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Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente 

mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 

conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a 

glória, (...) por todas as gerações, para todo o 

sempre. Amém!  

(Efésios 3:20-21) 
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RESUMO 

 

 

A pesquisa aborda o livro didático de língua portuguesa como um gênero do discurso 

complexo, compreendendo-o como um objeto histórico-cultural tramado pela intercalação de 

outros gêneros.  Apropria-se do referencial da Teoria Dialógica da Linguagem - TDL, 

sobretudo, do conceito de gênero do discurso (BAKHTIN, 2003). Situa as perspectivas de 

estudo do livro didático de língua portuguesa no âmbito da Linguística Aplicada, 

inscrevendo-o como um rico objeto de investigação nesse campo. Para a análise, 

selecionamos o livro didático Português: linguagens dos autores Cereja e Magalhães (2003), 

um volume único que contém o manual do professor, indicado pelo Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio – PNLEM (2005). No intuito de conformá-lo como um 

gênero do discurso complexo e plurilinguístico, elaboramos, com base na ordem 

metodológica proposta por Bakhtin/Volochinov (1997), uma metodologia de análise para a 

sua compreensão discursiva, evidenciando duas categorias para a sua investigação: a 

intercalação de gêneros em sua composição e o acabamento discursivo do enunciado. 

Ilustramos o processo de intercalação de gêneros no livro Português: linguagens com o 

gênero propaganda. Quanto ao acabamento discursivo, exemplificamos essa categoria no livro 

mediante o formato volume único em que ele se apresenta. Constatamos a presença de uma 

construção discursiva para o livro didático de língua portuguesa, assentando a sua 

compreensão como um enunciado em gênero do discurso complexo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros do discurso. Linguística Aplicada. Livro didático de Língua 

Portuguesa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

 

The study broaches the Portuguese language textbook as a genre of complex discourse, 

embracing it as a cultural-historical object devised by the agglutination of other genres. It uses 

the reference Theory of Dialogic Language - TDL, especially the concept of genre of 

discourse (BAKHTIN, 2003). It situates the textbook study perspective of Portuguese 

language in Applied Linguistics, inscribing it as a rich subject of research in this field. For the 

analysis, we selected the textbook Portuguese languages of the authors Cereja and Magalhães 

(2003), a single volume that contains the teacher's manual, appointed by the National 

Textbook Program for Secondary Education - PNLEM (2005). In order to shape it as a 

complex and multilingual genre of discourse, it was elaborated, based on a methodological 

order proposed by Bakhtin / Volochinov (1997), a methodology of analysis to its discursive 

comprehension, showing two categories for research: the agglutination of genres in its 

composition and the stylist discourse of the enunciation. The process of agglutination genres 

is illustrated by using the book Portuguese languages with the advertisement genre. The 

stylist discourse is exemplified in the book using the single volume format in which it 

appears. It is pointed out that there is a presence of a discursive construction in the Portuguese 

language textbook, conceiving it as an enunciation in a complex  discourse genre. 

 

 

KEY WORDS: Genres of discourse. Applied Linguistics. Portuguese Language Textbook.  
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INTRODUÇÃO 

  

Pretende-se, nesta introdução, elaborar o tema da pesquisa, informando a trajetória 

de constituição deste tema em objeto de pesquisa. Como um tema gesta-se em objeto? Para 

tanto, vislumbramos apresentar de que forma uma intenção inicial se desdobra em projeto de 

pesquisa e como ele se (re)modela, quando do encontro com a teoria que orienta o estudo. 

Nesse movimento discursivo, estaremos argumentando teórico e metodologicamente, pois já 

assumimos a não dicotomização entre aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa. A teoria 

cresceu com o objeto já definido, ela não estava pronta e ele, o objeto, precisa desses espaços 

lacunares da teoria para se configurar enquanto tal. 

Esta pesquisa define o livro didático - LD como  um gênero do discurso. Delimita 

essa definição para o Livro Didático de língua Portuguesa, doravante LDP, e especifica o que 

é o LDP, como gênero e enunciado.  

A pesquisa suportou-se na Teoria Dialógica da Linguagem, estabelecendo interface 

com a Linguística Aplicada e a Educação. Alicerça-se em conceitos estabelecidos pelo círculo 

de Bakhtin, a exemplo dos conceitos de enunciado, gênero do discurso e plurilinguismo.  

Convém salientar que, pelo fato de tomarmos os pressupostos bakhtinianos como 

base teórica e metodológica, não seguimos modelos prontos ao analisarmos o livro didático. 

Preferimos ser coerentes com a teoria e o método escolhidos e desenvolver uma metodologia 

adequada a uma análise de LDP, a partir dos princípios do método sociológico elaborado por 

Bakhtin/Volochinov (1997) em Marxismo e Filosofia da Linguagem, tendo o cuidado de estar 

sensível ao direcionamento informado pelo nosso objeto de estudo, pois é ele que, em uma 

pesquisa dialógica, deve determinar o processo de percurso da mesma. Ao pesquisador, cabe 

manter um permanente diálogo
1
 com o objeto, pois ele “fala”, ao passo que indica caminhos 

em direção ao(s) método(s) necessário(s) para a sua própria análise.  

A Teoria Dialógica da Linguagem - TDL nos proporcionou incursões pelo objeto via 

análises discursivas que apontam para contextos mais amplos, para um extralinguístico 

incluído. Nessa teoria, Brait (2006) esclarece:  

 

                                                 
1
 O termo diálogo, posto aqui, vai além da acepção de diálogo que comumente conhecemos. Diálogo deriva de 

relações dialógicas, as quais são muito mais complexas do que a representação das réplicas do diálogo face a 

face ou de sua representação em discursos. No sentido bakhtiniano do termo, corresponde a uma compreensão 

ativa por parte dos elementos em dialogia, os quais devem ser considerados como sujeitos falantes, em que 

ocorre a “confrontação” de diferentes posições postas em relação. 
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(...) não há categorias a priori, aplicáveis de forma mecânica a textos e discursos, 

com a finalidade de compreender formas de produção de sentido num dado discurso, 

numa dada obra, num dado texto (BRAIT, 2006, p. 14). 

 

Por isso propomos a construção da metodologia da pesquisa que se reconhece como 

em processo, à medida que se revelam, paulatinamente, as possibilidades de análise postas 

pelo objeto. Essa é, portanto, uma das características da TDL: a não aplicação de modelos de 

análise ao objeto, mas deixar que ele demonstre sua forma de produzir sentido, por meio de 

um embate dialógico entre si e o pesquisador. É nesse sentido de dar voz ao objeto em uma 

pesquisa que, muitas vezes, tem-se a expressão em Ciências Humanas do objeto ganhar status 

de sujeito. Nas palavras de Brait (2006):  

 

A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise das especificidades 

discursivas constitutivas de situações em que a linguagem e determinadas atividades 

se interpenetram e se interdefinem, e do compromisso ético do pesquisador com o 

objeto, que, dessa perspectiva é um sujeito histórico (BRAIT, 2006, p. 29). 

 

Com base nessa perspectiva de estudo, investigamos o objeto Livro Didático de 

língua Portuguesa, cientes de que trabalhá-lo como um gênero do discurso é uma tarefa 

instigante, que exige do pesquisador um deslocamento, no sentido de desvencilhar-se de uma 

noção já bem estabelecida e respaldada por alguns autores em entender o livro didático como 

um suporte, objeto portador de textos e gêneros. A título de ilustração de autores que assim 

abordam o LD, temos Batista (2009), Belmiro (2000), (2003), Choppin (2004) e Marcuschi 

(2003). A ruptura com a sólida compreensão desses autores nos faz sermos criteriosos com o 

estudo empreendido a ponto de podermos dar conta da proposta discursiva do LDP.  

O objeto de análise dessa pesquisa é o livro didático Português: linguagens dos 

autores William Roberto Cereja
2
 e Thereza Cochar Magalhães

3
, do ano de 2003, primeira 

edição. Apresenta-se em formato volume único e contém o manual do professor. Este livro 

recebeu recomendação e apreciações positivas por parte dos avaliadores de livros didáticos do 

Ministério da Educação - MEC, de forma que consta no Guia de livros didáticos para o ensino 

médio do ano de 2005, como uma obra que está de acordo com as principais diretrizes 

curriculares e com os critérios de avaliação oficiais.  

                                                 
2
 Professor graduado em Português e Linguística e licenciado em Português pela Universidade de São Paulo. 

Mestre em Teoria Literária pela Universidade de São Paulo. Doutor em Linguística Aplicada e Análise do 

Discurso na PUC-SP. Professor da rede particular de ensino em São Paulo, capital. 
3
 Professora graduada em Português e Francês e licenciada pela FFCL de Araraquara, SP. Mestre em Estudos 

Literários pela Unesp de Araraquara, SP. Professora da rede pública de ensino em Araraquara, SP. 
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Por ser um livro volume único abarca os conteúdos de Língua Portuguesa destinados 

aos anos escolares do ensino médio, de modo que sua organização estrutural consta de nove 

unidades subdivididas em capítulos diferenciados, categorizados em língua - uso e reflexão, 

literatura e produção de textos
4
. É um livro ainda bastante utilizado nas escolas da rede 

pública de todo o país. Conta com a abordagem dos eixos e práticas de ensino da Língua 

Portuguesa com base em textos e em gêneros textuais. Apresenta em sua composição uma 

série de textos em gêneros diversos, respeitadas as suas características e propriedades formais. 

Chamou-nos atenção, no livro, o fio de continuidade de textos em gênero 

propaganda. Há um número significativo de propagandas
5
 no livro, cerca de 34, no intuito de 

ilustrar conteúdos de natureza semântica, gramatical ou para servir de base para atividades do 

livro. Em seu formato volume único, foi um dos primeiros livros a ser composto de gêneros 

variados advindos de outras esferas que não a literária. 

Tecendo um breve percurso de como o tema transformou-se em objeto de pesquisa, 

como todo professor pesquisador, as inquietações sobre a investigação de um fenômeno, 

geralmente, não surgem das grandes teorias estudadas, mas saltam aos olhos nas práticas 

diárias de exercício docente. Dessa forma, nosso interesse em pesquisar livros didáticos, 

principalmente livros de língua portuguesa destinados ao ensino médio, está totalmente 

atrelado à prática docente que por nós foi exercida durante alguns anos até a entrada no 

programa de pós-graduação. 

A presente investigação é fruto de uma série de inquietações que nos afligiam quanto 

ao uso do material didático em sala de aula, bem como à forma como ele era compreendido e 

à maneira que seus enunciados eram concebidos. Concomitante à prática como docente, 

exercida em sala de aula, cursávamos, em turno oposto, a graduação de Letras em que, já no 

seu fim, foi-nos oferecida uma disciplina optativa cuja temática eram análises dos mais 

diversos objetos, inclusive de materiais didáticos, sob a ótica da Análise do Discurso de linha 

francesa com enfoque nas noções foucaultianas
6
.  

Nessa disciplina, houve um “despertamento” para que, em nossa prática docente, 

além de nos ocuparmos com as análises de cunho essencialmente linguístico, deveríamos nos 

preocupar, também, com análises de cunho extralinguístico, que nos foram propostas não no 

sentido de que não devêssemos mais nos interessar pelo linguístico, mas a partir dele 

                                                 
4
  A organização estrutural do livro será melhor detalhada no capítulo 4 referente às análises. 

5
 Para este trabalho utilizaremos o termo propaganda de forma abrangente abarcando a concepção de textos e 

anúncios publicitários. 
6
 Essa disciplina foi ministrada pelo professor Dr. Nilton Milanez da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. 
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reconhecer a dimensão discursiva da linguagem que não se restringe a palavras, frases, 

orações sem o relacionamento com a historicidade, com as condições de produção e de 

recepção em que se dão as reais enunciações de uma língua. 

Foi a partir desse entendimento, proporcionado primeiramente por meio dos 

pressupostos foucaultianos, que adentramos nas análises discursivas. As teorizações de 

Foucault sugerem um exame da linguagem que desvela seu caráter histórico, no sentido da 

história imersa e diluída na linguagem, uma linguagem historicizada. Propondo assim, uma 

investigação não da língua pura e simplesmente, mas dos percursos discursivos que 

ultrapassam os limites meramente linguísticos, ou seja, uma análise, descrição do discurso, 

compreendido enquanto materialização do processo enunciativo, como uma prática social 

determinada historicamente, dependente das condições sociais de produção que, por sua vez, 

constitui os sujeitos e os objetos.  

Analisar a linguagem contida em um texto, por exemplo, respaldados nas teorizações 

de Foucault (2008a, 2008b), possibilitou-nos analisar discursivamente os enunciados contidos 

no livro didático, percebendo as articulações entre os fenômenos linguísticos e a história, as 

relações de sentido ali estabelecidas, em conformidade com a teoria do discurso desse autor. 

Essa foi nossa entrada pelo mundo do livro didático, interessamo-nos por tomá-lo 

enquanto um objeto de pesquisa a partir da prática real de exercício docente e, em seguida, 

fomos instigadas a abordá-lo discursivamente. Primeiramente, por meio dos pressupostos 

foucaultianos, mais tarde, através das teorizações bakhtinianas.  

O pensamento bakhtiniano foi-nos apresentado no contato com a orientação da 

pesquisa. O objeto de pesquisa nos direcionou para a abordagem em sua face de unidade 

discursiva, levando-nos à compreensão de que não apenas os enunciados que o compunham 

deveriam ser analisados de forma discursiva, mas que a sua própria materialidade como 

objeto cultural convergia para seu entendimento como totalidade de objeto uno, complexo e 

discursivo. Dessa forma, o conceito de gênero do discurso de Bakhtin (2003) se apresentou 

como uma rica possibilidade teórica e metodológica para compreendermos o LD como uma 

unidade discursiva complexa.  

Em um segundo momento dessa trajetória, deparamo-nos com as indagações sobre a 

relevância social da pesquisa. Como professoras pesquisadoras, preocupa-nos muito a face de 

cunho social da pesquisa. É primordial a importância de ordem prática que uma pesquisa deve 

ter para que não seja mais um amontoado de palavras que não possui um sentido utilitário e 

real, a ponto de não causar efeito algum no leitor a que ela se destina. Nessa preocupação com 

o caráter social e prático da pesquisa, encontramos, após entrada no programa de pós-
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graduação, na Linguística Aplicada, suporte para tal enfoque. Nesse sentido, abre-se um 

grande parêntese para relatar em algumas palavras a amplitude dessa disciplina e uma 

experiência com a mesma.  

A Linguística Aplicada, doravante LA, é uma ciência que, diferentemente de outras 

ciências, não se preocupa apenas com a produção do fazer científico, mas está também nos 

limites de suas fronteiras as repercussões que essa produção do saber trará para a vida social, 

de que forma o conhecimento impactará a sociedade. O que a caracteriza, enquanto uma 

ciência aplicada, é o seu caráter social e a constante interação dinâmica entre conceitos e 

métodos, na busca de soluções a problemas linguístico-discursivos em diversas práticas de 

linguagem em contextos sociais específicos (ROJO, 2007). Essa compreensão da dimensão 

social da LA foi por nós melhor compreendida mediante as discussões do grupo de pesquisa
7
, 

do qual fazemos parte, que mescla abordagens e ricas discussões em temas ligados à 

linguagem e à educação. Nesse grupo de estudos, é frequente em falas de diversos 

pesquisadores e docentes a vinculação que a pesquisa tem que possuir com a prática a ponto 

de ajudá-la em seu constante aperfeiçoamento.  

Desta forma, foi através, também, de diálogos travados nesse grupo de pesquisa que, 

não só consolidamos a ideia da dimensão social da LA, como eles nos inquietaram a ponto de 

nos ajudarem a perceber com mais ênfase que o valor real de produção do saber só faz sentido 

se trouxer benefícios ao mundo prático. O objetivo primeiro de toda pesquisa tem que ser o de 

poder proporcionar um retorno à sociedade, ou seja, de apresentar soluções, resultados para 

aquilo que investigou. 

Rojo (2007), na parte introdutória de seu artigo Gêneros do discurso no círculo de 

Bakhtin – ferramentas para a análise transdisciplinar de enunciado em dispositivos e 

práticas didáticas, situa o leitor sobre as recentes discussões de investigações em LA e como 

que elas têm contribuído para a reflexão sobre temas relevantes para o linguista aplicado 

interessado no ensino de línguas, bem como do caráter inter, multi, pluri, transdisciplinar ou 

até indisciplinar 
8
 que as pesquisas de LA vêm se revestindo a ponto de darem conta dos mais 

variados fenômenos que cercam a linguagem e suas práticas.  

A autora, nesse artigo, propõe, em suma, reflexões iniciais sobre o fazer do linguista 

aplicado contemporâneo. Em específico, no sentido da importância social como escopo de 

pesquisas em LA.  Rojo (2007, p. 1761) explica citando Eversen (1996, p. 91) que interessa à 

LA “entender, explicar ou solucionar problemas” para criar ou “aprimorar soluções 

                                                 
7
 Grupo de pesquisa Linguagem e Educação – GPLEd/ CNPq/ UESB. 

8
 Como alguns autores sugerem, a exemplo de Moita Lopes (2006). 
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existentes”, sendo que a “orientação para o problema como abordagem dominante na LA 

substituiu gradualmente a orientação para a teoria” (EVERSEN, 1996, p. 96) apud (ROJO, 

2007, p. 1761). Ou seja, trata-se de investigar problemas de uso da linguagem e de discurso 

socialmente relevantes e contextualizados para a elaboração de conhecimento útil a 

participantes sociais em contexto. Rojo (2006) assevera esse ponto quando afirma: 

 

A questão é: não se trata de qualquer problema – definido teoricamente - mas de 

problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas que 

tragam ganhos a práticas sociais e a seus participantes, no sentido de uma melhor 

qualidade de vida num sentido ecológico (ROJO, 2006, p. 258). 

  

Rajagopalan (2003) também destaca a questão da relevância de cunho prático que os 

estudos que focam a linguagem como prática social devem ter. Conforme o autor, não deve 

haver um abismo entre teoria e prática nos estudos da linguagem. Assim, ele defende que as 

investigações de cunho linguístico ganhem caráter de investigações socialmente relevantes, 

enfatizando a importância de que os trabalhos concernentes a questões de linguagem tenham 

uma relevância de fundo extremamente prático e que sirvam para as nossas próprias vidas e 

para a sociedade em geral.  

 

Não é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria teoria de 

forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso trabalho tem que ter 

que alguma relevância. Relevância para as nossas vidas, para a sociedade em geral 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 12).  

 

Para Moita Lopes (1998, p. 121) apud Rojo (2007, p. 1762), a responsabilidade 

social da pesquisa influencia “desde aquilo que vale a pena ser estudado até a própria 

estrutura da investigação”. Rojo (2007, p.1762) acrescenta que “este interesse primário de 

pesquisa acarreta, portanto e cada vez mais, mudanças na seleção e no enfoque dos objetos de 

investigação.”  

Confessamos que esses são os “nossos mais sinceros votos” para o rumo das 

pesquisas nessa disciplina: um repensar constante do pesquisador para perguntas do tipo: Para 

quê? Ou, para quem servirá essa pesquisa? Quem e o quê impactará? Qual sua real 

importância para a vida, no seu sentido mais prosaico?  Perguntas que até certo tempo não nos 

incomodavam, no momento atual da escrita desta dissertação tem-nos importunado a todo 

instante. Elas foram determinantes para um redirecionamento da pesquisa no sentido de que a 
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orientação que, anteriormente, era tão somente para uma análise descontextualizada
9
 de 

enunciados que compunham o LDP, sem considerá-lo como uma totalidade discursiva, nos 

fez enxergar que a sua contribuição didático-social estaria mais em voga se considerássemo-

no como um gênero do discurso em sua unidade total discursiva, a ponto de se sugerir uma 

apropriação desse conceito no intuito de potencializar e instrumentalizar o uso do LD por 

meio de sua abordagem discursiva. 

Enfim, esta foi uma “experiência inquietante” pela qual passamos durante a pesquisa 

e achamos relevante compartilhar com o leitor deste texto, com o objetivo de provocar nele 

um novo olhar para as suas próprias pesquisas. Ou, se não é um pesquisador, estar atento às 

pesquisas que lê a ponto de confrontá-las com a responsabilidade social que elas devem 

possuir.  

Em meados da pesquisa, já em seu momento de relato, por meio desta dissertação, 

pudemos compreender o que é fazer pesquisa, principalmente, uma pesquisa dialógica com 

ênfase no aspecto social. Várias foram as leituras, os conceitos indagados, a escrita feita e 

refeita para perceber que, quando se pensa em um projeto de pesquisa, isso é, na verdade, uma 

inquietação apenas preliminar, a ponta de um iceberg de tantos outros questionamentos e 

avanços que a pesquisa terá. Essa é a verdadeira atividade do pesquisador ao se aventurar em 

uma perspectiva em que teorias e hipóteses são refutadas, outras, aceitas. Questões que antes 

eram de suma relevância perdem o valor, visto que outras, muito mais importantes, acabam se 

destacando na pesquisa e nos forçando a um diálogo novo com a multiplicidade de planos em 

que ela é entretecida.  

Ao longo dessa pesquisa sobre o LDP, até chegar à compreensão de que o que nós 

pensáramos como um projeto inicial de pesquisa necessitava de uma compreensão na 

perspectiva discursiva foi um longo percurso
10

, pois quando nos demos conta de estar sensível 

àquilo a que o objeto nos direcionava, foram uma série de testes, em que, questionamentos 

foram postos, conceitos antes acabados ganharam status de inacabados. E, vez ou outra, 

perguntávamo-nos: Por que não vimos, não enxergamos isso antes? Por que não lemos esta 

teoria anteriormente? Mas só com o amadurecimento da pesquisa em que verdadeiramente a 

teoria cresceu junto com o objeto, e a ele foi se a (per) feiçoando, conforme  as suas próprias 

necessidades, é que essa compreensão foi se estabelecendo, se assentando, se solidificando.  

                                                 
9
 Ratificamos que o “descontextualizada” está aqui no sentido de que não considerávamos que havia enunciados 

em gêneros do discurso que compunham a totalidade de gênero LDP. 
10

 A temporalidade a que nos referimos por meio do termo “longo percurso” não corresponde a uma 

temporalidade sequencial, mas a uma temporalidade da densidade da produção do conhecimento. 
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Pesquisa dialógica é isso: um longo, por vezes árduo, mas sem dúvida, prazeroso 

caminho em que se revelam as possibilidades de análise de um objeto mediante as categorias 

postas por ele mesmo. O pesquisador não está tão sozinho quanto parece numa pesquisa, pois 

o objeto “grita” todo o tempo tentando estabelecer uma conexão dialógica com o pesquisador, 

ao passo que é ouvido a pesquisa flui, pois o objeto é a alma da pesquisa, sem ele, a pesquisa 

é mera reprodução de saberes.  

A empreitada que nos foi revelada é muito instigante e nos mostrou uma série de 

desdobramentos. Mas é nosso intuito que, ao seu fim, tenhamos suscitado no leitor algumas 

novas perspectivas de estudo para o material didático de Língua Portuguesa. Esta não é uma 

pesquisa que se fecha em si mesma, nem esgota a abordagem proposta, ao contrário, foi nosso 

objetivo, de forma proposital, proporcionar brechas para que outros estudos venham a 

preenchê-las.  

Os resultados de nossas escolhas, a construção das reflexões teórico-metodológicas e 

o trabalho de análise e discussão dos dados conferiram a esta dissertação uma organização em 

quatro capítulos. 

 No primeiro capítulo, apresentamos, em processo de construção, uma metodologia 

de análise para a abordagem do LDP como um gênero do discurso complexo, a partir dos 

princípios do método sociológico de Bakhtin/ Volochinov (1997). Nesse capítulo, são 

revelados os principais objetivos da pesquisa e duas questões-chave que resumem os passos 

teórico-metodológicos da mesma. 

No segundo capítulo, ocupamo-nos da constituição do livro didático enquanto um 

objeto de pesquisa, referenciando estudos sobre o LD em sua dimensão de material didático e 

produto cultural. Discutimos alguns aspectos sobre o processo de legitimação do LD (material 

didático) como um discurso de autoridade. Abordamos rapidamente sobre as políticas de 

atuação dos livros didáticos em nosso país, e elencamos algumas de suas características 

enquanto um produto da indústria cultural. 

No terceiro capítulo, realizamos uma discussão de caráter, sobretudo, argumentativo, 

na tentativa de compreensão do LDP como um gênero do discurso complexo, com base, 

principalmente, no conceito de gêneros discursivos de Bakhtin (2003). Apresentamos, 

primeiramente, como o LDP configurou-se como um gênero do discurso complexo. Em 

seguida, empreendemos uma discussão sobre enunciado baseados em Bakhtin (2003) que 

convergiu para a discussão teórica sobre gênero do discurso que sustenta a abordagem 

discursiva e cultural do LDP. Apresentamos de forma sucinta as bases da Teoria Dialógica da 

linguagem que amparou a possibilidade de interpretação discursiva do LDP. 
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No quarto capítulo, concernente às análises e discussão dos dados, retomamos 

aspectos metodológicos, apresentando detalhadamente o percurso metodológico empreendido 

na análise do objeto. Descrevemos a estrutura organizacional do livro Português: linguagens, 

analisando-o discursivamente, principalmente, mediante duas categorias: a intercalação de 

gêneros, exemplificada pelo gênero propaganda que o constitui e o acabamento discursivo 

elucidado por meio do formato volume único em que o livro se apresenta. Por meio das 

análises, respondemos como e por que o LDP conforma-se como um gênero do discurso 

complexo e plurilinguístico. 

Nas conclusões, apresentamos algumas contribuições de ordem prática desse estudo. 

Sugerimos a apropriação e divulgação da compreensão do LDP como um gênero discursivo 

por parte dos cursos de formação de professores e enfatizamos a importância dessa 

compreensão no impacto das ações didático-pedagógicas de alunos e professores.  
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QUESTÕES DE MÉTODO E ABORDAGEM DIALÓGICA DA PESQUISA SOBRE O 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

CAPÍTULO 1: Construção discursiva a partir do método sociológico de 

Bakhtin/Volochinov 

 

 

1.1 Dimensão teórica do método para a análise do LDP como um gênero do discurso 

complexo  

 

Entendemos, assim como Bakhtin/Volochinov (1997), o livro como uma expressão 

comunicacional, uma forma de interação verbal impressa na cadeia ininterrupta da 

comunicação discursiva
11

, logo, um enunciado em um gênero de discurso específico criado 

no âmbito de determinada esfera da atividade humana. E, como todo enunciado, um 

suscitador de resposta. “Qualquer elocução é um elo em uma complexa cadeia de 

comunicação” (CLARK e HOLQUIST, 2004, p. 237). Enfim, o livro é compreendido por 

Bakhtin/Volochinov (1997) como uma unidade da comunicação discursiva. 

 

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

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

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

comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem contar as reações 

impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da 

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

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

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

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

problema científico ou de um estilo de produção literária. Assim o discurso escrito é 

de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele 

responde alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais 

procura apoio, etc (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1997, p. 123). 

 

Posta a compreensão do livro como um tipo de enunciado que se constitui no fluxo 

da cadeia da comunicação discursiva e que, por se constituir primeiramente como um 

enunciado, é compreendido como um tipo dele, logo, um gênero discursivo, tomamos os 

princípios do método sociológico, em que Bakhtin/Volochinov (1997) apresentam-nos uma 

                                                 
11

 A ininterruptabilidade da cadeia discursiva é uma forte noção em todo o pensamento do Círculo. Ela permite 

que os enunciados possuam elos, mantenham relações dialógicas num fluxo contínuo com outros enunciados que 

os precedem ou que os sucedem. 
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ordem metodológica para o estudo da língua, considerando-a como um elemento vivo e 

dinâmico. 

   

A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no 

sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos 

falantes.  

Disso decorre que a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser o 

seguinte: 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concretas 

em que se realiza. 

2.  As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias de atos 

de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determinação pela 

interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística habitual 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 124) (grifos do original). 

 

 Procuramos enfocar discursivamente o LDP partindo dessa ordem metodológica, 

elaborando um percurso de análise para este objeto histórico-cultural enquanto um gênero do 

discurso complexo e plurilinguístico. 

Primeiramente, obedecendo à ordem metodológica de Bakhtin/Volochinov (1997), 

abordaremos, brevemente, as condições históricas de produção do material escolar LDP, 

estabelecendo as formas de sua interação com as concretas condições em que ele se realiza. 

Como ocorreu o processo de acabamento discursivo desse enunciado, até chegarmos ao que 

conhecemos como o gênero LDP de hoje em formato volume único que reúne em si gêneros 

variados, que antes figuravam isoladamente com objetivos específicos? 

Na sequência, argumentamos em defesa do LDP como enunciado num gênero do 

discurso, apresentando componentes elencados por Bakhtin (2003) que comprovem a 

densidade discursiva desse gênero. Para essa argumentação, nos apoiamos na Teoria 

Dialógica da Linguagem tomando as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin, em específico 

os conceitos de enunciado, gênero discursivo e plurilinguismo. Para a proficiente 

compreensão do LDP como enunciado em um gênero do discurso, empreenderemos uma 

discussão sobre enunciado baseada, principalmente, em Bakhtin (2003).  

E por fim, conforme o terceiro momento do método, reafirmaremos o LDP como um 

gênero discursivo complexo, analisando - o em sua forma habitual de uso.  

Selecionamos para análise o livro didático: Português: linguagens dos autores Cereja 

e Magalhães (2003), recomendado pelo Programa Nacional do Livro didático para o Ensino 

Médio - PNLEM (2005), um volume único que contém o manual do professor. Este livro 

apresenta em sua configuração a abordagem das práticas de ensino de língua portuguesa 
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(leitura, escrita, oralidade, e reflexão sobre a linguagem) de forma articulada e com base em 

textos e em gêneros textuais. A escolha por esse livro fica justificada pelo fato de ser ele um 

material didático ainda muito utilizado nas escolas da rede pública estadual do ensino médio 

do Brasil e de ser um livro aprovado e indicado pelos programas de avaliação de livros 

didáticos do Ministério da Educação. 

Em conformidade com o terceiro direcionamento do método sociológico, as análises 

empreendidas para o LDP em questão se darão, sobretudo, mediante duas categorias: a 

primeira referente aos gêneros intercalados na complexa composição do LDP; e a segunda 

concernente ao seu acabamento discursivo mediante o caráter histórico-cultural do livro 

didático. Ilustraremos o processo de intercalação de gêneros no livro Português: linguagens 

com o gênero propaganda. Quanto ao acabamento discursivo, exemplificaremos essa 

categoria no LDP mediante o formato volume único em que ele se apresenta. 

De forma detalhada, com relação à intercalação de gêneros, exemplificaremos essa 

categoria no LDP selecionado com o gênero propaganda. Foram duas as propagandas
12

 que 

compõem o livro Português: Linguagens escolhidas, aleatoriamente, para comprovarmos o 

processo intercalativo no livro: a primeira é a propaganda institucional dos Correios 

brasileiros que integra a seção de atividades do livro relativa ao conteúdo de Variedades 

Linguísticas; a segunda propaganda é a da marca Bombril que também integra a seção de 

atividades do livro elucidando o conteúdo de Polifonia Discursiva.
13

 

Ratificamos que a escolha por essas propagandas deu-se de forma aleatória. Assim 

como as selecionamos, poderíamos ter selecionado outras no interior do LDP, para assim 

ressaltá-lo como um gênero do discurso complexo e plurilinguístico, o qual, por possuir 

natureza discursiva, requer análises discursivas de si bem como de enunciados que o constitui. 

As propagandas listadas possuem materialidade linguística verbal e não verbal e, 

assim como tantas outras, perfazem um número significativo no livro. Esse grande número de 

textos propagandísticos, em sua maioria, se apresenta no livro focalizado com o intuito de 

ilustrar conteúdos gramaticais ou servir de base para atividades cujo conteúdo, na maioria das 

vezes, também é de natureza estrutural. 

As análises a serem empreendidas no LDP possuem natureza discursiva no sentido 

que extrapolam o verbal/ linguístico e situam culturalmente o material a ser investigado.  

Essas análises estão referenciadas na Teoria Dialógica da Linguagem e pretendem colocar em 

                                                 
12

 Para este trabalho utilizaremos o termo propaganda de forma abrangente abarcando a concepção de textos e 

anúncios publicitários. 
13

 Este é um dos conceitos estabelecidos por Bakhtin na análise da obra de Dostoiévsky que o campo pedagógico 

se apropriou e o reinterpretou conforme as suas necessidades. 
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evidência conceitos bakhtinianos como: enunciado, gênero do discurso, plurilinguismo e 

visam demonstrar que o LDP possui densidade discursiva respaldada em seu caráter de gênero 

do discurso.  

Diante do exposto, e a fim de compreender o caráter discursivo do LDP, 

conformando-o como um gênero do discurso complexo, entretecido em sua configuração por 

outros gêneros, processo que, por sua vez, foi proporcionado por um acabamento discursivo, 

temos então os seguintes questionamentos que resumem os passos teóricometodológicos da 

pesquisa:  

a) Como e por que o LDP conforma-se como um gênero do discurso complexo?  

b) Quais os elementos que permitem compreendê-lo como um projeto discursivo? 

Dessa forma, o objetivo principal da pesquisa constitui-se em conformar o LDP 

como um gênero discursivo plurilinguístico complexo, com base na teoria de gênero do 

discurso de Bakhtin (2003). Para alcance desse objetivo, são traçados objetivos específicos, 

dentre eles: analisar discursivamente o LDP, pondo em destaque duas categorias para a sua 

compreensão como um gênero discursivo: a intercalação de gêneros e o acabamento 

discursivo. Para tanto, investigar propagandas constitutivas ao livro didático, evidenciando 

como ocorre o processo de intercalação de gêneros em um LDP; entender, também, como se 

dão as construções de sentido para o gênero propaganda quando se presentifica no gênero 

LDP; elucidar o processo de acabamento discursivo do enunciado mediante, sobretudo, o 

formato volume único do LDP; evidenciar conceitos bakhtinianos para a compreensão dos 

discursos que suscitam do LDP por meio de elementos que o integram; enfatizar a 

necessidade do trabalho pedagógico priorizar os usos sociais e discursivos da língua 

reconhecendo o LDP como um enunciado em gênero discursivo por meio de elementos que 

assim o qualificam.  

Esclarecemos ainda, nesse percurso metodológico, que nos propomos a analisar o 

texto revestido em gênero que constitui a totalidade de um outro gênero discursivo: o LDP. 

Fenômeno denominado pelo Círculo como intercalação de gêneros. Este fenômeno, no LDP, 

não pode ser confundido com a intertextualidade, pois não há um imbricamento de gêneros no 

livro. A título de exemplificação, o gênero discursivo propaganda que se mostra na complexa 

composição do livro continua sendo isso que representa originalmente e não muda a sua 

essência como gênero do discurso pelo fato de compor o gênero discursivo LDP. O que muda 

são as interações estabelecidas, consequentemente, os sentidos que são depreendidos das 

propagandas pelo fato de se ligarem a uma outra esfera comunicacional. De forma que é 
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nosso interesse entender, também, como se dão as construções de sentido para elas quando se 

presentificam no gênero discursivo LDP. 

Quanto ao segundo argumento elencado para defendermos a abordagem discursiva 

do LDP mediante seu entendimento como um gênero discursivo: o seu acabamento 

discursivo, elucidaremos esse componente de estudo por meio da configuração volume único, 

enfatizando o componente sócio histórico intrínseco a todo enunciado em um gênero do 

discurso.  

Consideramos o livro Português: linguagens como uma construção sócio histórico 

cultural, um projeto discursivo que sofre mudanças. Dentre essas mudanças, 

exemplificaremos o acabamento discursivo de volume único do LDP, verificando como o 

livro Português: linguagens foi “acabado” como um livro em formato volume único. Quais os 

elementos, seja no plano da forma e/ou no plano discursivo, comprovam, no livro em questão, 

que ele foi submetido a mudanças. Ao passo que ressaltamos que antes de se convencionar 

qualquer modificação no âmbito da língua, a exemplo do enunciado Português: Linguagens, 

essa mudança tem que ter sido testada e validada na sociedade. Explicitaremos, ainda, que as 

modificações ocorridas nos LDPs vão desde sua inicial formação com as antologias, seletas e 

florilégios até o (re)agrupamento de gêneros intercalados na direção de uma unidade 

discursiva complexa, a exemplo do que é o LDP Português: linguagens, em seu formato 

volume único, tão difundido e atualmente utilizado em grande parte das escolas brasileiras.  

De modo geral, as análises visam confirmar a presença de uma construção discursiva 

para o LDP, assentando sua compreensão como um gênero do discurso complexo, 

plurilinguístico. Esse é entretecido em sua dinâmica configuração por outros gêneros 

autônomos e independentes, demonstrando, portanto, que o LDP não se conforma como um 

suporte textual, mas trata-se de um objeto histórico-cultural cuja totalidade material discursiva 

é composta por outros gêneros, proporcionado por um estilo único que o define por meio do 

acabamento discursivo, apontando para uma unidade de gênero discursivo complexo que 

sugere análises discursivas. 

Entendendo, então, que já existe um sólido debate instalado no meio acadêmico e 

educacional sobre os livros didáticos, pois muitos já abordaram e escreveram sobre ele e, 

considerando-os como objetos discursivos em meio aos contextos sócio – históricos em que 

estão inseridos, perguntamos: O que falta ainda dizer sobre esses objetos culturais? Diante de 

uma série de pesquisas no meio acadêmico, o que podemos trazer como possibilidade de 

aprofundamento de questões sobre eles? O que pode haver de original numa pesquisa cujo 

objeto é e já foi de tantas outras pesquisas?  
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Pretendemos ao longo desta dissertação responder convincentemente a essas e outras 

perguntas que surgirão ao longo dela, na tentativa de trazer à tona a discussão sobre o livro 

didático, mais especificamente sobre o Livro Didático de língua Portuguesa, que se configura 

aqui como nosso objeto de pesquisa compreendido em sua discursividade.  

Vale esclarecer que a pesquisa não busca criticar o LDP ou imprimir uma visão 

avaliativa, conteudística sobre ele, na contramão disso, volta-se para uma análise discursiva 

desse objeto. Seu diferencial, portanto, consiste em tomar o LDP como um objeto de 

investigação complexo e multifacetado no campo da Linguística Aplicada, conformando-o 

como um enunciado em gênero do discurso que se enuncia por meio de outros enunciados.  

Empreenderemos, num primeiro momento, uma discussão preliminar sobre livros 

didáticos, para depois engendrarmos uma discussão mais específica sobre o Livro Didático de 

língua Portuguesa, apresentando a partir dele uma possibilidade de compreensão histórica na 

perspectiva discursiva alicerçada na Teoria Dialógica da Linguagem. 
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CAPÍTULO 2: Constituição do livro didático como objeto de pesquisa 

 

2.1 Problematizando o conceito de livro didático 

 

À primeira vista, um objeto, um material simples tão arraigado, atualmente, às 

práticas escolares cotidianas que parece dispensar um comentário, uma explicação mais 

sistematizada sobre sua essência. Estamos tão acostumados a ver o livro didático presente nas 

salas de aula, nas mãos de alunos e professores da educação básica e até mesmo presente em 

lares pouco escolarizados que não sentimos necessidade de expor-lhe um conceito, uma 

definição mais elaborada.  

Conforme dados do INAF (2001) – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, é 

muito comum que pessoas entre os 15 e 64 anos tenham algum livro didático em casa. A 

informação revela o quanto o LD está presente na vida, não apenas da sociedade escolar, mas 

da sociedade de forma geral, em que podemos até fazer uma afirmação, que talvez seja 

arriscada, de que a maioria da população, estamos nos referindo a alfabetizados e não 

alfabetizados, já teve acesso a um livro didático, seja no ambiente escolar ou em casa, por 

meio do livro do filho, do sobrinho, do neto etc. 

Basicamente, o livro didático é reconhecido como um material que é produzido e 

impresso tendo em vista as finalidades instrutivas escolares. Na verdade, seu uso explica 

melhor o que ele realmente é. Em sala de aula, configura-se como um impresso que auxilia no 

aprendizado de determinados conteúdos. Por vezes, (mal) utilizado, o LD é visto como um 

plano de aula, no qual o professor segue à risca. Em sua estrutura física, geralmente é 

composto de textos, imagens e atividades didáticas com a finalidade de otimizar o processo de 

ensino-aprendizagem, tornando-o mais eficiente.  

Segundo Batista (2009), o conceito de livros didáticos não traz, num momento 

inicial, muitos problemas já que se trata de um livro que faz parte do cotidiano de alunos, 

professores, pais de alunos, o qual é adquirido no início do ano escolar, podendo ser 

reutilizado por outro usuário no ano seguinte. Numa definição simplificada e resumida, 

Batista (2009, p. 41) nos diz que o livro didático é um: “(...) livro ou impresso empregado 

pela escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de formação” (grifos do 

original). 

Entretanto, ao constar em sua definição o termo processo de ensino ou de formação, 

o autor enxerga que o conceito para livros didáticos não é tão simples quanto parece à 

primeira vista. Para ele, a conceituação de LDs é complexa e deve levar em conta uma série 
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de fatores e elementos didáticos que também circulam no ambiente escolar, em específico, 

nos processos de ensino e formação.  

Percebe-se que há uma quantidade expressiva de materiais impressos que circulam 

nos contextos de aprendizagem. Destes, muitos resultaram de um processo de produção 

editorial ou foram produzidos para a escola ou no interior dela, por meio de reprodução 

gráfica simples ou pela escrita manuscrita, e que, segundo o autor, deveriam ser considerados 

como manuais didáticos, ao passo que desempenham, basicamente, a mesma função dos 

livros didáticos e possuem, com relação a eles, natureza semelhante.  

Batista (2009) ainda discutindo e problematizando uma definição para livros 

didáticos, elenca, com base nos aspectos relacionados com o modo pelo qual os impressos 

didáticos “encenam” sua leitura e utilização, quatro funções distinguidas por Choppin (1992). 

Propostas para os impressos didáticos que apresentam, basicamente, a função de reunir 

informações para que o ensino aconteça. Para Batista (2009), boa parte da produção didática 

brasileira pode ser classificada por meio das categorias listadas a seguir: 

(I) Os manuais e seus satélites: são “(...) os utilitários da sala de aula: eles são 

concebidos na intenção, mais ou menos explícita ou manifesta segundo as épocas, de servir de 

suporte escrito ao ensino de uma disciplina no seio de uma instituição escolar” (CHOPPIN, 

1992, p. 16 apud BATISTA, 2009, p. 50) (grifos do original). 

(II) As edições clássicas: (...) agrupam “de modo integral ou sob a forma de excertos, 

as edições de obras clássicas (gregas, latinas, estrangeiras ou em língua materna) 

abundantemente anotadas e comentadas para uso em sala de aula” (ibidem).  

(III) As obras de referência: compreendem os dicionários, os atlas, os compêndios 

resumidos, as antologias de documentos textuais e iconográficos. São considerados 

complementos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem. “A destinação dessas 

publicações não é sempre exclusivamente escolar e não é geralmente explicitada” (ibidem).  

(IV) As obras paraescolares ou paradidáticas: categoria que “reúne obras bastante 

diferentes que têm por função resumir, intensificar ou aprofundar o conteúdo educativo 

transmitido pela instituição escolar” (ibidem). Constituem-se como materiais auxiliares 

facultativos da aprendizagem, utilizados individualmente em casa para servirem de material 

de revisão ou para recuperação. 

Feita a enumeração dessas categorias, nas quais se acredita que a produção didática 

brasileira possa ser qualificada, encontrando um ou outro problema em certa classificação, 

Batista (2009) insiste na complexidade de definição desse material escolar e, assim como 

Bunzen e Rojo (2005), dentre outros estudiosos, considera o LD como um objeto complexo e 
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multifacetado. “Material que constrói diferentes modos de articulação com o trabalho de 

ensino (...) cujas diferentes dimensões estão relacionadas às condições com base nas quais é 

construído” (BATISTA, 2009, p. 66). 

De acordo com as suas múltiplas facetas, o LD pode ser considerado como um 

material didático, objeto cultural, mercadoria etc. Abordaremos a seguir como se deu, 

basicamente, seu processo de constituição e interesse por parte de pesquisadores como um 

objeto de pesquisa, abordando ainda, as diferentes faces assumidas por esse material 

considerado, segundo Bunzen (2008, p. 5), “como um objeto cultural importante para a 

construção de práticas discursivas na esfera escolar e cotidiana” e sempre reconhecido, apesar 

das críticas, como um uma ferramenta didático-pedagógica significativa no processo de 

escolarização. 

 

2.2 Perspectivas de estudo sobre o livro didático como material didático e objeto cultural 

 

A consolidação alcançada pela pesquisa educacional e o surgimento de fóruns e 

grupos voltados para o estudo e investigação do ensino em diferentes disciplinas contribuiu 

para que o livro didático (LD) encontrasse um renovado interesse por parte da pesquisa 

universitária. “Esse interesse vem possibilitando formas diferenciadas de compreensão desse 

gênero de impresso e demandado novas formas de participação da universidade no debate 

sobre o livro didático brasileiro” (BATISTA, 2003, p. 45 - 46). 

Entretanto, nem sempre foi assim. De acordo com Bittencourt (2004), durante muito 

tempo, este instrumento, que exerce uma função relevante na aprendizagem, foi 

desconsiderado por bibliógrafos, educadores e intelectuais de diversos campos do saber, por 

ser entendido como produção menor, literatura de pouca relevância, entre outras concepções 

equivocadas. 

Atualmente, essas concepções têm mudado, de forma que o LD tem se configurado 

como um rico objeto de investigação principalmente na área educacional e nas ciências da 

linguagem, visto seu importante papel no processo de ensino e aprendizagem e, também, 

como fonte de obtenção de conhecimento. Dessa forma, os manuais escolares têm se 

submetido ao crivo da análise e da crítica por parte de professores universitários, como foco 

de trabalhos acadêmicos. 

De acordo com Bunzen (2005a), desde a década de 1960, os livros didáticos, em 

especial os de língua, têm sido alvo de investigação, como podemos constatar nos trabalhos 
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de Lins (1965), Ruiz (1988), Coracini (1999), Santos (2000), Rojo e Batista (2003) Silva 

(2008), entre outros. 

Dentre essas várias pesquisas que direcionam o foco de abordagem para o LD, a 

maioria de seus resultados aponta para uma série de problemas trazidos e deflagrados nos e 

pelos didáticos. Os resultados dessas pesquisas, de cunho essencialmente avaliativo, seja do 

conteúdo ou da metodologia dos LDs, de modo geral, tendem a culpá-los pelo insucesso do 

processo de escolarização. Relataremos, a seguir, em detalhes, o conteúdo e os resultados de 

grande parte dessas pesquisas, confirmando, assim, que raros são os estudos que alcançam a 

dimensão histórica, política, econômica e discursiva desses objetos culturais.  

Especificando sobre as pesquisas em LDs, em meados dos anos 1960, elas 

constituíam-se como pesquisas de denúncia e análise crítica, a ponto de exporem sobre a falta 

de qualidade de grande parte dos livros didáticos em circulação na época, concernentes a seu 

caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, incorreções conceituais e deficiências 

metodológicas.  

Além de apontarem a baixa qualidade dos livros didáticos, as pesquisas constatavam 

que uma das principais fontes de leitura da clientela escolar era o livro didático, - esse dado 

permanece ainda em pesquisas atuais. Esse fato, conforme as pesquisas, se deve(ia) por 

diversas razões. Para os docentes: as precárias condições e a sobrecarga de trabalho que os 

impede(ia) a terem tempo disponível para fazerem outras leituras, de consultarem outros 

livros e, até mesmo, a sua má formação como docente. Para os discentes: herdeiros, em sua 

maioria, de uma cultura familiar que não os influencia a leitura de livros, esses alunos se 

veem “obrigados” a, no mínimo, fazer uma “leitura”, no sentido mais restrito da palavra, do 

livro em sala de aula.  Sob essas condições,  

 

(...) o livro didático brasileiro se converteu numa das poucas formas de 

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

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

determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens 

metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o cotidiano da sala de 

aula (BATISTA, 2003, p. 28). 

 

Ainda conforme Batista (2003), há um modelo de manual escolar que se constituiu 

no Brasil, justamente entre os anos 1960 e 1970. Conforme esse modelo, o LD tinha por 

função principal estruturar o trabalho pedagógico em sala de aula, organizando-se em torno, 

por exemplo: da apresentação de conteúdos curriculares; de um conjunto de atividades para o 

ensino-aprendizagem desses conteúdos; da distribuição desses conteúdos e atividades de 
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ensino de acordo com a progressão do tempo escolar, ou seja, conforme as etapas e unidades 

de ensino. 

Ao assumir essa função estruturadora do trabalho pedagógico, os livros didáticos se 

reconfiguram e tendem a apresentar não apenas uma síntese de conteúdos, mas um 

desenvolvimento deles. O LD constitui-se, então, não como um material de referência, mas 

como um caderno de atividades para expor, desenvolver, fixar e até avaliar o aprendizado. Os 

LDs, desse modo,  

 

tendem a ser não um apoio ao ensino e ao aprendizado, mas um material que 

condiciona, orienta e organiza a ação docente, determinando uma seleção de 

conteúdos, um modo de abordagem desses conteúdos, uma forma de progressão, em 

suma, uma metodologia de ensino, no sentido amplo da palavra (BATISTA, 2003, p. 

47). 

 

Esse modelo e essa concepção de livro didático, como “estruturador e norteador” das 

práticas docentes
14

, tornou-se um terreno fértil para muitos discursos que passam a circular na 

academia, bem como no próprio contexto escolar onde se encontram os principais “usuários” 

dos livros didáticos: os alunos da educação básica. Os discursos giram em torno de acusações, 

agora, contra o professor e sua postura com relação ao didático que administra em sala de 

aula. Segundo esses discursos, em grande parte das salas de aula, o LD é que direciona as 

aulas, as quais deveriam ser conduzidas pelos professores, a tal ponto de os docentes não 

serem considerados autores de suas aulas. Fica evidente, nesse tipo de postura, que o LD não 

serve ao professor como simples instrumento auxiliar ou fio condutor de seu trabalho, mas 

passa a assumir o caráter de “critério de verdade” e “última palavra” sobre o assunto.  

Outras revelações sobre o comportamento do professor em relação ao LD são de que: 

o livro vem a suprir as deficiências da formação desse professor, tornando-se por vezes, a voz 

e a vez desse; o fato de sua adoção acarretar a diminuição da leitura por parte de professores, 

de forma a tornar-se a única fonte de leitura e referência em sala de aula e fora dela, 

configurando-se como um instrumento de autoridade inquestionável; o fato de o LD acabar 

funcionando como um mecanismo de atualização profissional ainda que não seja essa sua 

função. De forma que o professor não somente se contenta com o LD que tem como ainda o 

superestima, conferindo a ele um papel central no processo de ensino e aprendizagem, 

fazendo dele não um entre outros, mas o seu único instrumento de trabalho, servindo como 

                                                 
14

 Essa concepção, curiosamente, está presente em documentos oficiais do Ministério da Educação, como no 

Guia de livros didáticos para o Ensino Médio e de forma não muito explícita nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
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última palavra do conhecimento na área, tratado como verdade absoluta. Nas palavras de 

Freitag et al (1993):  

 

A desinformação, o comodismo, o conformismo da maioria dos professores 

fortalecem a „onipotência‟ e „onisciência‟ do livro didático. Os professores passam a 

respeitar a palavra escrita no livro como árbitro último, submentendo-se docilmente 

ao seu conteúdo psicopedagógico e ideológico (FREITAG et al 1993, p. 131). 

  

Assim, um instrumento que deveria ser visto de forma crítica acaba por nortear todo 

o trabalho docente e discente, como se fosse um manual de instruções a ser cegamente 

seguido.  

A autora Chiappini (2005), em Reinvenção da Catedral, tece algumas ponderações 

acerca dos “saberes” dos manuais escolares. Segundo ela,  

 

O manual traz no próprio nome a negação do saber ao qual supostamente serve. O 

manual é um livro que põe o saber ao alcance da mão e, por isso mesmo, 

congelando-os nas “idéias instituídas”, o destrói (CHIAPPINI, 2005, p. 95).  

 

Conforme definição da autora, essa parece ser na prática a função exercida pelo livro 

didático no contexto escolar. Um livro que confere a alunos e professores um saber instituído, 

simplificado e diluído que tende a suprimir todo tipo de criatividade do professor e do aluno, 

pois pode ser considerado como um compêndio que traz um conhecimento pronto e acabado.  

Nessa acepção, o LD, instrumento concebido para facilitar e auxiliar o trabalho 

docente e discente, é também concebido para dirigir esse processo. Mas aí há um grave 

problema que se assenta na objetificação do ensino-aprendizagem. Pois não cabe ao livro 

dirigir esse processo, mas ao professor, instituído para ser o mediador dessa prática, cabe 

conduzí - lo com toda a subjetividade que o processo exige. O livro didático, portanto, deve 

ser considerado como um instrumento a ser pelos alunos e professores manuseado no intuito 

de auxiliá-los na obtenção do conhecimento. 

A tradição exercida pelo livro didático e a sua visão como um manual a ser seguido à 

risca povoa o imaginário de professores, alunos e pais de alunos. Primeiramente, o professor 

ao adotar um LD crê que tem que ministrar todos os conteúdos que nele se apresentam e se 

frustra quando chega ao final do ano letivo e não conseguiu “dar” todos os conteúdos 

elencados pelo didático. Em segundo lugar, a tradição exercida pelo LD faz com que alunos 

requeiram excessivamente do professor o “uso” exaustivo do didático, quando esse o utiliza 

esporadicamente, ou quando assume uma posição mais radical e, por vezes, prefere não adotar 

um único livro didático. Em último lugar, é comum no relato de muitos profissionais do 
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magistério, a cobrança de pais de alunos pelo uso mais abundante do livro didático. Segundo a 

fala desses pais, o livro foi adotado, logo, necessita ser “usado” e mais explorado pelo 

professor.  

É salutar mencionar que, em relação ao LD, podemos dizer que dificilmente ouve-se 

falar em leitura, pois o modo de lê-lo é expresso, frequentemente, pelo termo “uso”. Até os 

artigos, teses e dissertações assim se referem quanto à administração do LD, muito mais como 

“uso” do que como a leitura dele. Essa simples escolha evidencia o caráter de objeto e muito 

mais ainda o de manual que o LD assumiu ao longo dos anos. Chiappini (2005) consegue 

enxergar um outro problema na visão do LD como um mero manual:  

 

Independentemente, pois, de seu conteúdo, o fato de tratar-se de um manual – o 

saber ao alcance da mão – faz do professor um repetidor que não se interroga sobre 

aquilo que transmite, e do aluno, um executante que não se interroga sobre aquilo 

que executa (CHIAPPINI, 2005, p. 96) (grifo do original). 

 

Sobre o não questionamento do LD, tomado como um manual, um discurso que 

contém a verdade absoluta, propomos uma pequena seção para discutirmos alguns aspectos 

sobre o processo de legitimação do livro didático como um discurso de autoridade. 

 

2.3 A legitimação do livro didático em seu caráter de autoridade: as suas múltiplas faces 

 

Em meio a todos esses discursos sobre o livro didático, seu uso e seus principais 

“leitores”, é unânime o fato real de o didático ser mal utilizado, vez que é considerado como 

um planejamento pronto e acabado que ganha voz de autoridade quando o professor empresta 

a sua fala e reproduz o que ali está escrito. Quando o docente age dessa forma minimiza o 

risco de ser contestado, já que se esconde por trás dos escritos do didático e ao fazer isto 

acaba por perder sua própria autonomia como professor. Souza (1999) nos fala sobre a 

legitimidade do caráter de autoridade do LD. 

 

O caráter de autoridade do livro didático encontra sua legitimidade na crença de que 

ele é o depositário de um saber a ser decifrado, pois supõe-se que o livro didático 

contenha uma verdade sacramentada a ser transmitida e compartilhada. Verdade já 

dada que o professor, legitimado e institucionalmente autorizado a manejar o livro 

didático, deve apenas reproduzir, cabendo ao aluno assimilá-la (SOUZA, 1999, p. 

27). 

  

Essa autoridade do LD lhe é conferida não apenas pelos agentes do contexto escolar. 

Pois parece não haver dúvida, também, quanto à autoridade que o senso comum, 
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tradicionalmente, confere ao livro didático em contexto escolar. É consenso o reconhecimento 

por parte de todos que o livro didático é um elemento constitutivo e legitimado do processo 

educacional brasileiro. 

Esse instrumento, ao longo dos anos, ganhou tanta importância que a figura do 

professor é sempre associada a de uma pessoa com um livro na mão. Como se a aprendizagem 

dependesse dessa associação, ou pior, de um único livro, que, por vezes, é o didático.  

Muitos professores estabelecem correspondência entre o seu trabalho de facilitadores 

do conhecimento à adoção dos didáticos, acreditando que só podem ensinar se tiverem o LD 

em mãos, tornando-se assim, dependentes do mesmo. Outros, conforme Silva (1996), 

reproduzem a ideia de que sem a adoção do livro didático não há como orientar a 

aprendizagem, os que assim pensam consideram este material de ensino como uma 

insubstituível “muleta”, em que, “na sua falta ou ausência, não se caminha cognitivamente na 

medida em que não há substância para ensinar”  (p.11).  

Devido a essa associação inseparável de trabalho docente com o livro didático, há 

quem se oponha radicalmente à utilização e adoção do mesmo, como demonstra o próprio 

Silva (1996) em seu artigo: Livro didático: do ritual de passagem à ultrapassagem. O autor 

considera o livro didático como um empecilho para um bom ensino à medida que tolhe toda a 

criatividade e capacidade de análise de professores e estudantes. Silva (1996) atesta ainda que 

“esse apego cego ou inocente a livros didáticos pode significar uma perda crescente de 

autonomia por parte dos professores” (p.11). 

Enquanto alguns discursos sobre o LD são contra a sua adoção, outros advogam em 

defesa desse material na sala de aula brasileira e são enfáticos em defenderem o seu uso em 

toda circunstância de aprendizado formal, pois creem, exageradamente, que sem o LD o 

ensino desmoronaria. São professores, alunos, pais de alunos, críticos e políticos, muitos 

deles, unânimes em relação à adoção do LD, pois acreditam que, se com o LD o ensino no 

Brasil é sofrível, sem ele, será incontestavelmente pior. 

Com tudo isso, parece-nos que o grande problema do ensino gira em torno dos LDs. 

É como se a melhoria, a adoção ou não desses materiais fosse responsável por uma 

significativa mudança no ensino-aprendizagem. Entretanto, não podemos nos esquecer de que 

ele é apenas um material, um objeto que precisa ser bem “conduzido” para que cumpra o seu 

papel no processo de engrenagem escolar. 

Todas as relações estabelecidas entre o livro didático, professores, alunos e sociedade 

têm instigado investigações variadas, por meio das quais é possível identificar as denúncias e 

acusações contra ele, como já aludimos, mas também a importância desse objeto cultural, 
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como instrumento de comunicação, de produção e obtenção do conhecimento integrante da 

tradição escolar há, pelo menos, dois séculos. 

As pesquisas e reflexões sobre o livro didático permitem ainda apreendê-lo em sua 

complexidade. É um instrumento difícil de ser definido devido às suas múltiplas faces. 

Bittencourt (2004) esclarece: 

 

Por ser um objeto de „múltiplas facetas‟, o livro didático é pesquisado enquanto um 

objeto cultural, como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de 

mercado capitalista; como suporte de conhecimentos e de métodos de ensino das 

diversas disciplinas e matérias escolares; e, ainda, como veículo de valores 

ideológicos ou culturais (BITTENCOURT, 2004. p. 471). 

 

Batista (1999) apud Bunzen (2005b) vai dizer que esta multiplicidade apresentada 

pelo LD, inclusive multiplicidade de objetivos que ele comporta, tem a ver com o conjunto 

complexo das funções que os livros didáticos procuram preencher em nossa sociedade, assim 

como as modalidades de relação que buscam construir entre aqueles que o utilizam e entre 

esses e os objetos de conhecimento.  

Batista e Galvão (2009) também chamam atenção para o fato de que realizar 

pesquisas que envolvam o livro didático não é tarefa simples visto a complexidade não só das 

funções que ele comporta, mas para o fato mesmo de sua complexidade em essência. “ (...) a 

complexidade do próprio objeto livro e os vários riscos implicados em tomá-lo como tema de 

estudo” (p.19).  

Nesse entendimento, o LD pode assumir, ainda, diferentes funções dependendo das 

condições, do lugar e do momento em que é produzido, utilizado nas mais diferentes situações 

escolares. Assim, do ponto de vista linguístico e discursivo, numa perspectiva sócio-histórica 

e cultural, o LD, conforme Bunzen (2005b), deve ser compreendido como um instrumento 

que procura sistematizar e organizar os conhecimentos escolares na forma de modelos 

didáticos e que, portanto, se estabelece como um objeto de investigação altamente complexo 

que é constituído historicamente, como tantos outros, por meio de uma complexa rede de 

intercalações.  

Reconhecendo as múltiplas e diferentes funções que o livro didático pode assumir, 

Choppin (2004) elenca quatro funções essenciais que, segundo ele, podem variar conforme o 

ambiente sociocultural, a época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de 

utilização. Eis as funções: 
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1. Função referencial também chamada de curricular ou programática (...): o livro 

didático é então apenas a fiel tradução do programa (...) constitui o suporte 

privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário de conhecimentos, técnicas 

ou habilidades que um grupo social acredita que seja necessário transmitir às 

novas gerações. 

2. Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de aprendizagem, 

propõe exercícios ou atividades que, (...) visam a facilitar a memorização dos 

conhecimentos, favorecer a aquisição de competências disciplinares ou 

transversais, a apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de 

resolução de problemas, etc. 

3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do século XIX, 

com a constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento, nesse 

contexto, dos principais sistemas educativos, o livro didático se afirmou como 

um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes 

dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de identidade, geralmente ele 

é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como um símbolo da 

soberania nacional e, nesse sentido, assume um importante papel político. (...) 

4. Função documental: acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem que sua 

leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja 

observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno 

(CHOPPIN, 2004, p. 551 – 552) (grifos do original). 

 

São essas mesmas funções exercidas pelo livro didático que acabam por nortear o 

tema de suas pesquisas.  

O LD, apesar de exercer um importantíssimo papel no contexto escolar, não é o 

único instrumento que auxilia e desempenha funções na educação de estudantes. Há, no 

interior do universo escolar, instrumentos de ensino-aprendizagem que estabelecem com o 

livro relações de concorrência ou de complementaridade e influem necessariamente em suas 

funções e usos. São quadros, mapas, diários de férias, coleções de imagens, dicionários, 

enciclopédias, softwares didáticos: CD Rom, internet, etc. Nessa conjuntura, é preciso levar 

em conta a multiplicidade dos agentes e instrumentos diversos envolvidos nas etapas de vida 

de um livro escolar.  

Nesse sentido, para Choppin (2004):  

  

A concepção de um livro didático inscreve-se em um ambiente pedagógico 

específico e em um contexto regulador que, juntamente com o desenvolvimento dos 

sistemas nacionais ou regionais, é, na maioria das vezes, característico das 

produções escolares (...). Sua elaboração (...), comercialização e distribuição supõem 

formas de financiamento vultosos, quer sejam públicas ou privadas, e o recurso, a 

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

numerosas. Por fim, sua adoção nas classes, seu modo de consumo, sua recepção, 

seu descarte são capazes de mobilizar, nas sociedades democráticas, sobretudo, 

numerosos parceiros (professores, pais, sindicatos, associações, técnicos, 

bibliotecários, etc.) e de produzir debates e polêmicas (CHOPPIN, 2004, p. 552). 

  

As discussões, os debates e as polêmicas em torno desse objeto cultural e de 

importante papel na aprendizagem têm crescido e tomado uma conotação mais sólida, tanto 
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que se estenderam do âmbito escolar, alcançaram intelectuais das mais diversas naturezas e 

despertaram o interesse até de autoridades políticas. 

Diante do inegável espaço que, reconhecidamente, o livro didático, às vezes positivo, 

às vezes negativo, ocupa, o Ministério da Educação - MEC preocupado com a qualidade desse 

material que se constitui, muitas vezes, na única fonte de leitura para professores e alunos, no 

início dos anos 90, dá os primeiros passos firmes para participar mais direta e 

sistematicamente das discussões sobre a qualidade do livro didático brasileiro. Segundo dados 

do sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com a extinção da 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a responsabilidade pela execução de políticas 

para o livro didático é transferida integralmente para o FNDE - autarquia federal vinculada ao 

MEC que promove recursos e executa ações na área educacional, com o intuito de garantir 

educação de qualidade. Esse órgão institucionaliza um conjunto de políticas públicas para o 

livro didático que se subdividem em políticas de avaliação, aquisição e distribuição de livros 

didáticos para as escolas públicas de todo o país. São três os programas voltados para o livro 

didático executados no Brasil: o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, o PNLEM – 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, o PNLA – Programa Nacional do 

Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos.   

Por meio desses programas, a exemplo, principalmente, do PNLD o governo 

brasileiro tem realizado grandes investimentos, nos últimos anos, a favor do livro didático, 

tanto que transformaram o PNLD no maior programa de livro didático do mundo. Todos esses 

programas são mantidos pelo FNDE com a finalidade principal de distribuição universal e 

gratuita de obras didáticas de qualidade para alunos da escola pública brasileira. 

Nesse contexto, o Estado figura como o principal agente da política do livro didático. 

Política essa que, resumidamente, funciona da seguinte forma: a produção do livro didático no 

país, desde a formulação de seus conteúdos até sua confecção, é assegurada por editoras 

particulares, das quais o Estado compra o produto pronto, depois de ter passado pelo crivo das 

comissões de avaliação. Freitag et al (1993) sublinham que essa atuação do estado brasileiro 

com relação à política do LD é diferente da de outros países, em que o próprio Estado 

imprime os didáticos, contrata os seus autores e reformuladores, garantindo, assim, a 

distribuição gratuita de LDs pelas escolas a que se destinam. O governo brasileiro, ao 

contrário, prefere comprar o livro já pronto de editoras particulares, e, mesmo assim, não 

deixa de supervisionar o processo de confecção desses LDs, interferindo, por meio de 

programas destinados a esse fim, no processo decisório em relação ao conteúdo, bem como ao 

uso, à compra e distribuição do LD aos alunos de todo o país. A interferência do Estado na 
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política de LDs é tamanha. Vai desde a produção desses LDs até a fase final, que consiste na 

distribuição deles aos alunos.  

 

O Estado interfere no processo de produção do livro didático na entrada, ou seja, na 

fase de planejamento da mercadoria livro, determinando o seu conteúdo, e na saída, 

isto é, no final do processo produtivo, transformando-se em comprador (FREITAG 

et al, 1993, p. 52).  

 

Para finalizar e tentar, em poucas palavras, explicar tamanha interferência do Estado 

nas políticas de LDs, reatualizamos as palavras de Freitag et al (1993, p. 53) quando dizem 

que “basta ressaltar que a economia política do livro didático é indissociável da política social 

do Estado.” 

Ainda com relação às políticas de atuação dos livros didáticos em nosso país, 

chamam atenção os volumosos recursos mobilizados pelo governo para o pagamento às 

editoras pela confecção do LD, bem como os altos gastos do Estado para financiar a 

distribuição gratuita do livro didático às escolas públicas do país. Conforme dados do sítio do 

FNDE, em 2010, o governo federal investiu R$1.077.805.377, 28 na compra, avaliação e 

distribuição dos livros didáticos do PNLD 2011 que foram direcionados a toda a educação 

básica.  

O LD é, no Brasil, portanto, uma questão nacional e, ao mesmo tempo, uma questão 

de interesse econômico para as editoras. A indústria editorial brasileira praticamente 

sobrevive em função da produção e venda de livros destinados ao mercado escolar, entre eles, 

em números significativos estão os livros didáticos. De acordo com Batista (2003),  

 

verifica-se, principalmente ao longo dos anos de 1990, que o setor editorial 

brasileiro possui relação de forte dependência para com o subsetor de livros 

didáticos e que este, por sua vez, é dependente das compras efetuadas pelo PNLD 

(BATISTA, 2003, p.53 – 54). 

 

Batista (2003) põe em destaque os números que o livro didático representa na 

indústria editorial brasileira. Em 1997, por exemplo, os didáticos corresponderam à parcela 

significativa de 58% da totalidade de exemplares vendidos. Em 1998, esse percentual se 

elevou para 64% do total. Um aumento expressivo para um curto espaço de tempo. Isso 

demonstra a crescente procura por livros didáticos, fazendo-nos concluir que esse tipo de livro 

tem forte influência nos hábitos de leitura da população escolar. Ver gráficos 1 e 2: 
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GRÁFICO 1 – Venda de exemplares por subsetor editorial no Brasil – 1997 (em milhares) 
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GRÁFICO 2 – Participação dos subsetores editoriais por exemplares vendidos – 1998  

(porcentagem) 

5%

14%

17%

64%

Téc nic os  e
P rofis s ionais

 R eligios o

 Obras  gerais

 Didáticos

 
(Fonte: Fundação João Pinheiro apud Batista 2003:55) 

 

Nesse quadro geral de dependência do setor editorial para com o didático, as 

compras realizadas em nome do MEC são vitais para a indústria do livro didático no Brasil. 

Esse fato nos leva a constatação de que o grande número de exemplares vendidos não 

significa que a população de estudantes tenha, de forma individual, adquirido o didático. O 

grande comprador de livros didáticos é o Estado. As aquisições de LDs pela população 

estudantil dependem cada vez mais das compras realizadas pelo governo em nome dos 

programas de livros didáticos cuja finalidade principal é a compra e distribuição de obras 

didáticas de forma gratuita para toda rede pública de ensino. 
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Seguindo esse raciocínio, Batista (2003) destaca ainda uma questão muito séria que 

diz respeito aos programas de livros didáticos no Brasil, a exemplo do PNLD: 

 

Tudo isso mostra que o PNLD se situa no interior de um quadro econômico e social 

delicado e que as orientações a serem nele promovidas devem levar em conta uma 

projeção de seus impactos na indústria editorial brasileira, assim como uma reflexão 

mais cuidadosa e sistemática sobre o papel que o Estado vem assumindo no campo 

editorial e na definição de uma política do livro e da leitura no Brasil (BATISTA, 

2003, p. 57) (grifos do original). 

 

Vemos, então, nas palavras de Batista (2003), o impacto que o Estado, por meio de 

programas destinados à compra e distribuição de obras didáticas, exerce na indústria editorial 

brasileira e na própria cultura de leitura dos estudantes do país. 

Com o tempo, a atuação das políticas para livros didáticos demonstrou resultados 

bastante positivos. Ocorreu uma melhora considerável na qualidade dos livros didáticos após 

a implementação de programas destinados a esses materiais, de modo que, segundo Batista 

(2003), o percentual de livros recomendados tem aumentado; e as editoras vêm a cada ano 

ampliando, progressivamente, o número de livros aprovados e reduzindo o de excluídos.  

Com a reformulação de LDs e o aumento de sua qualidade podemos pensar, também, 

em condições mais adequadas para a renovação das práticas de ensino nas escolas, haja vista a 

influência e o fácil acesso que o didático representa para alunos e professores. 

Enfatizamos que o Brasil tem hoje o maior programa de livro didático do mundo, o 

PNLD. Nele são movimentadas frações gigantescas de recursos financeiros, como já 

demonstrado, para a aquisição, avaliação e entrega de LDs aos alunos da rede pública de 

ensino brasileiro. É altamente notório, na política de LDs no Brasil, que os investimentos por 

parte do Estado em relação aos didáticos são bem maiores do que os investimentos voltados 

para a formação e capacitação de professores. Nisso há uma grande contradição, pois o que o 

Estado parece ignorar é que o LD é apenas um instrumento que presta assistência ao processo 

de ensino aprendizagem e que precisa do professor para se efetivar enquanto um material 

didático que auxilia, principalmente o aluno, em seu processo de aquisição do saber. Nessa 

linha de pensamento, (FREITAG et al, 1993, p. 55) advertem que “o livro didático 

administrado em aula por um professor desorientado e mal [formado] informado perde seu 

valor de didático.”.  

O ponto nevrálgico do livro didático é, portanto, o seu “uso” pelo professor. 

Qualquer material didático pode ser abordado a partir de vários ângulos, servindo ao bom 

professor como material ilustrativo para sublinhar um erro, um problema estético, um 
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conteúdo ideológico. Seu uso, na verdade, em boa parte, depende, pois, da habilidade e do 

nível de formação do professor. Só que o problema do LD não se resolve unicamente por uma 

melhor formação do professor, esse é um dos caminhos. Para a real solução do problema, é 

preciso que muita coisa se modifique, dentro e fora da escola. É necessário que tenhamos 

profissionais de nível capazes de ir além, quando necessário, da mera reprodução do sempre-

igual.  

Essa discussão nos leva a refletir sobre o verdadeiro papel que o LD exerce no 

processo de escolarização, pois para que possa ser “utilizado” com qualidade e competência 

em sala de aula, ele remete ao professor e este aos problemas do sistema educacional e 

político brasileiro. O livro já deixou, há muito tempo, de ser uma questão pedagógica apenas, 

como muitos querem fazer crer, transformando-se em questão social, política e econômica 

que se insere numa indústria cultural.  

Mencionamos, ainda baseados em Freitag et al (1993), que o estudo do LD a partir 

de diversas óticas como aqui já foi citado - a histórica, a política, a econômica, a linguística, a 

psicopedagógica e a ideológica, incluindo a ótica dos principais “usuários” do livro (o 

professor e o aluno) – deixa claro que a problemática do LD insere-se em um contexto mais 

amplo que perpassa o sistema educacional e envolve estruturas globais da sociedade 

brasileira: o Estado, o mercado, a indústria cultural. Confirmando, assim, que o LD não pode, 

não deve ser estudado de forma isolada, “em si”, mas pressupõe o mapeamento das estruturas 

sócio-históricas e econômicas da sociedade para que compreendamos seu real funcionamento, 

inclusive seu funcionamento discursivo que é o objetivo dessa pesquisa, na direção de sua 

afirmação como um gênero do discurso complexo. 

 

2.4 Livro didático: um produto cultural e comercial 

 

A pesquisadora Bittencourt (2004) considera o livro didático como um objeto 

cultural contraditório que, apesar de promover intensas polêmicas e críticas em muitos 

setores, sempre é reconhecido como um instrumento fundamental no processo de 

escolarização.  

Pelo fato de ser assunto em muitos setores, o LD não deve ser compreendido apenas 

em seu contexto de origem, o escolar. Ele é um produto cultural com especificidades, 

conformado segundo a lógica não só do contexto escolar, mas da sociedade onde está 

inserido. Stray (1993) apud Choppin (2004, p. 558) observa que o livro didático “é um 

produto cultural complexo (...) se situa no cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção 
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editorial e da sociedade”. Por isso deve ser compreendido no interior de um contexto sócio 

histórico como um produto cultural que possui também uma dimensão comercial e econômica 

na sociedade. Batista e Galvão (2009) observam ainda sobre a complexidade desse elemento: 

 

Investigações têm mostrado, também, que o manual escolar e a escola estabelecem 

complexas relações com o mundo da cultura. Ao contrário da idéia difundida de que 

os saberes escolares e, particularmente, os manuais escolares, consistiriam apenas 

uma adaptação simplificada, para fins didáticos, de conteúdos produzidos no campo 

da cultura e da ciência, essas investigações vêm evidenciando que a origem desses 

saberes e objetos é bem mais complexa (...) e que, muitas vezes, é à escola e a seus 

materiais que se deve atribuir a origem de conhecimentos e saberes posteriormente 

apropriados pelas esferas do conhecimento erudito e científico (BATISTA e 

GALVÃO, 2009 p. 19). 

 

Em síntese, a percepção do LD como um produto da indústria cultural nos permite 

visualizá-lo como um produto fabricado, comercializado, distribuído ou, ainda, como um 

instrumento concebido em função de certos usos, consumido – e avaliado – em um 

determinado contexto. É esse tipo de visão do LD que desenvolveremos melhor a partir dos 

parágrafos que seguem. 

Infelizmente, o LD, por vezes, é comercializado no Brasil como qualquer outra 

mercadoria produzida pela indústria cultural. De forma que é possível definir o livro didático 

e impor-lhe características conforme, ainda, pelo modo de produção e não apenas pelo “uso”. 

Batista (2009) observa que os impressos didáticos, de modo geral, são mercadorias e que “sua 

produção, circulação e utilização são regidas por uma infra-estrutura organizada em torno das 

possibilidades materiais, técnicas, institucionais e comerciais de uma determinada sociedade, 

num determinado momento de sua história” (p.58).  

Freitag et al (1993) enumeram algumas características dos produtos culturais, 

peculiaridades que os LDs foram assumindo ao longo do tempo.  

A primeira característica intrínseca a todos os produtos da indústria cultural é o fato 

da produção em grandes quantidades. Muitos são os livros didáticos que bateram recorde de 

vendas, somam-se milhões e milhões de exemplares vendidos e uma série de reedições do 

mesmo livro. Batista e Galvão (2009, p. 27) comentam que é justamente esse fato 

considerável do volume de tiragens e subvenções “que tornam o livro didático um produto 

editorial relativamente pouco oneroso e faz com que ele seja pouco valorizado.” O livro 

escolar sofre de um grande desprestígio social em relação a outros livros. Não é uma cena 

muito rara encontrarmos no lixo livros escolares, principalmente, didáticos. 

Uma outra característica dos produtos culturais refere-se à padronização. A indústria 

cultural do LD exige que haja uma unificação dos livros didáticos. Segundo Freitag et al 
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(1993), os críticos são unânimes na constatação de que as diferenças entre um livro e outro, 

uma editora e outra, um autor e outro são mínimas. É fato que há uma uniformização em vigor 

no mercado livreiro que tende a não imprimir ou camuflar (se é que é possível) aos LDs sua 

marca pessoal, dessa forma,  

 

Quanto mais próximos da norma (“currículo mínimo”, “guia curricular”) definida 

pelo Estado, melhor. As diferenças vão sendo niveladas no decorrer do tempo, 

caracterizando-se os livros por sua homogeneidade, mediocridade e rotina (repetição 

dos mesmos exercícios, inclusive em séries diferentes.) (FREITAG et al, 1993, p. 

62). 

 

Outra característica do LD, ainda conforme Freitag et al (1993), enquanto um 

produto da indústria cultural, é a sua perecibilidade. A indústria cultural fabrica e distribui 

produtos culturais efêmeros, programados para uma obsolescência rápida e para uma 

substituição imediata por novos produtos, como a própria sociedade dentro da qual ela opera, 

como já foi considerada: a sociedade do desperdício. Apesar de datar recentemente a 

reutilização do livro didático, principalmente em formato volume único que prima por esse 

não “desperdício” tão imediato do LD, pelo menos por um período de tempo determinado, já 

que o livro volume único destina-se aos três anos do ensino médio, sendo reutilizável depois 

por outros alunos em um determinado espaço de tempo.  

Mesmo assim, é muito comum ao visitarmos bibliotecas não vermos em seu acervo 

livros didáticos, o que alude para o fato de que os milhões e milhões de livros didáticos 

quando não estão na casa dos estudantes, muitas vezes esquecidos, são descartados como 

qualquer outra mercadoria perecível que possui prazo de validade. Sobre essa característica de 

obsolescência rápida dos manuais escolares, Batista e Galvão (2009) comentam: 

 

(...) o manual escolar é um objeto pouco valorizado: considerado pouco digno de 

catalogação e guarda, raramente ocupa as prateleiras dos acervos públicos. Trata-se 

de um tipo de obra efêmero, que se desatualiza com muita velocidade. Raramente é 

relido; pouco se retorna a ele para buscar dados ou informações (...) sua utilização 

está indissoluvelmente ligada aos intervalos de tempo escolar e à ocupação de papéis 

de professor e aluno. Voltado para o mercado escolar, destina-se a um público em 

geral infantil; é produzido em grandes tiragens, em encadernações, na maior parte 

das vezes de pouca qualidade, deteriora-se rapidamente e boa parte de sua circulação 

se realiza fora do espaço das grandes livrarias e bibliotecas. (...) (p.26) Além disso, 

os manuais escolares, sendo mercadorias perecíveis, perdem o valor de mercado 

quando, por exemplo, há uma mudança nos métodos ou programas que fixam sua 

prescrição ou quando fatos atuais impõem modificações em seus conteúdos 

(BATISTA e GALVÃO, 2009, p. 26 - 27). 

 

Por fim, a última característica desses produtos culturais é o seu caráter ideológico. 

Freitag et al (1993) explicam e exemplificam: 



45 

 

Um best seller, um disco, um vídeo e todos os demais produtos da indústria cultural 

têm a função de ocupar espaços, preencher vazios, sugerir lazer e bem-estar, para 

impedir que os consumidores se dêem conta das contradições materiais em que 

vivem e das relações de produção que prevalecem na sociedade de consumo, e essa 

também é uma das funções do livro didático (FREITAG et al, 1993, p. 63). 

 

Por ser ainda um produto cultural, o LD também passa por um controle de qualidade 

que, para este objeto, são as avaliações pelas quais tem que se submeter antes de constar no 

guia de livros didáticos do MEC como um livro recomendado.  

Meksenas (1995), pelo fato de compreender o livro didático como um produto da 

indústria cultural, remete-o ainda a uma relação com a cultura de massa. Dessa forma, cita 

Penteado (1991) que tenta dar conta de explicar essa associação. 

 

(...) a Cultura de Massa é composta de diferentes produtos culturais extraídos quer 

da „Cultura de elite‟, quer da „Cultura Popular‟; consiste na transmissão desses 

produtos em escala industrial, por tecnologia de comunicação; essa multiplicação 

em escala industrial requer um trabalho sobre os produtos culturais que veicula 

(condensação, adaptação) e também admite a criação de produtos próprios, para a 

veiculação nesse meio específico; privilegia a „Cultura Artística‟, através do 

„espetáculo‟ em que basicamente consiste; atinge uma platéia indiscriminada, no 

tocante a ser de variada origem social e constituir grande contingente populacional 

(PENTEADO, 1991, p. 27 apud MEKSENAS, 1995, p. 130-131). 

 

Fazemos uso das palavras de Meksenas (1995) que comenta a citação de Penteado 

(1991): 

 

Tal definição não se relaciona apenas aos produtos da „Cultura de Massa‟ por 

excelência, como a televisão. Também o livro didático, como produto elaborado em 

escala industrial, atinge contingentes significativos da população. Também o livro 

didático, ao lidar com aspectos quer da „Cultura de elite‟, quer da „Cultura popular‟, 

condensa, adapta e cria especificidades. Tais características remetem esse recurso 

pedagógico à “Cultura de Massa” (MEKSENAS, 1995, p. 131). 

 

Não é nosso objetivo, nessa seção, aprofundarmos na concepção do LD como um 

produto ligado à cultura de massa. Trazemos esse entendimento como mais uma possibilidade 

de podermos compreender o LD não só como um recurso pedagógico, mas como um objeto, 

um produto e até uma mercadoria da indústria cultural que pode ainda estar inserido numa 

cultura de massa e que, por estar imerso numa cultura histórica e social, primeiramente, está à 

mercê de outros entendimentos que partem, por sua vez, de diversos campos da sociedade. 

Interessante que a garantia de compreensão dessas perspectivas nos é proporcionada pela 

própria prática pedagógica desse elemento em seu contexto social, capaz de propiciar a sua 

multiplicidade de usos e compreensão.  
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Por fim, pensar o livro didático em sua materialidade implica tomá-lo como 

objeto/produto cultural, e, ao mesmo tempo, como mercadoria que se define por seu duplo 

valor: o de uso e o de troca. Podemos encerrar essa breve discussão do LD enquanto produto 

cultural com as palavras dos autores quando dizem que:  

 

Enquanto mercadoria, o livro didático tem valor de uso e valor de troca. Seu valor 

de uso se realiza nas mãos do professor desqualificado e da criança frustrada do 

verdadeiro aprendizado. Como valor de troca, o livro didático enriquece editores e 

burocratas (FREITAG et al, 1993, p. 63). 

 

Na tentativa de contextualizar a problemática do livro didático brasileiro, notamos 

que ele se apresenta como um material necessário às práticas escolares, mesmo apesar das 

críticas que sobre ele recaem, além de ser considerado como um objeto cultural que adquiriu 

importância como produto na indústria editorial correspondendo a grande parcela dos livros 

que são comercializados.  

Cremos, portanto, que não basta somente questionar o LD, demonstrar seus pontos 

positivos e negativos, abordá-lo no contexto escolar ou da indústria cultural em seus aspectos 

econômicos e políticos. É necessária uma abordagem histórica desse objeto que alcance sua 

dimensão de efetivo “uso”, enquanto um gênero discursivo, um enunciado presente na 

ininterrupta cadeia da comunicação discursiva.  

É nesse sentido que propomos uma abordagem discursiva, em específico do LDP, 

que demonstre as particularidades históricas, sociais e culturais desse objeto cultural, que 

desempenha um importante papel no quadro mais amplo da cultura, “das culturas do escrito 

brasileiras, do campo de nossa produção editorial e na criação dos próprios modos de 

organização das relações pedagógicas” (BATISTA e GALVÃO, 2009, p. 19). Ponderamos 

que a partir do momento que imprimimos um estudo sobre esse elemento discursivo, 

inevitavelmente, atentamos, não apenas para o seu papel na “inculcação” de uma cultura 

escolar e de um conjunto de valores, mas ainda ao papel que exerce nesse quadro complexo e 

mais geral do contexto discursivo em que ele se insere. 
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CAPÍTULO 3: O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO UM 

GÊNERO DO DISCURSO COMPLEXO 

 

3.1 Um objeto de investigação complexo: o Livro Didático de língua Portuguesa 

 

Entender o LDP como um objeto de estudo complexo e multifacetado no campo da 

Linguística Aplicada implica compreender a ideia de complexidade não como dificuldade ou 

complicação, como geralmente esse termo é utilizado pelo senso comum, mas conforme nos 

esclarece Bunzen (2005a, p. 17): “trata-se de um posicionamento epistemológico em relação a 

própria construção do objeto de investigação pelo pesquisador.” Propomos, portanto, o 

entendimento do termo complexo muito mais em seu sentido etimológico
15

 do que na acepção 

que o senso comum dele se apropria. A ideia de complexidade do objeto LDP ficará mais 

clara nas próximas páginas quando defendermos a relevância em se compreender o nosso 

objeto como um gênero discursivo complexo. 

Este estudo, então, toma como objeto o Livro Didático de língua Portuguesa, 

compreendido como um gênero do discurso complexo, tramado pela intercalação de outros 

gêneros. Apresenta possibilidades discursivas para a interpretação do LDP como um objeto 

histórico-cultural inacabado e plurilinguístico. 

Cremos, assim como Bunzen (2005a), que o professor juntamente com seus alunos 

em sala de aula num processo interacional e dialógico, no sentido bakhtiniano do termo, 

possam ressignificar o LDP para que ele atenda às necessidades de aprendizagem de cada 

contexto. O professor, portanto, ao adotar o LDP pode ser ainda o autor de suas aulas, à 

medida que o reinterpreta. Uma das formas de vesti-lo com uma nova roupagem
16

 é apreendê-

lo, compreendê-lo discursivamente, entendendo que os textos em gêneros variados estão no 

livro, de modo aglutinados, e ajudam a compor um todo orgânico que é o próprio LDP. 

Geralmente as pesquisas que figuram sobre o livro didático, principalmente sobre o 

livro didático de língua materna e estrangeira, restringem-se a análises de caráter 

essencialmente avaliativo, crítico e conteudístico, como já aludimos no capítulo 2, em que se 

procura investigar sobre os objetos e objetivos de ensino, os aspectos metodológicos, gráficos 

e principalmente os conteúdos de cunho ideológico veiculados nos livros.  

                                                 
15

 Do latim complexus, particípio passado de complecti, “cercar, abarcar, compreender”. “Diz-se de um conjunto 

tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos componentes funcionam entre si em numerosas relações 

de interdependência ou de subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto, e que geralmente 

apresentam diversos aspectos”(HOUAISS,  2001, p. 776) 
16

 No sentido de propor uma nova abordagem para o LD. 
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Não pretendemos aqui “endeusar” o Livro Didático de língua Portuguesa e defender 

o seu uso a todo preço, mas propomos um novo enfoque de abordagem para ele, que venha 

contribuir na relação entre LD – professor, LD – aluno e, consequentemente, na relação 

professor – aluno com vistas ao aperfeiçoamento do processo de ensino/ aprendizagem em 

língua materna.  

Para a compreensão do LDP como um gênero discursivo complexo nos apoiaremos, 

principalmente, nas ideias linguísticas do círculo de Mikhail Bakhtin, em específico no 

conceito de gênero do discurso, Bakhtin (2003), bem como nos estudos de linguistas 

aplicados, a exemplo de Bunzen (2005a, 2005b, 2008) Bunzen e Rojo (2005). 

 

3.2 O Livro didático de Língua Portuguesa: o percurso de sua configuração como um 

gênero do discurso complexo 

 

Os materiais didáticos, de forma geral, tendem a sofrer mudanças acentuadas no 

decorrer do tempo até porque acompanham as mudanças sofridas pelas disciplinas a que se 

relacionam. Se traçarmos o histórico do LD no Brasil, veremos, ao longo dos anos, quão 

grandes foram as transformações pelas quais ele passou. Essas modificações do LD 

confirmam a compreensão que devemos ter para ele quando consideramo-no como um objeto 

dinâmico e sócio-histórico, logo, um enunciado em gênero que passa por um acabamento 

discursivo. Para que possamos ter uma noção das transformações sofridas pelo LD, tomemos 

o próprio enunciado LDP como exemplo. 

Como já apontamos, a história do LD está indissociavelmente ligada ao panorama 

histórico da disciplina a qual se destina. Desta forma, abordar as incursões históricas do LDP 

é também relatarmos, em parte, sobre a constituição da disciplina Língua Portuguesa no 

Brasil.  

Conforme Bunzen e Rojo (2005), os primeiros livros utilizados nas aulas de língua 

materna, nos anos escolares mais avançados, eram obras de referência como as antologias, 

gramáticas, manuais de retórica e poética. Tanto as antologias como as gramáticas eram 

escritas por estudiosos autodidatas da língua e da literatura que, embora tivessem uma sólida 

formação humanística, não eram necessariamente licenciados da área específica da 

linguagem. 

Lajolo (1997) relata-nos em seu livro Do mundo da leitura para a leitura do mundo 

que, em meados do século XIX, a disciplina Língua Portuguesa e as práticas advindas dela 

como leitura e redação de texto ainda não constavam na grade curricular da escola brasileira. 
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Muitos educadores da época, a exemplo de Manuel Frasão, manifestavam seu 

descontentamento com tal situação e reivindicavam importância curricular dessa disciplina e 

suas práticas no ensino da língua materna. 

Em 1823, assistiam-se momentos de polêmicas que envolviam o livro didático, 

escola, professores e leitura. Legisladores, ao discutirem leitura e livro didático, inscrevem a 

discussão no contexto geral da precariedade. Segundo essas discussões, é fato, pois, o 

despreparo de professores e sombria.  

 

a infra-estrutura em que o assunto livro didático cruza com leitura, escrita e Língua 

Portuguesa, como preocupação dos primeiros legisladores brasileiros que discutiam 

o sistema escolar implantado no Brasil (LAJOLO, 1997, p. 54). 

 

Uma série de discussões data da década de vinte do século dezenove, e as questões 

de ensino/aprendizagem de língua materna afloram justamente com as discussões sobre o 

livro didático.  

Historicamente, a disciplina Língua Portuguesa ocupou espaço no currículo escolar 

por meio de medidas institucionais, condicionamentos sócio culturais e, de certo modo, pelo 

apelo da sociedade, por meio de protestos de vários educadores, por exemplo. Mas mesmo 

tendo conseguido espaço enquanto uma disciplina do currículo da escola brasileira, o modo 

pelo qual se processava o seu ensino era ainda insatisfatório, e conforme Lajolo (1997), assim 

permanece por longos anos. Dessa situação de insatisfação no ensino da língua materna, 

muitos responsabilizam os manuais escolares por serem de baixa qualidade (nessa época, os 

manuais escolares eram as cartilhas, antologias, seletas e manuais de gramática) e a política 

educacional por tal situação, isentando, assim, os professores de tal culpa. Nesse cenário, era 

comum que intelectuais, a exemplo de Rui Barbosa, respaldado em ciências como a 

Linguística e a Pedagogia tecessem críticas tanto ao livro escolar utilizado na época como aos 

métodos de ensino empregados no ensino da língua materna. 

O modelo de LDP tal como conhecemos hoje, em sua essência, que reúne os 

conteúdos gramaticais, coletânea de textos literários e não literários teve gestação entre os 

anos 1950 e 1960 do século XX. É neste período, conforme Bunzen e Rojo (2005), que se 

passa a utilizar nas escolas um só gênero – o LDP - o qual agrupa os gêneros supracitados em 

si e dá conta de auxiliar alunos e professores no processo escolar.  

Desse momento em diante, o LDP configurou-se como uma reunião de textos em 

gêneros variados os quais tendem a expandir-se e a proliferarem no próprio livro com o passar 
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dos anos e com as relações estabelecidas entre o gênero LDP e as diversas atividades 

exercidas na sociedade.  

Dentre as contínuas e várias transformações pelas quais passaram os LDPs, uma 

delas foi o fato de os autores desses livros repensarem os objetos de ensino e a própria 

concepção de ensino – aprendizagem em língua materna. A configuração do LDP que 

conhecemos atualmente conta não só com textos literários que ditam o modelo “correto” da 

língua. O didático de língua começa a apresentar em sua composição outros textos que se 

materializam em gêneros como os jornalísticos e os publicitários. Pois até bem pouco tempo, 

não se viam de forma alguma, por exemplo, propagandas no LDP, o que na nova 

configuração desse gênero tornou-se algo bastante comum.  

A essa nova roupagem do gênero LDP
17

, soma-se ainda a proposta de se estruturar e 

facilitar o trabalho docente. Soares (1996) apud Bunzen e Rojo (2005) vai dizer que há 

indícios de que o gênero aula, começou, de alguma forma, a influenciar a estrutura e os 

aspectos discursivos do LDP, uma vez que tais livros que eram produzidos por bacharéis de 

diversas áreas, passam a ser, nos anos 1950, produzidos por professores licenciados. Nesses 

didáticos, produzidos por professores os quais passam a ser seus autores, são apresentadas 

atividades e sugestões de trabalho com os alunos, além de adaptarem-se ao calendário e 

estrutura escolar, organizando-se em séries, volumes, bimestre, unidades etc.  

Nos anos 1970 e 1980, de acordo com Pietre (2003) apud Bunzen (2008), os 

linguistas foram acusados pelo caos no ensino de língua materna. Diante de tal acusação, 

esses pesquisadores tomaram para si a responsabilidade de procurar os verdadeiros 

“culpados” pelas falhas no ensino de língua materna. Nesse contexto, o LDP foi 

compreendido como o grande vilão, ao passo que as pesquisas demonstravam que ele 

apresentava conteúdos e metodologias de ensino que não condiziam com a ciência moderna, 

pois eram tradicionais demais e não divulgavam as ideias mais recentes dos vários campos da 

linguística. Como analisa Pietri (2003) citado por Bunzen (2008): 

 

O principal responsável apontado em diversos estudos (na Linguística) é o livro 

didático. Nele, o autor faz uso superficial das ideias produzidas pelas ciências da 

linguagem, além de eliminar todo tipo de tensão através do método que utiliza. A 

crítica ao caráter nivelador do livro didático é parte de uma crítica à própria escola 

como instituição de controle do dizer e da distribuição do saber. Nela, privilegia-se o 

enunciado em lugar da enunciação, conteudístico, e se fornece um discurso de 

segunda ordem, próximo ao senso comum (PIETRI, 2003, p. 32 apud BUNZEN, 

2008, p. 3). 

 

                                                 
17

 Composto por gêneros de outras esferas que não a literária. 
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Em final dos anos 1980 e início dos anos 1990, nessa configuração em que o LDP 

recebe a sentença que se constitui como livro de má qualidade, apresentando problemas de 

ordem conceitual, ideológica e estrutural
18

, o Ministério da Educação, ciente das falhas e 

equívocos desses didáticos que causaram seu descrédito perante a sociedade escolar, 

institucionaliza, então, um conjunto de políticas públicas sólidas para os livros didáticos, 

visando uma avaliação pedagógica dessas obras para posterior distribuição das mesmas às 

escolas públicas de todo o Brasil.  

Basicamente, assim deu-se a constituição do LDP que temos acesso hoje. Um objeto 

que sofreu uma série de mudanças, muitas delas, atreladas às mudanças da disciplina Língua 

Portuguesa, até configurar-se como um gênero do discurso complexo que foi incorporando ao 

longo do tempo, por meio de um acabamento discursivo, os mais diversos gêneros em sua 

composição. Por isso nossa defesa em conformá-lo como um enunciado em gênero do 

discurso e não como um suporte físico em que se desconsidera o seu caráter dinâmico, 

histórico, discursivo, multifacetado e complexo. 

 

3.3 O enunciado em Bakhtin: a unidade básica da comunicação discursiva 

 

Para uma competente compreensão do conceito de gênero do discurso é mister 

focalizarmos o conceito de enunciado. Ou seja, a discussão empreendida sobre os gêneros 

discursivos nos conduz, inevitavelmente, a engendrarmos algumas ponderações acerca do 

enunciado. Souza GT (1999) em uma nota explicativa sobre gênero e enunciado esclarece o 

que de fato são gêneros discursivos, na visão do Círculo, a ponto de explicar a sua relação tão 

direta com o enunciado: 

  

O enunciado concreto encontra seu lugar nas relações com enunciados anteriores do 

mesmo tipo. Nesse sentido, o conjunto de enunciados típicos, ou seja, que pertence a 

uma determinada esfera de sentido, é o que o Círculo chama de gêneros do discurso 

(SOUZA GT, 1999, p. 104) (grifos do original). 

 

Sobral (2009) vai afirmar categoricamente que, do ponto de vista do Círculo, o 

gênero é uma categoria discursiva da ordem do enunciado e não de outro elemento, como o 

texto ou a frase. Contudo, ressaltamos que a “separação” de abordagens entre gênero e 

enunciado, neste texto, não tem a pretensão, em hipótese alguma, de sequer sugerir uma 

dicotomização desses conceitos, de forma estanque, aludindo a um não relacionamento deles. 

                                                 
18

 Não só o LDP, mas essa é uma tendência de todos os LDs da época. 
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O próprio Bakhtin fez uso desses termos indistintamente, sem estabelecer entre eles (gênero e 

enunciado) rígidas separações.  

Como sugere o título desta seção, propomos abordar o enunciado no horizonte dos 

pressupostos bakhtinianos, entendendo-o como um elemento concreto, unidade básica e 

essencial da ininterrupta cadeia da comunicação discursiva. Segundo Souza (2010), para 

Bakhtin, o enunciado não existe como uma unidade isolada, ao passo que sempre se relaciona 

com outros enunciados. Pressupõe resposta aos enunciados que lhe precedem, pressupõe a 

continuidade do diálogo com os que lhe sucedem daí o caráter dialógico da linguagem. 

Percebe-se em Bakhtin e seu Círculo um grande empenho em desenvolver o conceito 

de enunciado com avanço aos pressupostos estruturalistas da Linguística Geral. Desde 

Marxismo e filosofia da linguagem, notamos o projeto enunciativo tomando forma. Nessa 

obra, inicia-se claramente o processo de tecelagem da teoria do enunciado/enunciação
19

, 

quando se propõe a oposição de duas orientações principais do pensamento filosófico-

linguístico: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, de forma que o conceito de 

enunciado torna-se base para a crítica empreendida ao formalismo linguístico.  

No capítulo cinco de Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin/ Volochinov 

(1997) começam a tessitura do que, conforme os autores, deveria ser o verdadeiro objeto da 

Linguística: a enunciação. A partir desse momento, os autores estabelecem o conceito de 

enunciado como processo histórico e não reiterável em que nele entram em jogo por meio, 

principalmente da historicidade conferida ao enunciado, as condições de produção e de 

recepção, bem como o caráter cultural e social da atividade linguística estabelecidos na 

interação verbal. 

Como todas as noções bakhtinianas, a acepção de enunciado não possui um sentido 

fixo. Não se encontra pronta e acabada em uma obra: “o sentido e as particularidades vão 

sendo construídos ao longo do conjunto das obras, indissociavelmente implicados em outras 

noções também paulatinamente construídas” (BRAIT e MELO, 2010, p. 65). Em virtude 

disso, há uma certa dificuldade de estabilização desse conceito, não só desse, mas de outras 

noções, como é característico aos escritos do pensamento bakhtiniano, ao passo que um 

conceito está sempre implicado em outro(s). Mas esclareçamos que o fechamento total de um 

conceito não era o propósito do Círculo e nem o nosso, de modo que teceremos algumas 

considerações sobre essa noção sem esgotar sua abordagem.   

                                                 
19

 Estética da criação verbal (2003) traz uma nota explicativa esclarecendo que Bakhtin não faz distinção entre 

os termos enunciado e enunciação. De forma que a tradução feita do livro, para esse termo, segue essa mesma 

orientação. Semelhantemente, estaremos utilizando os termos, conforme proposta de Bakhtin, e como eles 

aparecem tanto em Marxismo e filosofia da linguagem como em Estética da criação verbal, indistintamente. 
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Bakhtin/Volochinov (1997) ao sugerirem o estudo da linguagem, estabelecem uma 

proposta que difere da abordagem estruturalista de Saussure (1971) cujo objeto era tão 

somente a língua em sua “abstração”. Bakhtin e seu grupo propõem o estudo da língua em seu 

real funcionamento, pois importava-lhes sua função comunicativa. O estudo clássico do 

enunciado vem ao encontro desse projeto da linguagem em seu verdadeiro uso, visto terem 

imprimido ao enunciado o caráter de unidade real da comunicação discursiva. “O emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana” (BAKHTIN, 2003, p. 261).  

Conforme Bakhtin (2003), o discurso que corresponde à língua em seu 

funcionamento só existe de fato na forma de enunciações concretas provenientes de sujeitos 

falantes sociais do discurso. São esses sujeitos falantes que determinam os limites de cada 

enunciado, como unidade da comunicação discursiva, pois suas fronteiras são delimitadas 

pela alternância desses sujeitos. O próprio Bakhtin (2003) explica como se dá essa 

alternância:  

 

Todo enunciado - da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao grande 

romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim 

absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros (ou ao menos uma 

compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma ação 

responsiva baseada nessa compreensão) (BAKHTIN, 2003, p. 275). 

 

A explicação de Bakhtin (2003) enfatiza a natureza real estabelecida no fluxo 

contínuo da cadeia comunicacional do enunciado, de modo que suas fronteiras são 

delimitadas pela alternância de sujeitos reais, falantes em efetivo uso da linguagem. Pois para 

este autor, todo enunciado pressupõe interação verbal entre indivíduos socialmente 

organizados. Bakhtin (2003) destaca, então, a alternância dos sujeitos como limites para o 

enunciado. 

Vale destacar que a alternância de sujeitos para o enunciado não se restringe a 

interlocutores numa relação face a face. Conceição (2008, p. 3) esclarece que ela “também se 

dá no interior do enunciado por meio da disseminação dos discursos dos outros parceiros da 

comunicação verbal, como numa obra completa, por exemplo”. É o que ocorre com a obra 

livro didático de língua portuguesa, um enunciado em gênero do discurso constitutivo de 

outros enunciados que, consequentemente, dissemina discursos. 

Para clarificar a noção de enunciado, Bakhtin (2003) propõe a relação da oração, 

enquanto unidade da língua, com o enunciado reconhecido como unidade da comunicação 
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discursiva, estabelecendo um contraponto entre esses dois elementos, de forma a realçar o 

valor do enunciado como elemento essencial da comunicação discursiva. 

Ao estabelecer esse contraponto, esclarece que a oração não possui limites 

determinados pela alternância de sujeitos reais do discurso, assim como ocorre para o 

enunciado. Consequentemente, a oração não possui contato imediato com a realidade, nem 

com os enunciados alheios, não dispõe de plenitude semântica e nem suscita resposta. Ao 

expor isso, enfatiza a oração enquanto unidade da língua e que possui tão somente fronteiras 

gramaticais. Em suas palavras, 

 

(...) a oração não se correlaciona de imediato com o contexto extraverbal da 

realidade (a situação, o ambiente, a pré-história) nem com as enunciações de outros 

falantes, mas tão-somente através de todo o contexto que a rodeia, isto é, através do 

enunciado em seu conjunto (BAKHTIN, 2003, p. 277). 

 

Dessa forma, já é possível, com base em Bakhtin (2003), elencar algumas 

propriedades inerentes ao enunciado. Inicialmente, temos a alternância dos sujeitos para o 

enunciado como uma primeira peculiaridade constitutiva do mesmo. Ligada a esta 

característica tem-se a conclusibilidade como mais uma especificidade do enunciado 

intimamente relacionada à primeira. O autor a explica:  

 

A conclusibilidade do enunciado é uma espécie de aspecto interno da alternância dos 

sujeitos do discurso; essa alternância pode ocorrer precisamente porque o falante 

disse (ou escreveu) tudo o que quis dizer num dado momento ou sob dadas 

condições (BAKHTIN, 2003, p. 280). 

 

É essa propriedade de conclusibilidade do enunciado que faz com que ele suscite 

resposta. Daí que Bakhtin (2003) vai afirmar que “o primeiro e mais importante critério de 

conclusibilidade do enunciado é a possibilidade de responder a ele” (p. 280) (grifos do 

original). Souza (2010) destaca que é próprio do pensamento bakhtiniano acerca do enunciado 

escrever a noção de responsividade e de ressonâncias dialógicas como características 

intrínsecas a ele.  

Mais uma vez, é possível confrontar a oração, como unidade da língua, com o 

enunciado, ao passo que, conforme Bakhtin (2003), uma oração não é capaz de provocar uma 

atitude responsiva. Ou seja, de determinar a ativa posição responsiva dos participantes da 

comunicação. Pois só há atitude responsiva em meio a real comunicação e quando nos 

comunicamos não falamos por meio de orações isoladas, mas através de enunciados vivos que 

ecoam na cadeia ininterrupta da interação verbal. 
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Bakhtin (2003) expressa a diferença cabal entre oração e enunciado quando, em suas 

próprias palavras, admite que a oração – unidade significativa da língua - até pode figurar 

como um enunciado, mas se assim ocorrer, a sua natureza ficará tão bruscamente modificada 

em seu conteúdo substancial que perderá sua identidade como oração. É o que alude o trecho 

seguinte:  

 

Qualquer oração pode figurar como enunciado acabado, mas, neste caso, é 

completada por uma série de elementos muito substanciais de índole não gramatical, 

que lhe modificam a natureza pela raiz (BAKHTIN, 2003, p. 287). 

 

A oração não possui vínculo com a situação extraverbal. Já a abordagem do 

enunciado concreto bakhtiniano só é de fato compreendida se se considerar o meio 

extraverbal e as reais interações em que ele se deu com todas as suas implicações aí 

consideradas, sobretudo, o contexto mais amplo que o abriga. Em discurso na vida e discurso 

na arte, Bakhtin/Volochinov (1926/1976) consideram a situação extraverbal como 

constitutiva da estrutura significativa do enunciado. Eles assim asseveram: 

 

(...) a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa de um 

enunciado – ela não age sobre o enunciado de fora, como se fosse uma força 

mecânica. Melhor dizendo, a situação se integra ao enunciado como uma parte 

constitutiva essencial da estrutura de sua significação. Consequentemente, um 

enunciado concreto como um todo significativo compreende duas partes: (1) a parte 

percebida ou realizada em palavras e (2) a parte presumida. (...) A característica 

distintiva dos enunciados concretos consiste precisamente no fato de que eles 

estabelecem uma miríade de conexões com o contexto extraverbal da vida, e, uma 

vez separados deste contexto, perdem quase toda a sua significação (BAKHTIN/ 

VOLOCHINOV, 1926/1976, p. 6) (grifos do original). 

 

Continuando o embate oração versus enunciado, à oração falta-lhe ainda autor, pois 

todo enunciado possui a expressão da posição do falante individual numa situação concreta da 

comunicação discursiva. Conforme Bakhtin (2003), temos então uma outra especificidade do 

enunciado, que é a relação do enunciado com o falante, considerado autor do enunciado, e 

com os outros participantes da comunicação discursiva.  

O enunciado, portanto, é caracterizado por um conteúdo semântico-objetal em que 

desde a escolha do próprio gênero em que esse enunciado vai se manifestar até as escolhas 

dos meios linguísticos empregados são determinados pelo sujeito do discurso, seu autor. Essa 

escolha implica uma relação subjetiva e valorativa entre o autor e seu enunciado, de forma 

que não há enunciados neutros, pois todos passam por essa ação de juízo de valor.  
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É justamente essa valoração que vai determinar a escolha dos recursos gramaticais e 

de composição empregados no enunciado. A palavra da língua é de ninguém, mas toda vez 

que um sujeito falante opera com ela em situação de uso real da linguagem e imprime a ela 

um teor axiológico, certa intenção discursiva, ela já não é mais palavra do sistema da língua, 

isenta de valor, mas enunciado vivo da concreta e real comunicação discursiva.  Enquanto a 

oração como uma unidade da língua não possui aspecto expressivo e é, portanto, neutra em si 

mesma, carece de expressividade, serve, dessa forma, a qualquer juízo de valor, a quaisquer 

posições valorativas. “(...) a emoção, o juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra da 

língua e surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em um enunciado concreto” 

(BAKHTIN, 2003, p. 292). 

Um outro traço constitutivo do enunciado é a sua entonação expressiva. “Um dos 

meios de expressão da relação emocionalmente valorativa do falante com o objeto da sua fala 

é a entonação expressiva que soa nitidamente na execução oral” Bakhtin (2003, p. 290). 

Dentre as várias especificidades que perfazem um enunciado em sua concretude e 

não uma categoria abstrata, a peculiaridade do enunciado de suscitar resposta é o que mais o 

caracteriza como verdadeiramente um enunciado. Já que todo enunciado pressupõe uma 

interação entre sujeitos sociais, uma interação só é possível mediante uma compreensão 

responsiva. Logo, cabe ao enunciado suscitar resposta para que ocorra a interação.  Por mais 

monológico que pensemos ser um enunciado, a exemplo de uma obra didática, científica ou 

filosófica, mesmo assim ele ainda é uma resposta a algo que já foi dito sobre dado objeto, 

dada questão. 

 

Cada enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. Ele tem limites 

precisos, determinados pela alternância dos sujeitos do discurso (dos falantes), mas 

no âmbito desses limites o enunciado, como a mônada de Leibniz reflete o processo 

do discurso, os enunciados do outro, e antes de tudo os elos precedentes da cadeia 

(às vezes os mais imediatos, e vez por outra até os muito distantes – os campos da 

comunicação cultural) (BAKHTIN, 2003, p. 299). 

 

O conteúdo do enunciado é perpassado por discursos de outrem. O objeto do 

discurso do falante, seja ele qual for, não se torna pela primeira vez objeto do discurso em um 

dado enunciado, e um falante não é o primeiro a falar sobre ele. Dessa forma, não há 

ineditismo no objeto do enunciado, de forma que ele sempre mantém um elo com aquilo que 

já foi enunciado e com aquilo que há de se enunciar.  

 

O objeto, por assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de 

diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, 
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visões de mundo, correntes. O falante não é um Adão bíblico, só relacionado com 

objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez. (...) Em 

realidade, repetimos, todo enunciado, além do seu objeto, sempre responde (no 

sentido amplo da palavra) de uma forma ou de outra aos enunciados do outro que o 

antecederam (BAKHTIN, 2003, p. 300). 

 

Sobre isso Bakhtin (2003) afirma em resumo que: 

 

o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado 

dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele 

atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas (BAKHTIN, 2003, p. 300). 

 

Ao que parece, como o próprio Bakhtin (2003) sugere com relação à peculiaridade 

replicante do enunciado, é como se esse elemento sempre se construísse ao encontro de uma 

resposta. Isso corresponde às ressonâncias dialógicas impressas no “DNA” de todo 

enunciado. 

Bakhtin (2003) ainda destaca um outro traço constitutivo do enunciado que é o seu 

direcionamento. O enunciado possui um autor bem como um destinatário e, pelo fato de 

possuí-los, vai se distanciando cada vez mais do conceito de oração, visto ser ela impessoal, 

não pertencente a ninguém e que também a ninguém é endereçada, de forma que os possíveis 

destinatários para um enunciado, podem ser desde o interlocutor direto do diálogo cotidiano 

até um público mais ou menos diferenciado e específico. “Cada gênero do discurso [as formas 

típicas de enunciados] em cada campo da comunicação discursiva tem a sua concepção típica 

de destinatário que o determina como gênero” (BAKHTIN, 2003, p. 301). 

No intuito de tornar mais claras e visíveis as divergências entre enunciado e oração, e 

de assentar a discussão aqui realizada sobre o enunciado como unidade da viva comunicação, 

elaboramos um quadro com base nas principais características desses dois elementos 

resumidas por Souza GT (1999) em seu livro Introdução à teoria do enunciado concreto do 

círculo Bakhtin/Volochinov/ Medvedev. 
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Quadro I – Características enunciado versus oração. 

ENUNCIADO ORAÇÃO/FRASE/SENTENÇA 

É um fato real, é criado. É um fato gramatical, abstrato, é dado. 

É uma unidade da comunicação verbal, 

isto é, uma unidade do gênero. 

É uma unidade da língua. 

Apresenta um acabamento real, ou seja, 

são irreproduzíveis (embora possam ser 

citados). 

Tem um acabamento gramatical, abstrato 

do elemento, pode ser reproduzida 

ilimitadamente. 

Fronteiras marcadas pela alternância de 

sujeitos falantes em situação de 

comunicação concreta. As suas pausas são 

pausas reais.  

Não é marcada pela alternância de sujeitos 

falantes, ou seja, não leva em conta a 

comunicação verbal real e viva. 

Possui contexto real de sujeitos sócio- 

histórico-culturais, portanto, considera o 

contexto extraverbal. 

O contexto da oração é o contexto do 

discurso de um único e mesmo sujeito 

falante (o locutor). 

Possui autor (expressão) e destinatário. 

 

 

 

Não pertence a ninguém e não se dirige a 

ninguém, ou seja, não tem autor nem 

destinatário.  

Um suscitador de resposta. Não é capaz, por si só, de provocar 

resposta. 

 

Após a apreciação do quadro I, depreenderam-se realces ao enunciado como a real e 

concreta unidade da comunicação, em detrimento da oração como unidade abstrata da língua 

que não possui relação com a situação verbal concreta. Finalizamos a explanação sobre o 

enunciado na dimensão bakhtiniana e de seu Círculo, tomando, mais uma vez, as palavras do 

próprio Bakhtin (2003) que sintetiza em tom conclusivo uma das principais características 

constitutivas de todo enunciado: 

 

Portanto, o direcionamento, o endereçamento do enunciado é sua peculiaridade 

constitutiva sem a qual não há nem pode haver enunciado. As várias formas típicas 

de tal direcionamento e as diferentes concepções típicas de destinatários são 

peculiaridades constitutivas e determinantes dos diferentes gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 2003, p. 305). 

 

3.4 Os gêneros discursivos e sua relação com as atividades humanas 

 

Para que possamos defender a relevância em se conformar o LDP como um 

enunciado num gênero discursivo, buscamos em Bakhtin (2003) e seu círculo de estudos o 

cerne das ideias sobre os gêneros do discurso. 

Bakhtin, em toda sua obra, preocupou-se em abordar a linguagem sempre ligada às 

atividades humanas. “Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
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linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261). Ele não conseguia perceber a linguagem de forma 

separada da vivência diária e dialógica dos homens. “Os gêneros estão sempre vinculados a 

um domínio da atividade humana, refletindo suas condições específicas e suas finalidades”, 

reitera Fiorin (2008, p. 61 - 62) no capítulo Os gêneros do discurso do livro Introdução ao 

pensamento de Bakhtin. É justamente desse vínculo intrínseco entre a linguagem e as 

atividades humanas que surge o ponto de partida para a abordagem de Bakhtin na teoria 

gênero do discurso.  

No texto intitulado Os gêneros do discurso, Bakhtin (2003) conceitua os gêneros 

como tipos de enunciados relativamente estáveis, compostos por um conteúdo temático, estilo 

e uma construção composicional. A partir desse conceito, percebemos o caráter plástico e 

flexível que os gêneros possuem, ao passo que, como afirma Bakhtin (2003), são enunciados 

relativamente estáveis. O termo “relativamente” utilizado por Bakhtin é de fundamental 

importância, pois confere flexibilidade aos gêneros e implica também considerar a 

historicidade desses elementos, os processos de mudança por que eles passam, o que está 

diretamente ligado às interações sociais que lhes dão vida. Portanto, podemos ponderar que 

não há normatividade nesse conceito, tomando por base o termo “relativamente”, pelo 

contrário, ele indica, ainda, a imprecisão das características e das fronteiras dos gêneros. 

Sobral (2009), no intuito de complexificar acerca do conceito de gêneros discursivos, 

lança a pergunta de como algo pode ser estável e mutável ao mesmo tempo, já que os gêneros 

são formas relativamente estáveis. O autor responde com base no próprio conceito de gêneros. 

 

O gênero discursivo é estável porque conserva traços que o identificam como tal e é 

mutável porque está em constante transformação, se altera a cada vez que é 

empregado, (...) o “relativamente” marca a mutabilidade em meio à estabilidade 

indicada por “formas”, “estáveis” (...)” (SOBRAL, 2009, p. 115). 

  

Falar em gênero discursivo, do ponto de vista do Círculo, implica considerar essa 

dualidade presente no conceito, ao passo que é a estabilidade do gênero alicerçada em suas 

formas e características que ajuda a organizar e ordenar as atividades comunicativas do dia-a-

dia, “dado que o ambiente sócio histórico requer a cristalização de formas (...) para que não se 

tenha de „reinventar‟ a cada vez que se fala os modos de falar” Sobral (2009, p.116). Já a sua 

mutabilidade faz com que os atos comunicacionais sejam ressignificados a todo instante, se 

renovem garantindo o continuum original da comunicação discursiva presente nas relações 

humanas. Sobre isso, Sobral (2009) resume que o gênero traz o novo relativo à singularidade 

do evento comunicacional articulado ao mesmo (a generalidade, a permanência), “porque não 
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é uma abstração normativa, mas um vir a ser concreto cujas regras supõem uma dada 

regularidade e não uma fixidez” (SOBRAL, 2009, p.117 - 118). 

Fiorin (2008) aborda que os sujeitos agem em determinados campos da atividade 

humana, sejam eles os da escola, da igreja, da política, das relações de amizade etc. Esses 

campos de atividade humana implicam a utilização da língua de forma concreta, segundo 

visão bakhtiniana, isso só se dá por meio de enunciados. A produção de enunciados se dá no 

interior das esferas de ação humana, o que significa que eles são determinados pelas 

condições específicas desses espaços discursivos. “Essas esferas de ação ocasionam o 

aparecimento de certos tipos de enunciados, que se estabilizam precariamente e que mudam 

em função de alterações nessas esferas de atividade” (FIORIN, 2008, p. 61). Essa citação 

confirma a relação e dependência que os enunciados e seus tipos possuem para com os 

campos da atividade humana, e alude à citação bakhtiniana de que “(...) cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 262).  

Se as relações humanas são complexas, as mudanças sociais ininterruptas, e se os 

gêneros constituem-se a partir das atividades humanas, consequentemente, eles irão refletir as 

mudanças histórico-sociais por que passa a sociedade. Conforme Fiorin (2008, p. 61), essa 

relação entre os gêneros e as atividades da sociedade mantém laços tão estreitos que são os 

“gêneros que estabelecem uma interconexão da linguagem com a vida social.” Pois os 

gêneros sempre estarão vinculados a um domínio de atividade humana, de forma a refletir 

suas condições e finalidades específicas. Segundo Bakhtin (2003, p. 268), “os gêneros 

refletem de modo mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças que transcorrem na 

vida social.” Morson e Emerson (2008) acrescentam que “Volochinov foi ainda mais longe 

[diante dessa relação] e afirmou que os gêneros de discurso são eles próprios parte de outro 

complexo a que ele chamou „gêneros de vida‟” (p. 307). 

Essa ligação entre os gêneros e as atividades humanas pode ser elucidada a partir do 

surgimento de novos gêneros. Ressaltamos que “novos” aqui não está no sentido de 

totalmente inéditos, pois um gênero “novo” sempre tem base em um gênero “velho” - anterior 

a ele. À medida que as esferas de atividade se desenvolvem e ficam mais complexas, gêneros 

desaparecem ou aparecem, gêneros diferenciam-se ou ganham um novo sentido.  

As novas tecnologias propiciaram o surgimento de uma série de gêneros, dentre eles 

destacamos, a título de exemplo, o email. Na verdade, é a intensidade dos usos dessas 

tecnologias e suas interferências nas atividades comunicativas diárias que originam os 

gêneros. O gênero email, por exemplo, apesar de ter sua base no gênero carta, possui algumas 
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características que lhe são peculiares. Esse gênero surgiu a partir do momento em que passa a 

existir a internet. Ou seja, primeiro houve uma necessidade no âmbito das atividades 

humanas, para assim configurar-se um gênero que correspondesse à necessidade 

comunicacional dessa esfera de atividade humana. Fiorin (2008) nos diz: 

 

Os gêneros são meios de apreender a realidade. Novos modos de ver e de 

conceptualizar a realidade implicam o aparecimento de novos gêneros e a alteração 

dos já existentes. Ao mesmo tempo, novos gêneros ocasionam novas maneiras de 

ver a realidade. A aprendizagem dos modos sociais de fazer leva, 

concomitantemente, ao aprendizado dos modos sociais de dizer, os gêneros 

(FIORIN, 2008, p. 69). 

 

Bakhtin (2003) aborda ainda sobre a riqueza e a diversidade infinita dos gêneros, 

devido às inesgotáveis possibilidades da multiforme atividade humana. Confirmando, assim, a 

heterogeneidade desses elementos e, advinda dessa heterogeneidade, a dificuldade de definir a 

natureza geral do gênero e de teorizar, por vezes, sobre o mesmo. 

O autor em questão traz em seu texto uma divisão dos gêneros que ele denomina de 

gêneros primários e gêneros secundários. Os primários referem-se aos gêneros da vida 

cotidiana, geralmente, configuram-se como gêneros orais e pertencem à comunicação verbal 

espontânea. Os gêneros secundários, por sua vez, estão ligados à esfera da comunicação 

cultural mais elaborada (esfera jornalística, jurídica, religiosa, política, pedagógica, 

publicitária). São em sua maioria escritos e demandam uma complexidade maior. É 

justamente nos gêneros secundários que se insere o gênero que ora nos interessa: o gênero 

LDP, considerado, com base na teoria bakhtiniana, como um gênero secundário e complexo.  

Vale ressaltar que apesar de haver a divisão entre os gêneros primários e secundários, 

ela não é estanque, visto a própria dinamicidade e plasticidade inerente aos gêneros. 

Conforme constatação de Fiorin (2008) baseada em Bakhtin (2003), há uma interdependência 

entre os gêneros primários e secundários, de forma que os gêneros secundários absorvem e 

digerem os primários, transformando-os, e os gêneros primários, por vezes, podem também 

ser influenciados pelos secundários. Além de que existe o processo de hibridização do gênero, 

em que um “gênero pode valer-se de outro no seu interior, imitando-o em sua estrutura 

composicional, sua temática e seu estilo” Fiorin (2008, p.70). 

Em resumo, os gêneros norteiam as interações sociais de todo o tipo e, ao mesmo 

tempo, são por elas norteados, de modo que nos comunicamos sempre através de um gênero 

no interior de uma dada esfera da atividade humana. Como asseveram Morson e Emerson 

(2008): 
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O fato é que , sempre que falamos, fazemo-lo necessariamente num ou noutro 

gênero de discurso. Usamos os gêneros do discurso habilmente na prática, ainda que 

eles hajam permanecidos largamente não descritos pelos estudiosos (MORSON e 

EMERSON, 2008, p. 308). 

  

Consoante à apropriação do conceito de gênero discursivo de Bakhtin (2003), Rojo 

(2007) chama a atenção para o fato de que o conceito não só propõe um estudo em que se 

enfoque o processo de construção histórica do objeto, mas o próprio conceito de gênero tem 

um percurso histórico de constituição na obra do Círculo. Em 1929, desde sua primeira 

edição, Marxismo e filosofia da linguagem já acenava para este conceito. Vejamos o que já 

estava escrito na obra sobre essa definição: 

 

Mais tarde, em conexão com o problema da enunciação e do diálogo, abordaremos 

também o problema dos gêneros lingüísticos. A este respeito faremos simplesmente 

a seguinte observação: cada época e cada grupo social têm seu repertório de formas 

de discurso na comunicação sócio-ideológica. A cada grupo de formas pertencentes 

ao mesmo gênero, isto é, a cada forma de discurso social, corresponde um grupo de 

temas” (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1997, p. 43). 

 

Por meio dessa citação, conseguimos enxergar o estado inicial de elaboração do 

conceito através do termo “gêneros linguísticos”. Um prenúncio para o que mais tarde se 

estabeleceria como gêneros do discurso.  

 

3.5 As bases da Teoria Dialógica da Linguagem 

 

Como já abordamos no capítulo 2, várias são as pesquisas que enfocam o livro 

didático sob diversas óticas. Entretanto, para nós, uma possibilidade de abordagem do LD, em 

específico do LDP, mostrou-se urgente. A sua interpretação discursiva foi uma necessidade 

posta pelo objeto LDP cuja natureza, em essência, não pode mais ser desconsiderada em sua 

discursividade.  

A Teoria Dialógica da Linguagem, representada aqui, sobretudo, no conceito de 

gêneros discursivos, foi se revelando para nós como um terreno fértil para a compreensão do 

LDP em seu caráter discursivo. Pensá-lo como uma unidade comunicacional imprensa na 

cadeia discursiva de determinada esfera da atividade humana, implica considerá-lo como um 

enunciado que possui um elo com outros enunciados e, por isso, dinâmico sócio-histórico-

cultural marcado por uma estrutura composicional, estilo e tema específicos que se destinam a 

interlocutores pré- determinados, portanto, um enunciado em gênero discursivo. 



63 

 

Achamos necessário esclarecer, de forma não exaustiva, em que consiste a 

concepção dialógica construída por Bakhtin e seu Círculo, a qual amparou a possibilidade 

discursiva de interpretação do LDP. 

A concepção dialógica, segundo Sobral (2009, p. 32), é chamada de dialógica porque 

“propõe que a linguagem (e os discursos) têm seus sentidos produzidos pela presença 

constitutiva da intersubjetividade (interação entre subjetividades) no intercâmbio verbal, ou 

seja, nas situações concretas de exercício da linguagem.” 

A ideia de dialogismo pode ser ampliada pelo pensamento de que, todo ato humano, 

segundo Sobral (2009), envolve a relação com vários outros atos ou vozes, considerando que 

mesmo que o sujeito seja o centro de suas enunciações, não é a fonte da linguagem e de seus 

atos.  

O conceito de dialogismo perpassa toda a obra do Círculo, de forma que entendemos 

ser incoerente considerá-lo como um conceito apenas. Constitui-se, de fato, uma teoria, algo 

mais amplo que atravessa e influencia todos os conceitos, noções e fundamentos estabelecidos 

pelo Círculo bakhtiniano. A teoria dialógica, vinculada ao conceito de interação, conforme 

Sobral (2009), é base do processo de produção dos discursos, da própria linguagem que é 

essencialmente ativa. 

As relações dialógicas de Bakhtin e seu grupo podem ser elucidadas, ainda, a partir 

de que um discurso se constitui em oposição a outro discurso. O discurso é atravessado por 

outros discursos. A partir do princípio dialógico, Bakhtin mostra que a história permeia o 

discurso, no sentido de que o processo dialético de constituição do sentido é o do diálogo 

entre os discursos. Isso significa que Bakhtin tinha interesse em mostrar a necessidade de uma 

dimensão histórica do discurso, de uma análise histórica da linguagem, não da história 

entendida como algo externo à linguagem. Mas no sentido de que a própria linguagem é 

historicizada num movimento dialético e dialógico de constituição.  

Sobral (2009) enxerga ainda mais longe ao discorrer sobre a concepção dialógica. 

Segundo ele, o dialogismo busca dar conta do elemento constitutivo não apenas dos discursos 

como da própria linguagem e mesmo do ser e agir dos humanos. “A concepção dialógica 

sustenta que, antes mesmo de falar, o locutor altera, “modula”, sua fala, seu modo de dizer, de 

acordo com a „imagem presumida‟ que cria de interlocutores típicos, ou seja, representativos, 

do grupo a que se dirige” (p. 39). 

Faz-se necessário ressaltar que o dialogismo não se confunde com o diálogo mais 

comumente como o conhecemos. Quer se trate das réplicas de um diálogo face a face ou de 

sua representação em discursos. O diálogo é um fenômeno textual e um procedimento 
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discursivo englobado pelo dialogismo, sendo apenas um de seus níveis mais evidentes no 

plano da materialidade discursiva. As relações dialógicas não podem ser coincididas com as 

réplicas do diálogo face a face, são bem mais amplas e complexas
20

.  

Como todas as noções do Círculo bakhtiniano são permeadas pela concepção 

dialógica, o método sociológico que se apresenta em Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

exposto no capítulo 1 desta dissertação, também dá margem a essa dialogia. O método 

sociológico indica um percurso de estudo da língua que parte das condições históricas, passa 

pelo gênero do discurso e chega ao estudo das formas linguísticas.  É um método de caráter 

amplo e abrangente de estudo da linguagem, de modo que, podemos afirmar, pela sua 

abrangência, que não era pretensão do Círculo propor uma metodologia, no sentido de um 

conjunto de procedimentos que servisse de modelo a ser mecanicamente aplicado a um objeto 

de pesquisa. O método sociológico apresenta princípios gerais para um possível estudo da 

língua, incitando o pesquisador a construção de uma metodologia a partir do seu objeto de 

estudo, ou seja, mantendo um diálogo com seu próprio objeto de análise. Já que, conforme 

Amorin (2004), “O objeto que está sendo tratado num texto de pesquisa é ao mesmo tempo 

objeto já falado, objeto a ser falado e objeto falante” (p.19). Isso, em se tratando de Ciências 

humanas. 

Sobre essa questão, Faraco (2009) nos diz: 

 

(...) ao percorrermos os textos do Círculo de Bakhtin não nos deparamos, em 

nenhum momento, com a formalização de método científico propriamente dito, mas 

com grandes diretrizes para construirmos um entendimento mais amplo das 

realidades sob estudo (FARACO, 2009, p. 40). 

 

Sobral (2009) também nos esclarece:  

 

(...) o método do Círculo de Bakhtin consiste não em “aplicar” teorias a fenômenos, 

mas abordar fenômenos mediante uma dada concepção teórica, e, respeitando os 

termos desse fenômenos, constituí-los em objetos a ser analisados. Como diz Brait, é 

preciso ver o que o objeto de análise requer e não lhe impor instrumentos 

(SOBRAL, 2009, p. 136). 

 

É nesse sentido posto por Brait na citação acima que enxergamos o dialogismo 

também no método de uma pesquisa. O pesquisador dialógico precisa manter um diálogo com 

o objeto e não pode silenciá-lo aplicando a ele modelos prontos de análise. Toda pesquisa que 

se vale do arcabouço teórico- metodológico de Bakhtin e seu Círculo precisa está aberta ao 
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 Conforme nota explicativa p.14. 



65 

 

diálogo com o objeto, no sentido amplo posto pelo Círculo. Não cabe em uma pesquisa 

dialógica a compreensão passiva ou a aplicação mecânica de uma teoria/ metodologia sem 

deixar, por exemplo, que o objeto interaja com o pesquisador, colaborando para sua 

compreensão ativa.  

 

Toda compreensão de um texto, tenha ele a dimensão que tiver, implica, segundo 

Bakhtin, uma responsividade e, por conseguinte, um juízo de valor. (...) a 

compreensão passiva da significação é apenas parte do processo global de 

compreensão. O todo é a compreensão responsiva ativa, que se expressa num ato 

real de resposta (FIORIN, 2008, p. 6). 

 

Segundo Fiorin (2008), compreender é participar de um diálogo seja com o texto, 

objeto, uma vez que a compreensão não se dá sem que entremos numa situação de interação. 

Até a mais solitária leitura de um livro, por exemplo, implica o diálogo remissor com outros 

textos, outras obras, com experiências de vida etc. Compreender é uma réplica ativa, uma 

resposta, uma verdadeira tomada de posição diante do texto. 

Bakhtin (2003) expõe que no momento de pesquisa, o objeto no processo de sua 

comunicação e compreensão dialógica consegue alçar o status de sujeito. A condição de todo 

objeto de pesquisa nas ciências humanas, na visão bakhtiniana, é a de ser texto, possuir um 

contexto enunciativo e de ser discurso antes de ser objeto. “Onde não há texto não há objeto 

de pesquisa e pensamento” (BAKHTIN, 2003, p. 307).  Tendo em vista que o texto, como 

enunciado, deve ser o ponto de partida das ciências humanas. É esse fator que diferencia o 

objeto das ciências humanas dos objetos de outras ciências. O objeto nas ciências humanas 

deve empreender um diálogo com o pesquisador pelo fato de constituir-se em enunciado que 

possui um autor.  A relação do objeto com o pesquisador deve ser de interação. 

Faraco (2009), ancorado no pensamento bakhtiniano, elucida a relação que o objeto 

mantém nas ciências naturais e nas ciências humanas:  

 

(...) as ciências naturais constituem uma forma de saber monológico em que o 

intelecto contempla uma coisa muda e se pronuncia sobre ela, enquanto as ciências 

humanas constituem uma forma de saber dialógico em que o intelecto está diante de 

textos que não são coisas mudas, mas a expressão de um sujeito (FARACO, 2009, p. 

42-43). 

 

Imprimir um modelo de análise ao objeto o silencia, à medida que lhe são impostas 

categorias que não partiram de sua investigação e, portanto, não correspondem à sua real 

natureza. A postura do pesquisador dialógico precisa garantir o processo relacional de 
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interação com o objeto. É o próprio objeto que nos indica até onde ir no processo de 

investigação, segundo o que diz sobre si, sobre o fenômeno investigado. 

 Na concepção dialógica nada está dado, pronto e totalmente acabado. Essa 

concepção de estudo da linguagem, segundo Brait (2006, p.10), é tida como lugar de geração 

de conhecimento de “construção e produção de sentidos, necessariamente apoiada nas 

relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados.” 

Expomos brevemente as bases da Teoria Dialógica da Linguagem para nos 

ressalvarmos com relação ao percurso metodológico impresso neste trabalho. Sem a pretensão 

de ter estabelecido uma definição fechada do que seria a concepção dialógica, uma vez que 

esse fechamento significaria uma contradição em relação aos termos que a postulam, é 

possível explicitar seu embasamento constitutivo, ou seja, como nos diz Brait (2006), 

 

(...) a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e sujeitos que 

instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de conhecimento de 

forma comprometida, responsável, e não apenas como procedimento submetido a 

teorias e metodologias dominantes em determinadas épocas (BRAIT, 2006, p. 10). 

 

Pretendemos chegar, mediante as análises, a um ponto de encontro entre a Teoria 

Dialógica e a abordagem discursiva do LDP, apontando alguns aspectos que tomamos como 

fundamento da proposta defendida aqui, sem ignorar que essa teoria vai muito além do que 

expusemos. Importa por hora estabelecer as bases teórico-metodológicas que sustentam uma 

análise discursiva e dialógica de um objeto cultural que, para nós, configura-se além disso, 

pois constitui-se como um enunciado em um gênero discursivo baseado justamente na cena 

enunciativa que toma os gêneros como realização incontornável das interações da 

comunicação discursiva. 

 

3.6 Pela necessidade de uma abordagem discursiva e cultural do LDP 

 

Nos gêneros se apresentam a “individualidade do enunciado” caracterizada por uma 

estrutura composicional, estilo e tema. “Evidentemente, cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 262) (grifos 

do original).  Daí nossa tese em se conformar o LDP como um enunciado em um gênero do 

discurso, pois ele apresenta o específico do enunciado caracterizado pelos três elementos 

acima elencados. Inicialmente, o que nos mobilizou a reconhecer o LDP como um gênero do 
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discurso foi perceber nele justamente uma unidade comunicacional, um enunciado na cadeia 

discursiva que nos direcionou para a sua percepção como um todo orgânico, uma coesão 

discursiva que não pode ser confundida em ser ele um suporte material de textos diversos.  

Essa individualidade do gênero LDP é pensada e escrita por autores a qual, segundo 

Bunzen e Rojo (2005), possui um alinhamento determinado, uma unidade de enunciado em 

gênero do discurso específico. Machado (2010, p. 156) observa que “o estudo dos gêneros 

discursivos considera, sobretudo, a natureza do enunciado, em sua diversidade e nas 

diferentes esferas da atividade comunicacional (...)”. Bakhtin (2003) muito antes já sinalizara 

isso afirmando: 

 

Achamos que em qualquer corrente especial de estudo faz-se necessária uma noção 

precisa da natureza do enunciado em geral e das particularidades dos diversos tipos 

de enunciados (primários e secundários), isto é, dos diversos gêneros do discurso. O 

desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 

peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da 

investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração exagerada, 

deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações da língua com a 

vida (BAKHTIN, 2003, p. 264 - 265). 

 

Para não corrermos o risco de cair nesse exagero de abstração, procuramos investigar 

as particularidades do gênero discursivo LDP em sua condição de unidade específica de 

gênero, concebido como tal no interior de um contexto sócio histórico cultural do qual extrai 

seus temas, formas de composição e estilo.  

Para tanto, em defesa do LDP como um gênero do discurso complexo, realçamos que 

ele possui uma unidade discursiva resultante de elementos caracterizadores de todo o gênero 

discursivo.  

Segundo Bunzen e Rojo (2005) há indícios muito fortes para se argumentar a favor 

do LDP como um gênero do discurso complexo, pois além de possuir unidade discursiva, 

possui também autoria e estilo, 

   

proporcionada via fluxos e alinhamentos do discurso autoral, responsável pela 

articulação de texto em gêneros diversos e que tal processo indicia muito mais a 

produção de enunciados em um gênero do discurso do que um conjunto de textos 

num suporte, sem um alinhamento específico, sem estilo e sem autoria (BUNZEN e 

ROJO 2005, p. 86). 

 

Uma das afirmações mais conhecidas sobre os gêneros discursivos, a qual o discurso 

pedagógico se apropriou, assegura que a todo tipo de manifestação linguística 

comunicacional, seja ela escrita ou falada, é feita mediante um gênero. 
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Logo, na discussão empreendida do livro didático como um projeto discursivo ocorre 

algo semelhante ao acima afirmado, visto que, conforme Bunzen e Rojo (2005) os autores de 

LD e outros agentes envolvidos em sua elaboração. 

 

produzem também enunciados num gênero do discurso que possui temas (objetos de 

ensino), uma expectativa interlocutiva específica (professores e alunos, editor, 

avaliadores do PNLD) e um estilo próprio (BUNZEN e ROJO, 2005, p. 86). 

 

Toda vez que falamos ou escrevemos estamos atualizando ou selecionando certas 

formas mais ou menos estáveis de enunciados – gêneros. Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 

282): “A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero 

de discurso” (grifos do original). Os autores de livros didáticos também expressam uma de 

suas vontades discursivas quando, conforme Bunzen e Rojo (2005), produzem enunciados em 

um gênero discursivo [o LDP] que possui um alinhamento determinado, uma especificidade 

de enunciado que o caracteriza como um gênero. 

 

Assim, quando os autores e editores de LDP selecionam/negociam determinados 

objetos de ensino e elaboram um livro didático, com capítulos e/ou unidades 

didáticas, para ensiná-los, eles estão, no nosso entender, produzindo um enunciado 

em um gênero do discurso, cuja função social é re (a) presentar, para cada geração 

de professores e estudantes, o que é oficialmente reconhecido ou autorizado como 

forma de conhecimento sobre a língua (gem) e sobre as formas de ensino-

aprendizagem (BUNZEN e ROJO, 2005, p. 87). 

 

Ao pensarem numa estrutura organizacional e discursiva para o LDP, os agentes 

envolvidos em seu processo de elaboração estão, na verdade, produzindo um enunciado num 

determinado gênero do discurso. Desenvolvamos melhor este raciocínio a partir do 

detalhamento comparativo do conceito de gênero discursivo explicitado pelo próprio Bakhtin 

(2003) com as particularidades do enunciado LDP. 

Bakhtin (2003) afirma serem os gêneros do discurso tipos de enunciados 

relativamente estáveis compostos por um conteúdo temático, um estilo e uma construção 

composicional. Essa afirmação, tão explorada nesse texto, já que é a base sólida de toda a 

argumentação para a compreensão do LDP como um gênero do discurso, nos conduz a 

pensarmos, em relação ao LDP, quais seriam cada um desses “componentes” essenciais que 

estão “indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação” (BAKHTIN, 2003, p. 262). 

Em primeiro lugar, pensemos o LDP como um gênero discursivo reconhecendo que 

ele possui um estilo próprio, sua essência enquanto um gênero, o que, portanto, o diferencia 
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dos demais. Sendo ainda um gênero com um estilo didático, cuja finalidade é instruir, ensinar, 

conduzir, educar, o que justifica a presença nele de uma parcela significativa de elementos 

linguísticos que exprimem ordens, instruções, explicações e exposições, todos com efeito 

didático.  

Bakhtin (2003) discrimina o estilo como algo absolutamente ligado aos gêneros do 

discurso e ressalta que por ele a individualidade do falante/escritor pode ser refletida. 

Contudo, abre algumas exceções e explica que nem sempre é possível ao sujeito representar 

sua individualidade estilística, pois alguns gêneros requerem uma forma padronizada. É o que 

ocorre com o LDP que possui um modo padronizado de linguagem. Pelo fato de estar 

submetido a controles, como o Ministério da Educação, os editores, os currículos, o LDP não 

apresenta muita flexibilidade ou permeabilidade ao estilo de autor. Mas, mesmo assim, é 

possível perceber, de forma ainda que sutil, um estilo individual de autor, (o que comprova 

ainda mais a sua compreensão como um enunciado em um gênero discursivo, ao passo que 

possui um autor e, consequentemente, um estilo) refletida na forma como o LDP é 

apresentado e organizado, nas escolhas lexicais, na predominância de certos objetos de 

ensino, nas composições frasais que são utilizadas em seus enunciados, entre outros aspectos.  

Em segundo lugar, reflitamos sobre o conteúdo temático para um LDP, o que, de 

imediato, parece ser algo impossível de se imaginar tendo em vista a multiplicidade de 

conteúdos que o compõe. No entanto, entendemos, à luz da teoria bakhtiniana ilustrada por 

Fiorin (2008), que o conteúdo temático não é o assunto específico de um texto, mas um 

domínio de sentido de que o gênero se ocupa. Portanto, para o LDP, esse conteúdo temático 

consiste no discurso didático-pedagógico de Língua Portuguesa, ou seja, todo LDP versa 

sobre conteúdos e atividades didáticas relacionadas ao estudo da Língua Portuguesa, sobre o 

que ensinar em língua materna e como ensiná-la. Conteúdos estes que, por sua vez, são de 

antemão listados por uma grade curricular de ensino de Língua Portuguesa e formatados para 

atender a certos objetivos de ensino. Não podemos negar que, apesar de versarem diversos 

conteúdos no LDP, nele há uma continuidade discursiva que resulta, portanto, na sua unidade 

textual de discurso nitidamente perceptível por meio desse domínio de sentido para o LDP 

que são os conteúdos relativos ao estudo da Língua Portuguesa. 

Com relação à estrutura composicional, que é o modo do gênero organizar-se, a 

forma de composição por excelência no gênero LDP é a da intercalação de gêneros. 

Especificaremos melhor essa particularidade do LDP ainda nesta seção e no capítulo referente 

às análises. Podemos assegurar que a estrutura do LDP é altamente complexa, por suster em 

seu interior outros gêneros, textos, estilos, vozes. Por mais complexa que seja essa estrutura 
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composicional do LDP, percebemos nela certa regularidade de práticas de trabalho e 

organização com a linguagem. Por exemplo, é comum que os LDPs se subdividam em 

unidades, capítulos, seções, que apresentem práticas de trabalhos com a linguagem voltados 

para leitura, escrita, interpretação e análise gramatical. Todos estes exemplos podem ser 

considerados lugares comuns para o LDP, de forma que é muito natural a presença de todos 

esses elementos nele, variando apenas a forma como eles se afiguram a depender do estilo de 

autor que esses gêneros apresentam.  

Para este estudo, elencamos ainda dois argumentos principais para a defesa do LDP 

como um gênero do discurso complexo: a presença de um processo intercalativo de gêneros 

em sua complexa composição, a exemplo de enunciados propagandísticos que o constitui; e o 

seu acabamento discursivo mediante as incursões sócio-históricas em que está imbricado, 

elucidado, principalmente, pela configuração volume único do livro. 

 

3.6.1 Gêneros intercalados no LDP 

 

Para melhor compreendermos a complexa estrutura composicional do LDP, 

defendemos, com base em Bunzen e Rojo (2005), que por sua vez se pautam nos estudos do 

Círculo de Bakhtin sobre a intercalação dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1988), a ideia 

de que a origem da atual configuração do gênero discursivo LDP advém justamente de uma 

confluência de outros gêneros do discurso, a exemplo dos gêneros: aula, gramática e 

antologia. Além desses gêneros que seriam básicos para todo LDP, constituindo, assim, sua 

essência, temos de estar cientes de que há muitos outros gêneros reunidos no LDP, como as 

propagandas, poemas, cartas, emails, letras de música, etc.  

Partindo da ideia da intercalação de enunciados no gênero discursivo LDP, 

argumentamos em favor de sua complexidade, tendo em vista o grande número de gêneros 

discursivos constitutivos ao mesmo, os quais não deixam de manter, cada um, suas 

características, estilos, idiossincrasias que os configuram como tais gêneros. A propaganda, 

por exemplo, não deixa de ser o gênero propaganda porque compõe a totalidade discursiva do 

gênero LDP, ao contrário, ela tende a manter sua autonomia como um gênero de discurso.  

O interessante em estudar esses gêneros discursivos que integram a unidade 

discursiva LDP é investigar como se dão as interações, as construções de sentido a partir das 

formas típicas de enunciado quando estas compõem o complexo discursivo LDP
21

. Os 
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 Essa análise estará contemplada no capítulo 4. 
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gêneros que integram o LDP continuarão a ser reconhecidos como cada qual, em sua 

individualidade de gênero.  

Assim, o LDP é analisado, mediante gêneros discursivos que o compõe, nas 

interações sociais que lhe dão vida. Todo enunciado e suas formas típicas, os gêneros, orais 

ou escritos pressupõem um ato de comunicação social. Neste processo, sempre há uma 

interatividade entre sujeitos falantes. “(...) os gêneros são elos de uma cadeia que não apenas 

une como também dinamiza as relações entre pessoas ou sistemas de linguagens e não apenas 

entre interlocutor e receptor” (MACHADO 2010, p. 158). 

Nesse ponto, as interações sociais que dão vida ao gênero LDP ocorrem nas 

incursões histórico-culturais em que ele está inserido, estabelecendo relações entre autores, 

editores, alunos e professores que possuem existência social dentro de um contexto histórico-

cultural determinado. Conceber o gênero LDP como resultado de um trabalho coletivo e 

histórico implica compreender que ele está intrinsecamente relacionado, por exemplo, com a 

interação do locutor com o interlocutor no interior de uma determinada cultura.  

O gênero discursivo LDP, além de ser considerado complexo, pode ser 

compreendido como múltiplo, uma vez que, conforme Bunzen e Rojo (2005), é composto 

 

por uma rede em que os textos/enunciados concretos produzidos pelos autores do 

LD dialogam/interagem com outros textos verbais em gêneros diversos e com textos 

não verbais ( imagens, ilustrações etc.), com a finalidade principal de ensinar 

determinados conteúdos ou de exercitar determinadas capacidades (BUNZEN e 

ROJO, 2005, p. 89). 

 

Rodrigues (2004), na mesma linha de pensamento de Bakhtin (2003), enfatiza os 

gêneros como detentores de características plásticas, logo, mais ágeis às mudanças do que as 

formas da língua e apenas relativamente estáveis. Os gêneros facilmente se submetem a uma 

reacentuação, têm a capacidade de, no seu funcionamento, introduzir outros gêneros que, 

nesse processo, são chamados de gêneros intercalados, como estamos defendendo neste texto.  

Na intercalação de gêneros o que ocorre, algumas vezes, é que eles se “alargam” por 

todo o enunciado que os intercala
22

, quando alguns dos gêneros intercalados chegam até a 

determinar a própria forma do gênero que os intercala. Bakhtin (1988) exemplifica esse 

fenômeno com o gênero romance, quando este é intercalado por outros gêneros que o 

qualificam. É o caso dos gêneros: confissão, diário, carta, biografia que, ao se intercalarem no 

romance, alargam-se por todo o enunciado podendo qualificá-lo como romance-confissão, 

                                                 
22

 Não é o caso do gênero LDP, mas é importante mencionar sobre essa propriedade de alargamento do gênero 

intercalado para destacar a importância do papel que eles podem exercer num enunciado. 
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romance-diário, romance-espistolar, entre outros. Nas palavras de Bakhtin (1988, p. 124): 

“Todos eles [gêneros intercalados] podem não só entrar no romance como seu elemento 

estrutural básico, mas também determinar a forma do romance como um todo.” Nessas 

situações, é interessante observar a vinculação desses textos a uma dada situação de interação 

que faz deles enunciados e nos indica o seu gênero. Fora da situação de interação, perde-se a 

dimensão do enunciado e do gênero. Assim, a situação interativa é um dos critérios primeiros 

e centrais para o estudo dos gêneros, conforme Rodrigues (2004).  

Sobre a totalidade e unidade do gênero romance, Bakhtin (2003, p. 264) observa em 

Estética da Criação Verbal que “no seu conjunto o romance é um enunciado, como a réplica 

do diálogo cotidiano ou uma carta privada (ele tem a mesma natureza dessas duas), mas a 

diferença deles é um enunciado secundário (complexo).” O Livro Didático de língua 

Portuguesa também pode ser considerado, em seu conjunto, como um enunciado num gênero, 

assim como tantos outros. Entretanto, sua diferença em relação aos demais é a mesma do 

romance, pois se configura como um gênero secundário (complexo). 

A teoria de gênero do discurso de Bakhtin (2003), em especial a divisão dos gêneros 

em primários e secundários, já acenava para a constituição de gêneros complexos e para a 

intercalação de gêneros nos mesmos, a exemplo do que defendemos aqui para o gênero 

discursivo complexo LDP, um todo constitutivo de gêneros, sejam eles primários ou 

secundários. Sobre isso, o trecho a seguir melhor explica. 

  

Os gêneros discursivos secundários (...) surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado (...). No 

processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários 

(simples), que se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata. 

Esses gêneros primários, que integram os complexos, aí se transformam e adquirem 

um caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os 

enunciados reais alheios: por exemplo, a réplica do diálogo cotidiano ou da carta no 

romance, ao manterem a sua forma e o significado cotidiano apenas no plano do 

conteúdo romanesco, integram a realidade concreta apenas através do conjunto 

romance, ou seja, como acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana (...) 

(BAKHTIN, 2003, p. 263 - 264). 

 

Ainda sobre a intercalação dos gêneros no LDP, citamos Bakhtin (1988) quando este 

discute as formas composicionais típicas do plurilinguismo no romance. A discussão nos 

permite compreender a heterogeneidade de vozes, estilos, gêneros e linguagens sociais em 

outros gêneros. No momento, interessa-nos, justamente, a noção de plurilinguismo nos 

gêneros, pois ela nos ajuda a sustentar o conceito do LDP como um gênero discursivo 

complexo. Bakhtin (1988) ao analisar o gênero romance, admite a introdução na sua 

composição, intencional ou não, de diferentes gêneros do discurso: 



73 

 

 

O romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tanto literários 

(novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, etc.), como 

extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e outros). Em princípio, 

qualquer gênero pode ser introduzido na estrutura romance, e de fato é muito difícil 

encontrar um gênero que não tenha sido alguma vez incluído no romance por algum 

autor. Os gêneros introduzidos no romance conservam habitualmente a sua 

elasticidade estrutural, a sua autonomia e a sua originalidade lingüística e estilística 

(BAKHTIN, 1988, p. 124). 

  

À semelhança do que fez Bakhtin (1988) ao afirmar que o romance é um gênero 

intercalado por outros gêneros que mantêm cada um suas características que os diferenciam 

de outros gêneros, e que, portanto, os identificam como sendo, cada qual, um gênero 

específico, estamos fazendo com o LDP, ao considerá-lo como um gênero discursivo 

complexo tramado pela intercalação de outros gêneros em seu interior, os quais, embora 

reunidos em um outro gênero - LDP, sustentam cada um suas características definidoras de 

serem tal gênero. As fronteiras para os gêneros que compõem o LDP são bem delimitadas de 

forma que é possível reconhecer, em sua autonomia, cada um desses gêneros do discurso.  

Os gêneros que constituem o LDP transitam por várias outras esferas de atividade, 

contudo, na composição do livro, tendem a manter sua autonomia de gênero. Ou seja, não 

deixam de ser reconhecidos como um gênero em específico, apenas porque integram um outro 

gênero ou porque se deslocaram de uma esfera a outra. E mesmo se deslocando de um gênero 

para outro, de uma esfera para outra, eles não perdem suas características fundantes de 

gênero, conservam ainda certa originalidade linguística e estilística.  

Vale a pena ratificarmos que o fenômeno da intercalação não se confunde com o 

fenômeno da intertextualidade. Ressaltamos não haver um imbricamento de gêneros 

discursivos no LDP, ao passo que não há absorção de características do gênero LDP em 

relação aos textos que, no seu interior, se materializam em gêneros. Os gêneros na 

composição do LDP mantêm-se intactos em sua essência, não perdem suas características 

fundantes de gênero, não se tocam, não se transmutam em outros gêneros. Pois não há uma 

intersecção entre eles e outros gêneros ou até com o próprio LDP. As fronteiras dos gêneros 

que se intercalam no gênero LDP são bem nítidas a ponto de podermos identificar, 

independentemente e autonomamente, cada um deles. Nas análises – capítulo 4, 

demonstraremos que ambos (LDP e propaganda) são enunciados em gênero do discurso e que 

o gênero propaganda integra a totalidade do gênero LDP de forma que não há imbricação de 

gêneros, pois não ocorre um entrelaçamento deles com o LDP.  
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A discussão de Bakhtin sobre os gêneros intercalados no romance tende a indicar que 

a grande questão para ele não consistia na problemática de transmutação do produto gênero, 

como sugere alguns autores, a exemplo de Marcuschi (2003), mas a ele interessava o processo 

de produção de um enunciado num gênero do discurso, que pode perfeitamente trazer para 

dentro de si outras vozes, outros estilos. Fechamos essa discussão com as palavras dos 

linguistas Bunzen e Rojo (2005) quando afirmam: 

 

Por essa razão, podemos compreender os textos em gêneros diversos presentes no 

LDP como uma forma de discurso reportado típica do gênero, ou seja, como uma 

forma específica de apreensão didática do discurso de outrem, em que o autor 

constrói o seu texto através da intercalação de outros. Fato que nos faz compreender 

a própria estrutura composicional desse gênero do discurso como multimodal, 

imbricada, múltipla, uma vez que ela é composta por uma rede em que os 

textos/enunciados concretos produzidos pelos autores dos livros didáticos dialogam 

com outros textos verbais em gêneros diversos e com textos não verbais (imagens, 

ilustrações, etc.), com a finalidade principal de ensinar determinados conteúdos ou 

de exercitar determinadas capacidades (BUNZEN e ROJO, 2005, p. 89) (grifo do 

original). 

 

3.6.2 O acabamento discursivo do gênero LDP 

 

Diante das contínuas transformações por que passam os gêneros, podemos ainda 

afirmar que o “aparecimento” do gênero LDP, ou melhor, a confluência, o (re)agrupamento 

de gêneros na direção de uma unidade discursiva que resultou no LDP, demonstra o 

acabamento, de modo geral, do gênero Livro Didático de Português. Esse entendimento, por 

sua vez, endossa a assertiva de que todo o gênero do discurso sofre o que se convencionou 

chamar de “acabamento do enunciado” (BAKHTIN, 2003). E todo acabamento pressupõe 

mudança, assim, as modificações sofridas pelo gênero, graças a seu dinamismo e 

característica sócio-histórica, só são possíveis em virtude de que toda mudança que penetra na 

língua, tem que ter sido, anteriormente, testada e validada pela sociedade.  

O componente sócio histórico de acabamento é mais do que uma mera categoria de 

estudo para a caracterização de um enunciado em gênero. Apresenta-se, assim, na própria 

construção do conceito de gêneros elaborado por Bakhtin, sendo, portanto, parte de sua 

essência. “Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 262) (grifos do original). 

O elemento sócio histórico revela-se na definição de gênero de Bakhtin, neste texto 

já aludido, por meio do termo “relativamente” que o próprio autor destaca, para evidenciar o 

caráter flexível e plástico dos gêneros. Isso implica enfatizar a historicidade dos gêneros, os 
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processos de mudança por que eles passam o que está diretamente ligado às suas interações 

sociais.  

Compreender o LDP como um enunciado em gênero do discurso é, 

indubitavelmente, considerá-lo como uma construção sócio histórico cultural. “Abordá-lo 

historicamente, no sentido posto por Bakhtin, é historicizar a linguagem em seu movimento 

dialético e dialógico de constituição” (VIANA e SOUZA, 2011a, p.7). 

Enfatizamos que o acabamento discursivo por que passa o LDP é proporcionado por 

meio da natureza histórica conferida a todo gênero do discurso. São muitas as modificações 

sofridas pelo objeto cultural LDP, que, devido à sua natureza discursiva, não se constitui 

como um material ou suporte de textos e gêneros, mas como um projeto discursivo suscetível 

a mudanças. Souza e Viana (2011) comentam acerca da natureza das mudanças aplicadas ao 

LDP: 

 

Concebendo-o como um gênero do discurso complexo, pois a ele se intercala 

diferentes gêneros que o tematiza como um gênero discursivo, o livro didático é um 

objeto cultural que se (re)modela conforme demandas externas e princípios 

epistemológicos para o ensino, preconizados em documentos oficiais e saberes da 

prática (SOUZA e VIANA, 2011, p. 2). 

   

Um exemplo nítido de como o gênero LDP passa por um processo de acabamento é o 

formato volume único, em que grande parte dos livros atuais destinados ao ensino médio se 

apresenta. Nas análises, evidenciaremos melhor esse acabamento de formato volume único do 

gênero LDP. 

Os gêneros, de modo geral, inclusive o LDP, além de estarem submetidos às 

mudanças histórico-sociais, são elos entre sujeito e linguagem, pois refletem de forma mais 

imediata às mudanças que ocorrem na sociedade. Os gêneros, conforme Bakhtin (2003):  

 

refletem de modo mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças que 

transcorrem na vida social. Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros do 

discurso, são correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da 

linguagem. Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o 

sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 

experimentação e elaboração de gêneros e estilos (BAKHTIN, 2003, p. 268). 

  

Não se pode perder de vista, de forma alguma, a dimensão histórico-cultural que a 

noção de gênero implica em decorrência do caráter dialógico e sócio-histórico da linguagem. 

Dessa forma, o gênero LDP não é uma forma fixa, cristalizada de uma vez por todas, nem é 

nosso interesse cristalizá-lo, ou fechá-lo, neste trabalho, em um conceito único, pois não deve 

ser tratado como um fato homogêneo. Este é o problema da maioria das abordagens 
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pedagógicas, ao cristalizar o gênero e tratá-lo como um fato homogêneo, desconsiderando sua 

natureza discursiva, heterogênea que resulta, portanto, das constantes modificações por que 

ele passa.  

Em síntese, considerar o LDP como um suporte material, um lócus físico, o qual 

serve de base ou ambiente de fixação do texto materializado em gênero é desconsiderar toda a 

trama discursiva advinda do LDP, e, por conseguinte, negligenciar sua historicidade mediante 

as incursões sócio-históricas em que o mesmo está imbricado.  
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A OBRA PORTUGUÊS: LINGUAGENS – ASPECTOS METODOLÓGICOS, 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

CAPÍTULO 4: A intercalação de gêneros e o acabamento discursivo em Português: 

linguagens 

 

4.1 Seleção e procedimento de análise do corpus 

 

Empreenderemos, nesse capítulo, as análises discursivas referentes ao livro didático 

Português: linguagens.  Nelas serão evidenciadas, sobretudo, as categorias selecionadas – a 

intercalação de gêneros e o acabamento discursivo - para assegurar o LDP como um gênero 

do discurso plurilinguístico complexo. 

Tendo em vista o principal objetivo dessa pesquisa, qual seja conformar o LDP como 

um gênero do discurso complexo, explicitamos a seguir, detalhadamente, o caminho 

metodológico que seguimos para o alcance do objetivo que move a pesquisa. 

Na introdução desse texto, deixamos claro o percurso de constituição do tema em 

objeto de pesquisa e as principais motivações que nos levaram a pesquisá-lo, de forma que a 

escolha pelo corpus deste trabalho se deu em conformidade com a nossa prática de ensino. A 

seleção do livro Português: linguagens de Cereja e Magalhães (2003) como um texto a ser 

analisado, além de ter sido movida pela experiência docente - em que esse era o livro que 

administrávamos em sala de aula, quando fomos despertadas para uma pesquisa que o 

abordasse sob uma dimensão mais ampla que, no caso dessa pesquisa, deu-se pela via 

discursiva - deve-se ainda pelo fato de encontrarmos uma lacuna nas pesquisas voltadas para 

livros didáticos.  

Ainda são poucas as pesquisas no escopo da LA direcionadas a análises discursivas 

de livros didáticos do ensino médio em formato volume único. Muitos são os estudos que 

abordam o livro didático sob diversos horizontes, como já afirmamos na introdução e segundo 

capítulo desta dissertação. Só que grande parte dessas pesquisas concentra suas análises em 

livros de séries iniciais (cartilhas) ou em livros no formato seriado do Ensino Fundamental. 

Talvez essa escassez de pesquisas com essa modalidade de livro se deva pelo pouco tempo de 

inclusão desse nível de ensino nos programas nacionais de análise e distribuição de livros 

didáticos. 

Percebemos uma vasta bibliografia em estudos sobre livros didáticos voltados ao 

ensino fundamental, fator esse, que nos estimulou ainda mais a pesquisar um LDP do nível 
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médio de ensino no formato volume único, com o intuito de expandir possibilidades de 

pesquisa num campo ainda à espera de incursões mais sólidas e numerosas. 

A escolha pelo livro Português: linguagens ainda se justifica pelo fato de ser um 

livro avaliado, aprovado e recomendado pelos programas de livros didáticos do MEC; e pela 

proposta por ele apresentada no manual do professor a qual nos chama atenção, em ser ele um 

livro que já propõe, ainda que timidamente, um direcionamento para o professor na 

compreensão discursiva dos textos que o compõe.   

Dentro do universo de textos em gêneros diversos apresentados pelo livro Português: 

linguagens, voltamos nossa atenção para o texto em gênero propaganda que se intercala no 

livro ilustrando diversos conteúdos e servindo como base para diversas atividades por ele 

apresentado. A escolha pelo gênero propaganda e não um outro, deve-se, principalmente, pela 

presença dessa modalidade de gênero ser relativamente recente em LDPs. A presença maciça 

em materiais didáticos, desde as antologias, eram de textos da esfera literária, que se 

constituíam e se constituem como os gêneros, por excelência, do ensino de Língua 

Portuguesa, por isso nossa escolha pelo gênero propaganda. Ao passo que demonstraremos 

nas análises uma leitura de como essas propagandas têm figurado e veiculado discursivamente 

sentidos no interior de uma esfera discursiva e pedagógica - LDP alheia a seu campo de 

origem, o midiático. 

Como toda pesquisa requer delimitação, tivemos que realizar um recorte e 

selecionarmos apenas duas propagandas para análise: a propaganda institucional do serviço 

Sedex - Correios brasileiros e a propaganda comercial do amaciante da Bombril, a fim de 

verificar como se dá o processo intercalativo e como se processam as construções de sentido 

em uma propaganda institucional e em uma propaganda comercial na composição de um 

gênero discursivo LDP. 

 

4.2 Categorias de análise  

 

Ao debruçarmo-nos sobre toda a obra selecionada, duas características nos 

chamaram atenção. A primeira foi o fato de o livro ser um enunciado que se enuncia por meio 

de outros enunciados. O LDP é constituído em sua plenitude e totalidade por diversos textos 

em gêneros discursivos que se retirados do livro fazem-no perder sua clássica estrutura 

composicional. Além de que, o fato de ser constituído por diversos textos em gêneros cumpre 

com uma exigência dos órgãos educacionais que regem que os livros didáticos de língua 



79 

 

devem apresentar em sua composição os mais variados textos em gêneros para possibilitar ao 

aluno o contato com as mais diversas formas de linguagem. 

A segunda característica foi movida pela primeira, ao perguntarmo-nos como se deu 

essa inserção dos mais variados textos em gêneros no LDP. Qual mecanismo discursivo 

possibilitou ao LDP, que antes oferecia basicamente textos da esfera literária, apresentar em 

sua composição textos em gêneros diversos? 

Dessa forma, para análise do LDP no intuito de conformá-lo como um gênero do 

discurso complexo e plurilinguístico, duas categorias foram postas em evidência:  

 a intercalação de gêneros 

 o acabamento discursivo 

Ao ressaltarmos a categoria da intercalação de gêneros, ela, inevitavelmente, nos fez 

evidenciar a categoria do acabamento discursivo do enunciado. Elas mantêm relação direta 

uma com a outra, tendo em vista que foi por meio de um acabamento discursivo que o 

processo intercalativo de gêneros discursivos deu-se no interior do gênero do discurso LDP.  

Ilustramos o processo de intercalação de gêneros no livro Português: linguagens com 

as duas propagandas anteriormente descritas. Levantamos o questionamento: “Como se dá o 

processo intercalativo do gênero propaganda no gênero LDP?”. Para responder essa questão, 

alguns pontos foram observados no momento de se perceber a intercalação delas no gênero 

discursivo LDP, como: o endereçamento dessas propagandas, a partir do momento que estão 

no interior do LDP; a função que elas passam a desempenhar no gênero LDP. Em resumo, 

nelas indicaremos estratégias discursivas a partir da materialidade linguística verbal e não 

verbal por elas apresentadas. Ao passo que, no momento em que fazemos a leitura discursiva 

para as propagandas, conceitos bakhtinianos serão postos em relevo, percebendo a construção 

dos sentidos de um gênero intercalado em um outro.  

A categoria de acabamento discursivo será ilustrada no LDP em foco, por meio do 

formato volume único em que o livro se apresenta. De forma que a configuração volume 

único é um dos indícios, que, para nós, mostrou-se mais nítido e forte de que esse LDP passou 

e passa por um acabamento discursivo que foi mobilizado por diversos fatores. Dentre eles, 

fatores históricos porque consideramos o LDP como um objeto histórico e cultural, por isso 

que o enxergamos em sua discursividade. Comprovaremos que o LDP é um objeto histórico e 

isso pode ser elucidado por inúmeras vias, dentre elas, o fato de ele se apresentar em formato 

volume único. Observaremos a partir da materialidade do livro escolhido elementos 

linguísticos e extralinguísticos que comprovem o acabamento volume único do livro 

Português: linguagens. 
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Com parte do caminho metodológico posto, passemos à análise do corpus para onde 

converge toda a discussão realizada até aqui, cientes de que essa metodologia, como 

apontamos no capítulo 1, está em construção à medida que só se concretizará de fato com o 

empreendimento das análises na dialogicidade inerente a todo enunciado, a partir do momento 

em que, realmente, estejamos abertos para estabelecer um diálogo com o objeto. 

 

4.3 Descrição e análise da obra Português: linguagens: a intercalação de gêneros  

 

Onde o homem é estudado fora do texto e independente deste, já não se trata de 

ciências humanas (mas de anatomia, fisiologia humana etc.) (...) (p.312) (...) estamos 

interessados na especificidade do pensamento das ciências humanas, voltado para 

pensamentos, sentidos e significados dos outros, etc., realizados e dados ao 

pesquisador apenas sob a forma de texto. Independentemente de quais sejam os 

objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida (p. 308) 

(BAKHTIN, 2003) (grifos do original).  

 

Partimos então do texto como sugere a citação de Bakhtin, entendendo-o como o 

dado primário, o ponto de partida para as diferentes pesquisas nas ciências humanas. 

Concebemos o texto LDP como um enunciado em um gênero indo para fora dos limites de 

sua materialidade linguística textual, vislumbrando-o como um projeto discursivo.  

A obra selecionada Português: linguagens, um livro do professor, volume único, 

avaliado e recomendado pelo PNLEM (2005), atende às principais exigências do MEC e 

conta com uma organização estrutural que privilegia uma apresentação dos objetos de ensino 

em nove unidades temáticas, que se valem da cronologia das estéticas literárias como fio 

organizador. Cada uma dessas unidades está subdividida em capítulos, os quais visam atender 

a abordagem dos objetos de ensino de Língua Portuguesa. Cada uma das unidades apresenta 

um capítulo destinado: 

a) ao uso e reflexão da língua; 

b) à literatura e suas manifestações; 

c) à produção de texto materializado em gênero. 

Ao final de cada uma das unidades, há um capítulo intitulado Intervalo que encerra a 

unidade e destina-se a atividades de natureza artístico-literária. Nele é proposto a retomada 

dos conteúdos estudados, por meio de atividades lúdicas como forma de ampliar as 

habilidades de leitura do aluno, bem como uma sugestão de realização de um projeto artístico 

envolvendo o conteúdo literário abordado na unidade. 
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Intercalados entre algumas unidades há uma seção intitulada Em dia com o vestibular 

composta de questões do ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) e de vestibulares de 

universidades de todo o Brasil. 

Nos capítulos referentes ao uso e reflexão da língua, há exploração de conteúdos 

gramaticais, bem como de conteúdos relacionados ao uso da linguagem diária. Esses 

conteúdos estão ancorados em Gramáticas Normativas e em disciplinas do campo da 

Linguística como a Semântica, a Linguística Textual e a Análise do Discurso. 

Em capítulos sobre literatura e suas manifestações, o livro promove o trabalho de 

leitura e análise de textos literários e procura estabelecer relações entre a produção literária do 

passado com as manifestações culturais da contemporaneidade. 

Destinados à produção textual, os capítulos com esse fim organizam-se mediante 

proposta de trabalho com gêneros discursivos.  Nesses capítulos, que se repetem ao longo de 

todas as nove unidades, há exploração de um gênero específico com o estudo detalhado de 

suas características, culminando com a sugestão de produção de um texto com base nas 

peculiaridades do gênero estudado.  

O manual do professor consta ao final do livro. Apresenta sugestões didático-

metodológicas, além de trazer informações adicionais para enriquecer o repertório de 

conhecimento do professor sobre os conteúdos abordados no livro, de forma a auxiliá-lo na 

preparação e execução das atividades propostas
23

.  

Enfim, o livro é rico em textos e informações, bem como em sugestões de filmes, 

livros, músicas que ilustram os conteúdos estudados e aponta, assim, para uma boa 

bibliografia para alunos e professores. 

A organização do livro Português: linguagens ratifica a sua compreensão como uma 

unidade discursiva/ gênero discursivo que possui uma estrutura composicional própria, um 

tema geral - seu domínio de sentido que são os conteúdos da Língua Portuguesa – seus 

objetos de ensino e um estilo didático próprio, os quais foram devidamente pensados por seus 

autores para atingirem um público específico. 

Essa individualidade do gênero LDP Português: linguagens, pensada por autores 

específicos, está bem refletida na forma estrutural desse livro. O modo como ele se organiza 

revela o estilo desses autores para o gênero LDP. É possível perceber, nesse livro, além do 

estilo didático, que é característico a todo gênero livro didático, um foco literário 

predominante. Todas as unidades iniciam e terminam (por meio do capítulo Intervalo) com 

                                                 
23

 Ver anexo 2 – Introdução (manual do professor). 
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conteúdos e atividades relativos à literatura e, como afirmado antes, são os movimentos 

literários que tematizam cada uma das unidades. 

A dinamicidade inerente aos gêneros permite que eles mantenham relação de 

dialogia com outros gêneros. É o que ocorre com o gênero LDP Português: linguagens. Este, 

assim como outros gêneros, tende a dialogar com outros textos e acaba por incorporar em sua 

composição outras vozes, estilos em que é possível vermos, inclusive, na sua complexa 

composição, outros gêneros culminando no fenômeno da intercalação de gêneros.  

É o caráter plástico e flexível que garante ao gênero dinamicidade, por isso que 

certos fenômenos, a exemplo do acabamento discursivo e da intercalação de gêneros, são cada 

vez mais comuns nos mais variados textos que se revestem em gênero. Bunzen (2008, p. 7) 

destaca que os gêneros devem ser vistos e percebidos “como espaço de permanente 

mobilidade, movimento e transformação.” Isso nos leva a refletir sobre a complexa estrutura 

do livro Português: linguagens, que, num processo de acabamento, foi incorporando vozes, 

enunciados e gêneros, uma ação combinatória que resultou num ponto essencial para a sua 

compreensão como um gênero discursivo complexo: a intercalação dos mais variados gêneros 

autônomos em sua estrutura. 

O próprio projeto gráfico da capa do livro demonstra que nele encontraremos uma 

série de gêneros. Ou seja, a capa do livro já antecipa e sugere que vislumbraremos esse 

processo intercalativo de textos em gêneros em seu interior. Podemos visualizar na capa da 

obra imagens que sugerem gêneros variados. Ver figura 1. 
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Figura 1 – Capa do livro Português: linguagens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2003. 

 

Tem-se na parte superior da imagem da capa uma ilustração de São Miguel, uma 

fotografia da cidade de Ouro Preto, ao lado desta foto um ator conhecido em um palco, 

sugerindo o gênero peça teatral. Abaixo, têm-se imagens de obra de arte e a imagem do cartaz 

do filme Danton. Sobrepostas às imagens, há as informações do livro que também sugerem 

seu entendimento como um gênero discursivo, como o nome dos autores do livro, o título da 

obra, dentre outras informações. Mesmo compondo um único projeto gráfico, que é a capa do 

livro, conseguimos visualizar e estabelecer fronteiras demarcadas para cada um dos gêneros 

sugeridos pelas imagens.  

No interior do livro, os gêneros que se intercalam na obra Português: linguagens não 

são apenas pertencentes à esfera literária. Há outros textos em gêneros advindos de outras 

esferas da atividade humana, a propaganda é um deles. Temos, então, um único gênero 

composto de outras vozes, discursos, estilos e enunciados em gêneros, ou seja, um enunciado 

plurilinguístico. Bunzen (2008) chama atenção para o fato de que: 
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Se compreendermos o LDP apenas como um suporte que funcionaria como um 

grande “arquivo” para gêneros emergentes e os gêneros migrados (MARCUSCHI, 

2004), corremos o risco de não analisar o projeto didático autoral - elemento 

importante para os estudos sobre o ensino - aprendizagem de língua e para a própria 

operacionalização discursiva do conceito de gênero (BUNZEN, 2008, p. 10 – 11). 

  

Nessa direção, ao analisarmos o gênero LDP e, ao falarmos em intercalação de 

gêneros, não poderíamos deixar de mencionar o plurilinguismo no romance em (BAKHTIN, 

1988). Conceito que nos dá o suporte para falarmos da inter-relação entre vozes, estilos, 

linguagens sociais, o que aponta para o dialogismo entre os gêneros e nos permite 

compreender a heterogeneidade de elementos e enunciados em gêneros discursivos em outros 

gêneros. 

Em Questões de Literatura e de Estética, Bakhtin (1988) considera o romance como 

um conjunto que é caracterizado como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal. 

Em virtude da diversidade social de linguagens presentes e organizadas nele, artisticamente, 

na visão do autor, o estilo do romance é uma combinação de vozes. Conforme Bakhtin 

(1988), várias são as unidades básicas de composição com a ajuda das quais o fenômeno do 

plurilinguismo se introduz no romance: o discurso do autor, o discurso do narrador, os 

gêneros intercalados etc. De forma que os gêneros intercalados, para Bakhtin (1988), 

constitui-se uma das formas mais importantes e substanciais de introdução e organização do 

plurilinguismo no romance. Para o autor, o plurilinguismo, basicamente, “(...) é o discurso de 

outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar a expressão das intenções do autor” 

(BAKHTIN, 1988, p. 127) (grifos do original). Tomamos o exemplo trazido por Bakhtin 

sobre o gênero romance como um enunciado plurilinguístico, para, à semelhança dele, 

conformar o LDP como um gênero discursivo que é composto por outros enunciados que, por 

sua vez, revelam discursos. 

São muitos os gêneros discursivos que se intercalam no livro Português: linguagens. 

Poemas, tiras, letras de música, reportagens, relatos, editoriais, propagandas, crônicas, contos, 

textos teatrais, cartazes de filmes, cartazes de campanhas publicitárias, debate escrito, entre 

outros compõem a estrutura do LDP e passam a estar a serviço desse gênero para fins 

didáticos. 

Conforme Souza e Viana (2011), o LDP caracteriza-se justamente por utilizar-se dos 

textos gênero para explicar a estrutura e funcionamento da língua, uma espécie de 

metalinguagem. É o que ocorre com Português: linguagens. Vários são os textos em gêneros, 

inclusive a propaganda, para se explicar a própria língua. Vale dizer que esses textos gênero, 
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sejam eles email, carta, propaganda, ao compor um livro didático que não seja o de língua 

portuguesa desempenhará uma função discursiva diferente.  

Apostamos em análises para o LDP que, concebendo-o enquanto um gênero 

discursivo, ponham em movimento mecanismos de introdução de gêneros que o constitui. 

Vejamos como ocorre esse processo de intercalação de gêneros no interior do LDP 

Português: linguagens, a partir, principalmente, de duas propagandas para, também, 

ressaltarmos nelas uma análise discursiva de enunciados que constituem o todo discursivo que 

é o LDP.  

Nesse momento, retomamos o terceiro direcionamento do método sociológico de 

Bakhtin que nos incita ao “exame das formas da língua na sua interpretação lingüística 

habitual” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1997, p. 124). 

As análises visam ratificar que o LDP não é um suporte de textos e sim um projeto 

histórico complexo e plurilinguístico “uma construção discursiva própria do ambiente escolar, 

em interação com outros discursos” (MARTINS, 2006, p. 126 apud BUNZEN, 2008, p. 6). 

Primeiramente, tomamos a propaganda do Sedex - Correios brasileiros que, 

juntamente com outros gêneros, se intercala no LDP em questão e compõe uma seção de 

exercícios sobre o conteúdo de Variedades linguísticas. Ver figura 2. 
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   Figura 2 – Gêneros intercalados no livro Português: linguagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2003, p. 19. 

 

Este é um exemplo de como o texto em gêneros variados se entretecem na estrutura 

composicional de um LDP. Pela figura, vemos que se trata de uma seção de exercícios do 

livro. Em apenas uma página é possível vislumbrarmos, basicamente, três gêneros discursivos 

que se intercalam no livro, servindo de mote para as atividades propostas.  

A primeira é a propaganda do Sedex - Correios brasileiros, retirada de uma revista de 

circulação nacional, a qual está acompanhada de questões interpretativas. Em seguida, temos 

um anúncio também retirado da mesma revista, em que aparece um gênero que se utiliza de 
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outro para cumprir sua finalidade publicitária, também, seguido de questões interpretativas. 

Ao final da página, vê-se a letra de uma música que também serve de base para atividades que 

serão apresentadas na página seguinte. 

A descrição de cada um desses gêneros separadamente e a visão que temos deles 

comprova o que, anteriormente, defendemos para os diversos gêneros que constituem a 

unidade discursiva LDP. O fato de eles conservarem nítidas fronteiras de delimitação nos 

possibilita enxergar os gêneros em sua autonomia mesmo quando constituem um outro 

gênero, que nesse caso é o LDP. Podemos perceber a propaganda do Sedex, o anúncio da 

revista semanal, a letra da música sem confundi-las com outros gêneros. Não temos por que 

afirmar que esses gêneros transmutaram-se em outros, pelo fato de fazerem parte da estrutura 

composicional do LDP. O que neles ocorre é que, a partir do momento que compõem o 

gênero LDP, a função deles constitui-se na mesma do gênero que habitam. Alteram-se os 

modos de leitura para esses gêneros a partir do momento que se revelam no gênero didático-

escolar LDP.  

 

4.3.1 Uma leitura discursiva para a propaganda do Sedex   

 

O texto propagandístico do Sedex - Correios brasileiros apresenta-se na seção de 

exercícios do Livro Português: linguagens, e o conteúdo linguístico a que ele se atrela é o 

conteúdo de Variedades linguísticas. A propaganda é composta de linguagem verbal e não 

verbal. As imagens (cores, figuras) e as sequências verbais estão inteiramente articuladas a 

partir de um projeto discursivo que é a propaganda. Para efeito de análise e produção dos 

sentidos, essas duas materialidades linguísticas: verbal e não verbal não podem ser separadas. 

A imagem da propaganda é dividida em dois blocos. Um bloco em azul que possui um 

enunciado linguístico caracterizado como a “linguagem caipira” e outro bloco que na imagem 

está em amarelo e possui o enunciado propagandístico em si, logo abaixo, a logomarca da 

empresa. Ver figura 3. 
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Figura 3 – Propaganda Institucional do serviço Sedex – Correios brasileiros 

 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2003, p. 19. 

 

A disposição do conjunto visual apresentado pelo enunciado propaganda no LDP 

estabelece-se pelo jogo de cores, pela divisão bem nítida entre dois blocos, pela perspectiva 

da imagem em si, pelas perguntas interpretativas do LDP que estão ao lado da propaganda – 

uma gradação significativa que conduz o olhar do leitor e revela um discurso que, 

aparentemente, nada tem a ver com a informação publicitária no interior de um LDP. O 

enunciado, então, sugere um caminho de leitura a ser percorrido.  

Em um primeiro momento, os olhos do leitor vão direto ao lado direito da 

propaganda, que na imagem está na cor amarela. E só depois de ter lido o enunciado do lado 

direito é que o leitor é lançado ao lado esquerdo, começando a construir os sentidos do texto 

aliado à imagem (jogo de cores, figuras) e às perguntas de interpretação do livro didático, que 

estão logo ao lado esquerdo da imagem propagandística. Essas perguntas, na verdade, 

conduzem a leitura do leitor e, de certa forma, guiam os sentidos a serem construídos. Nada 

mais são do que uma forma de controle de construção de sentidos que o livro didático possui, 

pois ao passo que estão dispostas em ordem alfabética sugerem uma hierarquização das 

questões a serem lidas e, consequentemente, dos sentidos a serem delas apreendidos.  

Algumas inferências podem ainda ser feitas a partir deste texto propagandístico. A 

imagem, dividida em dois blocos, possui uma parte que nos chama atenção por estar na cor 

amarela e outra que está na cor azul e não requer tanto a nossa atenção. As cores da imagem 

de cada um dos blocos remetem às cores da logomarca da empresa dos Correios, que por sua 

vez, remetem a duas das principais cores da bandeira brasileira, evocando um discurso 

nacionalístico, depreendido não apenas pela polaridade das cores da propaganda, mas também 

por meio da materialidade linguística apresentada pelo anúncio propagandístico o qual 

enfatiza que a empresa dos Correios oferece um serviço, o sedex, que entrega encomendas em 
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todo o país inclusive em lugares cujo acesso é mais difícil, a exemplo de pontos distantes da 

vida rural brasileira.  Evidenciando, assim, que a empresa é brasileira e atua eficazmente em 

todo o território do Brasil. Nessa propaganda, é possível, ainda, percebemos um processo 

intercalativo de cores (azul e amarelo), que sugere a dicotomia: linguagem padrão versus 

linguagem não padrão. A diversidade de linguagens sociais em um mesmo enunciado 

evidencia o conceito de plurilinguismo em que ocorre o cruzamento, a incorporação de vozes, 

linguagens sociais quando da enunciação de um texto escrito ou falado. 

Dando seguimento à leitura, a parte da imagem em amarelo corresponde ao anúncio 

propagandístico em si, o qual está escrito conforme a variedade padrão: “Sedex. Líder 

absoluto na entrega de encomendas em todo o país”. A parte em azul possui um outro 

enunciado verbal, materializado em: “Nóis cunhece o caminho da roça cumo ninguém” que 

reproduz uma linguagem bastante característica e estigmatizada, conhecida como a 

“linguagem caipira”. Deve-se, portanto, entender a materialidade verbal do enunciado 

conhecido como “caipira” não como um erro de linguagem, em confronto com a língua 

padrão, mas como um discurso que diz muito sobre a propaganda e que também revela algo 

sobre a própria concepção de linguagem adotada pelo LDP.  

Essas análises ratificam, mais uma vez, a aplicação do conceito de plurilinguismo 

discorrido por Morson e Emerson (2008, p. 158) baseados em Bakhtin (1988): “se 

examinarmos as linguagens particulares, veremos que existe uma espantosa variedade delas e, 

ademais, que existem linguagens, que se sobrepõem a outras linguagens...”. Há grande 

importância na aplicação desse conceito, não só para reconhecermos a multiplicidade de 

linguagens, gêneros e vozes sociais em outros gêneros. Mas tendo em vista que o verdadeiro 

ambiente de um enunciado, considerando a propaganda como um enunciado, é a heteroglossia 

dialogizada ou plurilinguismo dialogizado. Fronteiras, conforme Faraco (2009, p. 58), “em 

que as vozes sociais se entrecruzam continuamente de maneira multiforme, processo em que 

se vão formando novas vozes sociais”.  

Outra colocação reside no fato de a imagem da propaganda estar em duas cores, 

seccionada em dois blocos, o que sugere e evidencia a separação e a distância que há entre os 

dialetos padrão e não-padrão. E o mais interessante é que as questões de interpretação do livro 

também vão ressaltar essa separação, quando materializam na questão interpretativa A: “Além 

da variedade padrão, de que outra variedade linguística o anunciante fez uso no anúncio?” 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2003, p. 19). Confirmando, assim, que há, portanto, dois tipos 

bem diferentes de variedades linguísticas e que, inclusive, as questões sugerem que o aluno as 

identifique na materialidade linguística verbal da propaganda.  
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A partir desse referencial, discursos são produzidos, como por exemplo, o discurso 

de que há uma variedade linguística privilegiada, produzindo o saber de que, se há uma 

variedade de prestígio, deve haver, por outro lado, aquela de não-prestígio que, portanto, 

tende a ser discriminada, estigmatizada.  

Ao lado da propaganda, há um direcionamento linguístico enumerado como questão 

1 que diz: “Leia o anúncio dos Correios, ao lado” (CEREJA e MAGALHÃES, 2003, p. 19). 

Após esse direcionamento, em tom imperativo, há duas questões enumeradas em ordem 

alfabética. A questão a) materializa o seguinte enunciado: “Além da variedade padrão, de que 

outra variedade linguística o anunciante fez uso no anúncio?” (ibidem). Questão b) 

“Considerando que o anúncio foi publicado numa revista de circulação nacional, em que 

predomina a norma culta formal (grifos do original), qual a intenção do anunciante ao 

empregar uma variedade linguística diferente da norma padrão?” (ibidem). 

Em relação a essas perguntas interpretativas, percebemos, em todas elas, um 

direcionamento muito forte na construção de sentidos que deve ser feito para o gênero 

propaganda. Sobral (2009, p. 136) nos diz algo interessante sobre os sentidos e sua 

construção. Segundo ele, “(...) o sentido do texto não está dado em sua superfície, embora sem 

esta não exista, nascendo de sua mobilização por um discurso, estando este sempre 

interpelado por um gênero.” As questões estão muito limitadas em relacionar o conteúdo 

linguístico ao texto publicitário e acabam esquecendo de propor análises mais criativas a 

partir da discursividade que o texto proporciona. Em nenhum momento, os leitores do livro 

são instigados a refletir sobre as condições de produção e recepção do gênero em questão, 

levados a pensar, por exemplo, o que motivou o livro didático a incorporar textos 

propagandísticos em sua composição; e por que a escolha desse texto em específico e não 

outro. O gênero do discurso apresentado pelo livro didático está longe de ser abordado em sua 

dimensão sócio-discursiva. 

Podemos concluir que a propaganda não desempenha a mesma função social que 

desempenharia se estivesse em seu espaço original, que seria a de promover um serviço 

disponibilizado pelos Correios, o Sedex. O seu modo de leitura mudou, o seu destinatário 

mudou. Os sentidos dela emanados são outros, pois a sua função foi alterada. Entretanto, o 

gênero continua sendo o mesmo, só que agora a serviço de um outro gênero de caráter 

didático, logo, sua função também passou a ser de natureza didática. Houve uma reacentuação 

de valor para a propaganda, ao fazer parte do projeto discursivo LDP. 
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4.3.2 Uma leitura discursiva para a propaganda da Bombril  

 

Uma outra propaganda que selecionamos para ilustrar o processo intercalativo de 

gêneros no enunciado LDP Português: linguagens é o texto do amaciante da Bombril. 

A propaganda encontra-se na parte inferior da página e ilustra o conteúdo de 

Polifonia discursiva. Novamente, temos o enunciado propagandístico seguido de questões 

interpretativas, compondo uma seção de atividades no livro.  O texto apresenta materialidade 

linguística verbal e não verbal. Possui uma imagem que sugere a “Monalisa” de Leonardo da 

Vinci, ao fundo da imagem a logomarca da Bombril, na bancada o produto – amaciante de 

roupas da Bombril. Em fonte pequena na parte inferior da imagem há um enunciado verbal 

que diz: “Mon bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima”. Ver figura 4. 

 

       Figura 4 - Propaganda do amaciante da Bombril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2003, p.112. 
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A imagem da propaganda exige que os leitores façam remissões a outros textos e 

seus discursos e, assim como outras imagens, possui camadas de sentido que levam a uma 

memória. A propaganda que se constitui como um enunciado não deixa de se orientar para um 

“já dito”, no sentido posto por Bakhtin atualizado por Faraco (2009, p. 59) de que “todo 

enunciado é uma réplica, ou seja, não se constitui do nada, não se constitui fora daquilo que 

chamamos hoje de memória discursiva.”. 

Faraco (2009) ainda vai mais longe ao mencionar sobre a memória discursiva para os 

enunciados. Segundo ele, 

 

Os enunciados (...) têm uma face verbal (o dito) e uma face não verbal (o presumido 

– que amarra a significação do enunciado ao horizonte social amplo, ao aquém da 

estrutura). 

Os enunciados manifestam-se fundamentalmente como uma tomada de posição 

axiológica, como uma resposta ao já dito. Sua significação comporta sempre esse 

estrato valorativo. Ela, portanto, não é dada apenas pelo verbal (pela estrutura), mas 

também pela correlação entre o verbal e os horizontes sociais de valor. 

Por outro lado, ao ser dito, o enunciado espera uma resposta. E, ao mesmo tempo, 

por ser heterogeneamente constituído (o enunciado de um contém enunciados ou 

fragmentos de enunciados de outrem), está atravessado por uma dialogização interna 

(a bivocalização – nome que recobre os processos pelos quais mais de uma voz e 

mais de um acento avaliativo ressoam no mesmo enunciado) (FARACO, 2009, p. 

122). 

 

A propaganda, de imediato, faz com que os leitores façam uso de uma memória e 

tragam à tona, no momento de sua leitura a imagem da obra prima de Leonardo da Vinci – A 

Monalisa. No deslocamento de “Monalisa” para o “garoto” propaganda da “Bombril”, cria-se 

o sentido de celebridade e de arte milenar, significados que garantiriam o valor da “Bombril” 

no mercado, imprimindo-lhe a idéia de ser o melhor. Dessa forma, a propaganda demonstra a 

relação entre o produto da Bombril com a obra de Leonardo Da Vinci. 

Nessa propaganda também há uma sugestão de percurso a ser seguido pelo leitor 

que, a priori, detem-se na imagem para só depois ater-se ao enunciado verbal. Mais uma vez, 

o leitor é guiado pelos enunciados verbais das questões de interpretação do livro que, 

novamente, estão dispostos de forma hierarquizada, numerados em ordem crescente.  

Para comprovar a manipulação explícita das questões interpretativas do livro, 

podemos analisar a materialidade linguística verbal de uma dessas questões reproduzidas a 

seguir: “2 - Leia apenas a frase situada na parte inferior do anúncio. Qual é o seu sentido?” 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2003, p. 112). Interessante observar que essa pergunta está 

iniciada com um verbo no imperativo o que, em termos linguísticos, exprime uma ordem sem 

contestação. Uma outra materialidade linguística presente na pergunta é o termo “apenas” o 
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qual possui uma orientação argumentativa muito forte e tendenciosa produzindo um efeito de 

sentido de restrição que orienta o leitor, no instante em que ele lê a questão, a voltar-se 

unicamente à frase situada na parte inferior, esquecendo-se dos demais elementos que 

cooperam para a apreensão dos sentidos.  

Dessa forma, os enunciados interpretativos do didático manipulam a leitura a todo 

instante. Não é em qualquer ordem que se constroem os sentidos, mas deve-se seguir um 

percurso proposto não só pela propaganda, mas, principalmente, pelo livro didático. Fica 

claro, portanto, como as perguntas interpretativas inibem, conduzem a leitura do leitor em 

relação à propaganda.   

Após seguir um caminho de leitura proposto pela propaganda e pelo livro didático, o 

leitor lerá o que se insere na parte inferior da imagem, cujas letras estão em fonte pequena: 

“Mon bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima.” Este enunciado, na verdade, tende a 

expandir ou até mesmo parafrasear o não-verbal e, ao apresentar o termo “obra-prima”, dá 

dicas ao leitor para que ele faça as possíveis relações entre imagem e texto. O fato de “obra–

prima” ser um termo muito utilizado no campo das artes faz com que o leitor produza efeitos 

de sentido relacionando a memória discursiva juntamente com a imagética, para assim, 

estabelecer as relações pertinentes, reiterando os sentidos que colaboram para que 

compreendamos esse produto como um dos melhores do mercado, em equivalência ao valor 

da obra de Leonardo da Vinci. 

Achamos interessante enfatizar que o que ocorre na propaganda do amaciante da 

Bombril, diferentemente do que ocorre com ela no LDP, não é um processo intercalativo. Não 

podemos afirmar que a propaganda sugere a intercalação de dois gêneros, o da pintura de 

Leonardo da Vinci com o anúncio propagandístico do produto da Bombril. O que ocorre para 

a propaganda é o imbricamento entre esses elementos em que não conseguimos estabelecer 

fronteiras nítidas que nos indiquem onde temos o enunciado propagandístico em si - 

enunciado do amaciante Bombril - e onde temos o enunciado da obra prima de Leonardo da 

Vinci. A imbricação de elementos na propaganda conduz o leitor a um entrecruzamento 

também de sentidos no momento de sua construção. Esse imbricamento, em oposição ao 

processo de intercalação de gêneros, ajuda-nos a compreender de forma ainda mais clara o 

que ocorre com as propagandas e tantos outros gêneros que constituem o LDP, em que é 

possível delimitar claramente os elos fronteiriços de demarcação dos gêneros que fazem parte 

da estrutura composicional do gênero LDP.  
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4.3.3 O endereçamento para as propagandas 

 

O LDP, por ser um enunciado em gênero do discurso, necessita possuir um autor e 

um destinatário, já que se constitui como um elemento vivo da interação verbal. O LDP 

conforma-se como um gênero do discurso complexo, dentre outras razões já expostas, por ser 

um enunciado que se enuncia por meio de outros enunciados advindos de diferentes esferas da 

atividade humana. Esses enunciados diversos possuem destinatários específicos provenientes 

de seus campos de origem. Entretanto, ao integrarem o gênero discursivo complexo LDP 

tendem a se submeter às peculiaridades constitutivas desse gênero e, portanto, deixam de se 

destinar aos interlocutores específicos de suas esferas de origem para possuírem os 

interlocutores exclusivos do gênero discursivo LDP. Vejamos como isso ocorre para os 

enunciados que compõem o livro, em especial, no gênero ilustrativo do processo intercalativo 

para este trabalho: as duas propagandas no gênero LDP. 

É bastante claro que as propagandas em Português: linguagens possuem uma 

“enderecividade” que não mais se destina ao público consumidor do produto ou serviço 

oferecido pela propaganda, mas que se destina ao público de alunos e professores, 

basicamente.  Isso ratifica a unidade discursiva do LDP.  

Com base nisso, podemos argumentar que mesmo uma propaganda como a do Sedex 

e, principalmente, a do produto da Bombril que, em suas esferas de origem – esfera midiática 

- intentam promover seus produtos e serviços com o objetivo de convencer o consumidor a 

adquirí-los, possuem destinatários específicos, como ocorre para a propaganda da Bombril 

que se destina, especialmente, a mulheres do lar. Ao fazerem parte do projeto discursivo LD 

Português: linguagens acabam por possuir o mesmo destinatário que o livro didático possui: 

alunos e professores, basicamente. Confirmando, assim, a unidade de gênero LDP que, 

mesmo composto de outros gêneros, estes não o descaracterizam como um gênero discursivo 

uno que possui um autor e um endereçamento específico, entre outros aspectos que 

caracterizam um enunciado em gênero do discurso. Nas palavras de Bakhtin (2003), é essa 

peculiaridade do enunciado essencial para a constituição e determinação dos mais variados 

gêneros. 

 

Cada gênero do discurso em cada campo da comunicação discursiva tem a sua 

concepção típica de destinatário que o determina como gênero (p. 301) (...). 

Portanto, o direcionamento, o endereçamento do enunciado é sua peculiaridade 

constitutiva sem a qual não há nem pode haver enunciado. As várias formas típicas 

de tal direcionamento e as diferentes concepções típicas de destinatário são 
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peculiaridades constitutivas e determinantes dos diferentes gêneros do discurso 

(BAHKTIN, 2003, p. 305).  

 

Na apresentação do livro esse endereçamento está explícito. Temos os autores do 

livro que se manifestam a um destinatário específico, alunos. É o que está materializado em 

alguns trechos. A apresentação do livro assemelha-se ao gênero carta, de forma que os autores 

imprimem um enunciado que se destina ao aluno leitor do livro. De imediato, temos um 

exemplo do endereçamento na saudação que os autores fazem aos alunos quando dizem: 

“Prezado estudante”. Em seguida, diluído no texto de apresentação temos outros exemplos: 

“(...) Esta obra pretende ajudá-lo na desafiante tarefa de resgatar a cultura em língua 

portuguesa, (...) este livro foi feito para você, jovem sintonizado com a realidade do novo 

milênio (...).” E por fim, os autores se despedem e assinam: “Um abraço, Os Autores.” 

(Apresentação do livro Português: linguagens). Ver figura 5. 

 

 Figura 5 – Apresentação do livro Português: linguagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2003. 

 

Como o livro analisado é o livro do professor, além de destinar-se explicitamente ao 

aluno como seu potencial interlocutor, os autores do livro ainda mantêm um diálogo com o 
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professor. Isto pode ser observado no manual do professor que consta ao final do livro
24

, ou 

ainda em fonte pequena e azul ao longo de todo o livro – como sugestões de respostas, 

direcionamentos para auxiliar na exploração dos conteúdos. É o que se vê na página 19 do 

livro, a mesma página onde se apresentam os três gêneros intercalados. Ver novamente Figura 

1.  

     

Figura 1 – Gêneros intercalados no livro Português: linguagens 
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Fonte: Cereja e Magalhães, 2003, p. 19. 

 

Antes do enunciado da letra da música, o autor sugere uma ação para o professor, 

dirigindo-se diretamente a ele. Isto está materializado no trecho que segue: “Professor, se 

possível ouça com os alunos a canção” (CEREJA e MAGALHÃES, 2003, p. 19). 

                                                 
24

 Ver anexo 2 – Introdução (Manual do professor) 
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Verificamos que os enunciados propagandísticos que compõem o LDP não estão no 

livro para interagirem com interlocutores consumidores de seus produtos e serviços, mas estão 

ali no intuito de dialogar com o mesmo interlocutor do LDP. Nos enunciados interpretativos 

não são explorados, ou evidenciados as características do serviço dos Correios, suas 

vantagens, desvantagens no intuito de fazer o leitor aluno a adquirir o serviço. Os enunciados 

interpretativos estão ali com o objetivo de explorar estruturas linguísticas, ligadas, 

principalmente, ao conteúdo específico de língua que se quer abordar. 

É necessário dizer que as análises aqui destacadas só podem ser assim 

compreendidas se considerados a interação e o percurso do sentido na cadeia discursiva em 

que se deram, com todas as implicações e o contexto mais amplo que as abriga que é o 

próprio ambiente didático proporcionado pelo LDP. Podemos ponderar, ainda, que a categoria 

de gêneros tem sido explorada no LDP em tela, priorizando os aspectos formais e estruturais 

do texto em detrimento aos aspectos interacionais e discursivos imbricados na concepção de 

gênero. O trabalho com os gêneros no LDP ainda não extrapolou a dimensão estrutural, tendo 

em vista que os aspectos interacionais e discursivos são ainda pouco sugeridos e explorados 

no gênero LDP. 

Assim demonstramos, por meio das análises, que tanto a propaganda quanto o LDP 

são enunciados e que o fato de o LDP ser composto por outros gêneros não o desqualifica 

enquanto um gênero discursivo, pelo contrário, ratifica-o como um gênero plurilinguístico 

complexo que comporta em si outras vozes, gêneros e estilos, que sugere análises discursivas 

de sua materialidade enunciativa. Quanto ao gênero propaganda, assim como outros gêneros 

da complexa estrutura do LDP, é reconhecido como um gênero também complexo. Constitui-

se, muitas vezes, na esfera escrita, continua a ser reconhecido em sua individualidade e 

autonomia como gênero, entretanto, recebe uma reacentuação valorativa pelo fato de estar a 

serviço de um gênero escolar cuja função é didática. 

A propaganda no LDP continua como gênero propaganda, contudo, a sua função 

deixa de ser social, ligada à sua esfera de origem e passa a ter uma função didática pelo fato 

de compor um gênero escolar cuja função é a didatização de seus mais variados textos que se 

revestem em gêneros. Destacamos que isso ocorre com todos os gêneros que se intercalam no 

LDP, e não apenas com a propaganda. Os gêneros inseridos no LDP perdem a sua função 

social original e passam a ter uma função didático-pedagógica de exploração, principalmente 

de estruturas linguísticas. Em resumo, a propaganda passa também pelo acabamento 

discursivo de se apresentar como um texto didático, não deixando de ser o gênero propaganda 

que compõe a materialidade discursiva do livro de português. 
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4.4 O Acabamento discursivo de volume único em Português: linguagens 

 

O livro didático em formato volume único para o ensino médio é uma compilação de 

três livros didáticos em um só. O livro comporta em si os conteúdos relativos às três etapas do 

ensino médio que, em formato seriado, corresponderiam a três livros.  

O aluno da rede pública recebe o livro didático no início do primeiro ano do ensino 

médio, tendo a consciência que vai utilizar o mesmo livro por mais dois anos. Esta foi uma 

medida adotada pelo governo, por meio dos programas destinados ao livro didático no Brasil, 

no intuito de, entre outros motivos, minimizar os altos investimentos do Estado na compra e 

distribuição do livro didático. O fato de termos um livro que aglutina conteúdos dos três anos 

do ensino médio e o fato da distribuição do livro dá-se apenas uma vez para os alunos do 

ensino médio corresponde a uma economia considerável nos grandes números que se 

investem todos os anos na compra, avaliação, e distribuição do livro didático. 

Há uma série de campanhas no meio escolar e na mídia em favor da conservação do 

livro didático
25

, principalmente, para o livro em formato volume único que servirá ao aluno 

por três anos no ensino médio. No próprio livro analisado consta um texto no verso de sua 

capa. Um enunciado que se dirige ao professor, com o intuito de, basicamente, listar algumas 

ações para que os docentes incentivem os alunos na conservação do livro didático. Ver figura 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 A maioria dos livros didáticos distribuídos na rede pública de ensino são reutilizáveis. 
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Figura 6 – Enunciado do verso da capa do livro Português: linguagens  

 

Fonte: Cereja e Magalhães, 2003. 

 

O formato volume único do livro didático Português: Linguagens mostrou-se para 

nós como um indício muito forte de que o gênero LDP passou e passa por um processo de 

acabamento discursivo mobilizado por fatores externos a ele, como já afirmado.  

Fatores histórico-discursivos, de economia e mercado conferiram ao LDP sua 

configuração em volume único. Souza e Viana (2011) abordam sobre essa questão e explicam 

“que o livro didático é um objeto cultural que se (re)modela conforme demandas externas e 

princípios epistemológicos para o ensino, preconizados em documentos oficiais e saberes da 

prática” (p. 2). O gênero LDP formato volume único vem atender a interesses bem específicos 

do setor educacional e, principalmente, aos interesses de ordem das políticas públicas para o 

LD no Brasil. 

Como foi abordado no capítulo três, nenhuma mudança penetra na língua sem ter 

sido testada e validada pela sociedade. A mudança sofrida pelo gênero, seu acabamento, faz 

entender a linguagem como mediadora das transformações sociais, culturais nas infinitas 

relações discursivas.  

Para que se efetivasse a mudança no gênero LDP, primeiro houve uma necessidade 

externa para, assim, configurar-se, ou melhor, “acabar” um gênero discursivo que 

correspondesse a essa necessidade. Não entraremos em mais detalhes sobre os fatores 
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externos: culturais, do sistema e de poder que suscitaram o processo de acabamento no livro. 

Nosso interesse principal constitui-se em apontar o LDP como um objeto histórico e 

discursivo que passa por um acabamento e isso pode ser comprovado por inúmeras vias, 

dentre elas, o fato de se apresentar em formato volume único.  

Ao suporte não cabe esse acabamento discursivo, pois se constitui apenas em 

material físico, um lócus que não reflete as mudanças histórico-sociais, quem as reflete são os 

textos por ele amparados. Por isso que nossa defesa é enfática em afirmar a discursividade do 

livro didático mediante sua natureza histórica, conformando-o como uma totalidade de gênero 

discursivo. 

Observemos, a partir da materialidade do livro escolhido, elementos linguísticos e 

extralinguísticos que comprovam o acabamento volume único do livro Português: 

linguagens.  

Mais uma vez, partimos da capa do livro, a qual já foi descrita no início deste 

capítulo. Nela há uma série de informações sobrepostas às imagens, dentre essas informações, 

há a informação no centro da capa do livro e no canto inferior esquerdo da capa: “Volume 

único”. O fato de essa informação constar na capa do livro por duas vezes, bem como em sua 

contracapa demonstra o quanto que essa informação é relevante para os leitores do livro. De 

fato, é uma informação importante, pois pode interferir na postura de alunos e professores 

para com o livro. 

O sumário do livro (ver anexo 1) comprova o acabamento discursivo volume único 

do livro. Nele apresentam-se, resumidamente, os conteúdos abarcados em Língua Portuguesa 

para os três anos do ensino médio.  

Na introdução do manual do professor, os autores deixam claro que a proposta do 

livro volume único é a mesma dos livros em 3 volumes e que essa proposta procura atender às 

necessidades essenciais do estudante de ensino médio e aos desafios postos pela Lei de 

Diretrizes e Bases e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. (Ver anexo 2). 

Assim, verificamos que o acabamento discursivo do LDP conforma-se ainda por 

influência externa, a fim de torná-lo apresentável, também, como um projeto de mercado que 

se sujeita a um processo de feitura, produção e comercialização.  

Reconhecemos, portanto, a intercalação de gêneros e o acabamento discursivo como 

elementos que corroboram para o status discursivo do LDP. Souza e Viana (2011) afirmam 

que o LDP como um objeto cultural e um enunciado em gênero do discurso, possui como 

características a relativa estabilidade discursiva que o coloca numa posição espaço discursiva 

de incompletude semântica e completude sígnica, passível de acolher e incorporar diversos 
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gêneros discursivos por meio de um acabamento discursivo para a sua constituição de 

especificidade como um enunciado em gênero do discurso. 

Por fim, cremos, assim como Batista (2009), que estudar livros didáticos, no caso de 

apreendê-los em sua complexidade, é um estudo que ultrapassa a simples descrição de 

conteúdos, pressupostos ideológicos, fundamentos teórico-metodológicos que eles expressam. 

Os livros, de fato, expressam valores e modos de relação com o conhecimento, e essas 

relações não são dadas gratuitamente.  

 

(...) seus efeitos de sentido, suas consequências pedagógicas e cognitivas são 

produzidos e não se oferecem de modo transparente nem ao pesquisador nem 

àqueles que o utilizam, mas se manifestam num conjunto de tomadas de posição 

diversificadas, tendo em vista condições de natureza heterogênea (BATISTA, 2009, 

p. 58). 

 

O gênero complexo Livro Didático de língua Portuguesa, na realidade, nasceu de 

uma necessidade sócio histórico cultural, em que foi preciso a constituição, não de um suporte 

de texto, mas de um gênero discursivo complexo que realmente apresentasse características 

próprias de um gênero para dar conta das demandas da esfera da atividade a que esse gênero 

está vinculado, isto é, para atender a uma demanda específica do ensino escolar de Língua 

Portuguesa.  
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CONCLUSÕES 

 

Para que essa pesquisa, um enunciado que também se insere numa cadeia dialógica, 

alcance grau de conclusibilidade e, assim, suscite réplicas, é interessante retomarmos - por 

meio de suas possíveis respostas - algumas questões que foram levantadas em sua introdução 

acerca da relevância e do valor prático que esse estudo proporcionará para a sociedade e até 

para se afirmar como uma pesquisa que reside interesses no campo da Linguística Aplicada.  

Cremos que a compreensão do LDP como um gênero do discurso complexo possa 

impactar as ações didático-pedagógicas dos principais atores do processo de ensino e 

aprendizagem em língua materna – professores e alunos, a ponto de interferir nas relações 

estabelecidas entre esses e o livro didático. 

A tese de se conformar o livro didático como um gênero do discurso, e não como um 

suporte ou reunião de diversos e diferentes textos, impõe-se, sobremaneira, à função 

sociocomunicativa da linguagem, indicando a organização didática do ensino de português 

por meio de ações com a língua em primeiro plano, em nível de descrição linguística, ações 

sobre a língua. 

Tomar o LDP como um gênero do discurso complexo no contexto de ensino em 

língua materna, implica considerá-lo como um elemento plurilinguístico, uma unidade 

comunicacional por excelência da disciplina Língua Portuguesa no diálogo plurivocal que se 

instaura em sala de aula.  

Sugerimos a apropriação dessa compreensão por parte dos cursos de formação e, 

consequentemente, por parte de professores e alunos, no intuito de potencializar e 

instrumentalizar o uso desse objeto cultural, por meio de sua abordagem discursiva. 

Viana e Souza (2011b) advertem que as pesquisas sobre o LDP não podem deixar de 

considerar que o manual livro didático muitas vezes é o único objeto de leitura das escolas 

públicas brasileiras. Potencializar e instrumentalizar o seu uso pela abordagem discursiva de 

si e dos enunciados nele presentes, requer o domínio de estratégias discursivas que expõem a 

materialidade linguística do texto que se reveste de gênero.   

Todos os capítulos desta dissertação foram construídos visando à conformação e o 

assentamento do LDP como um gênero do discurso complexo com base no conceito de 

gêneros discursivos de Bakhtin (2003). O percurso metodológico empreendido para tal intento 

teve por base a ordem metodológica exposta por Bakhtin/Volochinov (1997), e levou em 

conta a dialogicidade e a ininterruptabilidade do fluxo da cadeia discursiva. Enfocamos o 

LDP como um gênero do discurso na direção de compreendê-lo como um enunciado da viva 
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comunicação que mantém relações com outros enunciados, capaz de suscitar resposta, logo, 

uma forma de interação linguístico-discursiva.  

Mediante um acabamento discursivo, o LDP (re)modelou-se como um gênero do 

discurso complexo permitindo que em sua composição se intercalassem os mais diversos 

gêneros discursivos. O processo intercalativo de gêneros do discurso, representado, neste 

texto, por meio do gênero propaganda e o acabamento discursivo de volume único do livro 

demonstraram, de forma clara, que o LDP deve ser compreendido como um tipo de enunciado 

por apresentar características singulares de um gênero discursivo no interior de determinada 

esfera da histórica atividade humana. 

O LDP carrega em si a artificialidade do ensino da linguagem, pelo fato de ser um 

gênero da esfera escrita e possuir a característica de fixar a linguagem. Concebê-lo como um 

suporte de textos didatizados tende a artificializar ainda mais o ensino da língua materna.  

Compreendê-lo como um gênero do discurso significa ressaltá-lo como um elemento histórico 

que possui elo com outros enunciados da cadeia comunicacional. Impregnar a noção de 

complexidade discursiva ao LDP, percebê-lo em seu momento de enunciado vivo da 

comunicação discursiva, ao contrário, tende a naturalizar o ensino da língua. 

Concordamos com Bunzen e Rojo (2005) quando ponderam que o tratamento do 

LDP como um gênero de discurso possibilita uma maior visibilidade, apreciação e análise do 

livro, favorece os “movimentos e apreciações de valor sobre o ensino de línguas presentes no 

projeto discursivo do autor” (p.111). 

O enfoque do LDP como um enunciado num gênero discursivo, portanto, único e 

irrepetível, dado o momento específico de sua enunciação que apresenta uma postura autoral e 

um projeto discursivo singulares, facilita a sua compreensão como objeto cultural, um 

elemento discursivo enunciado e enunciável da sala de aula de língua.  

Ao destinar-se a seus interlocutores privilegiados – alunos e professores, estes 

poderão fazer escolhas mais bem embasadas e se relacionarão com o LDP de forma 

respondente, já que está sendo visto como um enunciado, logo, um suscitador de resposta. Por 

meio da réplica e compreensão ativa, poderão entender, criticar e responder à postura e ao 

projeto discursivo histórico autoral do LDP. Esse modo de concebê-lo, segundo Bunzen e 

Rojo (2005, p.113), talvez possa contribuir para que o “LDP deixe de ser meramente 

consumido, utilizado, manuseado e passe a ser de fato um elemento, um enunciado plurivocal 

da sala de aula de língua materna.”  

Percebemos uma ausência considerável nos cursos de formação e na bagagem 

intelectual dos professores de língua sobre a concepção que eles têm do material didático 
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impresso utilizado em sala de aula. Esses, geralmente, o compreendem como um material de 

apoio que auxilia o processo de ensino e aprendizagem e como um suporte de textos, um 

arquivo que ampara textos, sem ser considerado como um projeto discursivo autoral, um 

enunciado específico em gênero do discurso que se constitui no fluxo da cadeia discursiva.  

Professamos a urgente necessidade de compreensão do Livro Didático de língua 

Portuguesa como um enunciado em gênero discursivo, por parte, principalmente, dos seus 

principais leitores: professores e alunos. Para que essa compreensão se estabeleça, é 

necessário que os cursos de formação de professores apropriem-se dessa compreensão e a 

divulguem. 

A partir dos anos 1990, com mais ênfase nos anos 2000, tem-se afirmado a dimensão 

cultural do LDP por meio de pesquisas na Linguística Aplicada. A concepção do livro 

didático como um gênero do discurso complexo vem se estabelecendo, solidificando-se e 

contrapondo-se à compreensão do livro didático como um suporte de textos sem autoria, sem 

um alinhamento específico, sem um estilo, permitindo a construção de um rico objeto de 

pesquisa no campo aplicado que se tipifica como um gênero do discurso complexo. 

Os trabalhos de Bunzen (2005a), Bunzen e Rojo (2005), já referenciados neste texto, 

comprovam que essa compreensão já se estabelecera há alguns anos, entretanto, necessita ser 

adotada e divulgada pelos cursos de formação de professores, para que assim venha impactar 

a ação diária de docentes e discentes em sala de aula. Cremos que avançar nessa perspectiva 

de estudo é qualificar a formação docente e situá-lo frente às novas demandas do ensino de 

Língua Portuguesa. 

É prudente, de fato, reconhecer para os professores de português e mesmo para os 

que estão em processo de formação que a concepção do livro didático como um gênero do 

discurso precisa ser mais apropriada e difundida. A aplicação dessa percepção para os estudos 

linguísticos e literários no campo da formação docente para o ensino e aprendizagem de 

língua materna orientam e induzem a outra exploração dos materiais didáticos, principalmente 

para o Livro Didático de língua Portuguesa, bem como para o planejamento de ensino das 

práticas de leitura, escrita e gramática (SOUZA e MARTINS, 2011). 

Acreditamos que a partir do momento que os resultados de pesquisa em linguagem e 

educação venham, de fato, fazer parte do currículo dos cursos de formação de professores eles 

começarão a ter impacto direto na ação didática desses docentes e, consequentemente, dos 

discentes, no sentido de melhora do ensino e aprendizagem da língua. 

Enfatizamos, portanto, a necessidade dos cursos de formação na priorização de se 

perceber a língua em seu movimento vivo, contínuo e dinâmico por meio de sua abordagem 
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via gêneros discursivos. Indicamos a necessidade desses cursos de se apropriarem dos 

resultados dessa pesquisa na direção da compreensão do livro didático como um gênero 

discursivo complexo.  Não apenas dessa pesquisa, mas entendemos que a partir do momento 

que as pesquisas do escopo da educação tiverem um retorno à sociedade, aos seus cursos de 

formação, teremos uma mudança positiva na formação dos discentes desses cursos, os futuros 

docentes que formarão os profissionais das mais diversas áreas.  

Ao adotarem a concepção do Livro Didático de língua Portuguesa como enunciado 

em gênero do discurso, os professores de Língua Portuguesa poderão vislumbrá-lo como 

qualquer outro enunciado suscetível a réplicas e questionamentos, e não como um material 

detentor da verdade, inquestionável que direciona a aula e dita o currículo da disciplina. 

Assim, poderão agir com autonomia em que, mesmo utilizando o livro didático para subsidiar 

suas aulas, terão a possibilidade de ressignificá-lo por meio de um processo interacional e 

dialógico constantes.  

É nesse sentido que advogamos e ratificamos a necessidade do trabalho pedagógico 

priorizar os usos sociais e discursivos da língua reconhecendo o LDP como um gênero 

discursivo por meio de elementos que assim o qualificam, e não como um mero suporte 

material incapaz de interferir nas relações dialógicas que se estabelecem nos contextos de 

aprendizagem.  

A aula de Língua Portuguesa é um espaço discursivo por excelência e o Livro 

Didático de língua Portuguesa pode ser um possibilitador de interações discursivas em meio 

às relações que se estabelecem em sala de aula. Lançar mão desse recurso didático, 

compreendê-lo como um gênero discursivo pode facilitar o aprendizado da língua materna. 

Em sala de aula, o livro didático pode e deve ser revisitado como um objeto de cultura e 

ensino da Língua Portuguesa. 

Reafirmamos a necessidade de pesquisas no campo da Linguística Aplicada voltadas 

para análises discursivas, para as múltiplas linguagens que compõem o Livro Didático de 

língua Portuguesa, a fim de ressaltar seu caráter discursivo, por meio de enunciados que 

integram sua complexa composição.  

Sintetizamos o Livro Didático de Português como um gênero do discurso, como um 

construto cultural, simbolicamente compreendido enquanto um produto cultural, que tem 

como fim organizar um agir humano – no contexto escolar, na sala de aula: a ação pedagógica 

de professores e alunos (VIANA e SOUZA, 2011a). 

Esperamos ter suscitado no leitor novas e reais perspectivas de estudo para o material 

didático de Língua Portuguesa que venha a contribuir nas mais diversificadas relações que se 
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estabelecem no contexto de ensino em língua materna. Vale lembrar que, como característica 

de toda pesquisa dialógica, esta pesquisa não esgota a abordagem proposta, não está acabada, 

no sentido de que propõe seu total fechamento. Temos certeza que ela aponta para uma série 

de réplicas e ressonâncias dialógicas, questionamentos que ecoarão na ininterrupta cadeia da 

comunicação discursiva e que, com certeza, suscitarão novos enunciados e proporcionarão 

pesquisas futuras.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ILUSTRATIVO DA ORGANIZAÇÃO DO LIVRO PORTUGUÊS: 

LINGUAGENS (SUMÁRIO) 
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ANEXO 2 – INTRODUÇÃO (MANUAL DO PROFESSOR) 

 

 

 

 

 

 


