que deixam à deriva a maioria das atividades de produção 

escrita, salvo aquelas em que o professor apresente compromisso com a 

complementaridade da proposta. 

Portanto, é possível dizermos que os livros em análise não cumprem 

fielmente o papel de promotores de texto com a qualidade esperada, pela maioria 

dos professores/pesquisadores, quando analisados dentro de um aspecto crítico-

reflexivo-utilitarista. Não se trata aqui de quantidade de propostas, mas da qualidade 

como estas são apresentadas. As propostas, de modo geral, não atendem 

suficientemente conforme o esperado para os livros produzidos neste século, diante 

da contribuição dada, para melhor apresentação desse material, a partir da ampla 

divulgação de pesquisas e teorias relacionadas ao ensino do texto. 

Acreditamos na necessidade de uma proposta que tenha como princípio 

básico a formação do cidadão e, isso implica, sobretudo, na sua completa inserção e 

transformação do meio em que vive a partir de sua formação discursiva, tanto na 

oralidade quanto na escrita, e esse papel vai além do que trazem, em suas páginas, 
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os Livros Didáticos, pois cremos que o professor tem a função primordial na 

promoção desta formação, além do conhecimento. Nele, apostamos o desenrolar de 

um ensino que desenvolva a capacidade comunicativa do aluno. É nele que 

depositamos a confiança, para que o processo de educação, neste país, aconteça 

de fato. 

Não retiramos, com isso, a importância do Livro Didático enquanto viés de 

comunicação verbal, de transmissão de informações e conteúdos necessários à 

formação cidadã. Este tem uma história de luta pela liberdade e aproximação aos 

seus usuários, de modo a assegurar a participação ativa destes em sua elaboração. 

Ao longo de tantos anos, são notáveis as mudanças ocorridas no Livro Didático, mas 

ele ainda continua alvo de críticas e investigações, por dois fatores que destacamos 

como principais: primeiro por ser a principal ferramenta de uso diário dos 

professores da Educação Básica e, segundo, pela urgência que há no sentido de 

que este material acompanhe às inovações e a contemporaneidade. 

Acreditamos, ainda, que o Livro Didático foi e deve continuar sendo, um 

aliado no processo de ensino, inclusive do texto escrito, mas não descartamos a 

possibilidade de que o professor incremente suas aulas a partir deste instrumento e, 

claro, faça uso de outros elementos que podem contribuir para o sucesso da 

formação discursiva dos alunos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, por 

exemplo, que tiveram um forte impacto, durante o período de seu lançamento, e, 

hoje, encontram-se guardados nas estantes e gavetas na maioria das escolas. 

Diante das questões relacionadas ao ensino pragmático/utilitarista do texto 

escrito e, ainda, diante da última questão que regeu esta pesquisa, ou seja, a 

dificuldade dos estudantes de Ensino Médio com a produção de textos escritos. É 

importante pararmos para verificar um dado dos exames oficiais no que diz respeito 

à atuação dos estudantes na prova discursiva. 

Os números oficiais do MEC dão conta de que mais de 500 mil alunos 

zeraram a redação do ENEM em 2014. Esse fato preocupa-nos enquanto 

profissionais de educação, e isso envolve diretamente o trabalho com a produção de 

textos escritos desenvolvidos no cotidiano escolar, fazendo-nos questionar sobre 

erros e acertos. Esses erros, em sua grande maioria, tem a contribuição direta das 

orientações contidas nos livros utilizados, já que estes ocupam um lugar 

considerável em sala de aula e, como vimos, chegam a propor uma única produção, 

por gênero, durante o ano ou abordam gêneros textuais que pouco servirão àqueles 
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alunos que possam ter interrompida a sua jornada estudantil, em razão da 

necessidade de trabalho. 

Assim, levados pelos teóricos que fundamentaram a nossa pesquisa, 

quando afirmam a necessidade da promoção de um trabalho com o texto, presente 

no Livro Didático, que faça parte do cotidiano dos alunos nos diversos espaços de 

socialização; que trabalhe um conceito de discurso, revelando a linguagem como 

uso, como interação e, ainda, que explore a variação linguística e não se 

fundamente apenas na gramática normativa, é que achamos por bem explicitar 

algumas observações a título de recomendação aos professores, na observação do 

livro que o acompanhará, durante os próximos anos e, aos autores, quando de sua 

publicação: 

 

• Verifiquem a quantidade, qualidade e reincidência de propostas que 

visem a um propósito pragmático e utilitarista, ao poder 

comunicativo/responsivo e à aproximação com a cultura e com a 

realidade do aluno; 

• Identifiquem elementos como objetivos, destinatários, suporte de 

circulação, aspectos do gênero e ligação com exames oficiais. 

• Observem a comunicação direta com o professor, de modo a expandir 

as possibilidades de trabalho antes, durante e pós-produção do texto 

escrito. 

 

Na tentativa de contribuir para um melhor trabalho de ensino do texto escrito, 

pelos professores, especificamente aos concluintes do Ensino Médio sugerimos: 

 

• Complementação das orientações do LDP com as orientações contidas 

no caderno do aluno, expedido pelo MEC em razão do ENEM. 

• Checagem das temáticas que serão desenvolvidas e acréscimos de 

temas que se destacam no momento em meio à sociedade, além da 

promoção de debates e leituras para o aumento do repertório dos alunos 

sobre assuntos diversos, e consequente formação de opiniões. 

• Seleção de tipos/gêneros que tenham ligação com a continuidade dos 

estudos e/ou destinados ao mercado de trabalho: dissertativo-
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argumentativo, artigo de opinião, textos científico, currículo, carta de 

apresentação, resumo, resenha e textos publicitários, por exemplo. 

• Produção de textos escritos a partir das sequências didáticas que, 

segundo Dolz (2004), permitem a elaboração de contextos de produção 

de forma precisa, por meio de atividades e exercícios múltiplos e 

variados, com a finalidade de oferecer aos alunos noções, técnicas e 

instrumentos que desenvolvam suas capacidades de expressão oral e 

escrita em diversas situações de comunicação. 

 

Reiteramos a necessidade de termos profissionais melhor preparados para a 

análise dos Livros Didáticos que chegam às nossas escolas, o que poderá conter o 

surgimento de vários problemas de ordens diversas, em que, na maioria das vezes, 

acontecem em função do uso indiscriminado de materiais, assim como o Livro 

Didático, sem que tenha passado por uma avaliação mais rigorosa. 

Cremos, inclusive, que as questões relativas à análise do Livro Didático já 

poderiam apontar como uma disciplina de orientação no curso de Letras, por se 

tratar de um curso de licenciatura principalmente para o trabalho com a língua(gem), 

mas isso configura apenas uma sugestão, e não um objeto para nova pesquisa, já 

que envolve um universo maior de situações, verificações e possibilidades. 

Por fim, somos conscientes de que não encerramos a possibilidade de 

novas pesquisas, nesse campo vasto de análises, que é o Livro Didático. Ao mesmo 

tempo, acreditamos ter contribuído com as discussões sobre a necessidade de 

destinarmos mais tempo e melhor análise às produções que chegam às nossas 

mãos para o desenvolvimento de aulas diversas, quando estamos tomados da 

responsabilidade de preparar indivíduos para a vida. 
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ANEXOS 
 

TEMAS PROPOSTOS PARA A PRODUÇÃO DOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 
LDP1 
Proposta 01  

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  p. 33. 

 
Proposta 02 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  p. 34. 
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Proposta 03 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  p. 35. 

 

Proposta 04 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  p. 62. 
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Proposta 05 

 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  pp. 62/63. 
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Proposta 06 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  p. 63. 

 

Proposta 07 
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Fonte: LIMA, 2012.v.1  pp. 63/64. 

 

Proposta 08 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.1  p. 64. 
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Propostas 09 e 10 

 
               Fonte: LIMA, 2012.v.2  p. 27. 
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Proposta 11 

 
     Fonte: LIMA, 2012.v.3  p. 31. 

 

Proposta 12 

 
     Fonte: LIMA, 2012.v.3  p. 31. 

 



103 
 

Proposta 13 

 
      Fonte: LIMA, 2012.v.4  p. 30. 

 

Proposta 14 e 15 

 
Fonte: LIMA, 2012.v.4  pp. 33. 
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Proposta 16 

 

Fonte: LIMA, 2012.v.4  pp. 59 

 

Proposta 17 

 

Fonte: LIMA, 2012.v.4  pp. 59/60 

 

LDP2  

Proposta 01 

 

Fonte: FARACO, 2010. p. 318 
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Proposta 02 

 

Fonte: FARACO, 2010. p. 348 

 


