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RESUMO 

 

Este trabalho investiga o dialogismo e os cronótopos que constituem os Livros Didáticos de 
Português (LDP) de Magda Soares, publicados entre 1972 e 2002. Guiado pelos princípios da 
teoria enunciativo-discursiva formulada por Bakhtin e seu Círculo, este estudo analisa o LDP 

como um enunciado em um gênero do discurso. Nessa perspectiva teórica, entende-se que o 
LDP é construído pela interação com outros discursos em circulação no contexto em que ele 

foi produzido. A metodologia para a análise do corpus desta pesquisa apoiou-se no método 
sociológico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009), que propõe o estudo de um enunciado que 
parte de suas condições de produção para o estudo de seu gênero discursivo e suas formas 

linguísticas. Seguindo essa orientação metodológica, esta pesquisa busca articular as formas 
linguísticas dos LDPs analisados com seus contextos sócio-históricos, identificando os 

cronótopos que influenciaram o conteúdo temático, estilo e forma composicional desses 
livros. Esta pesquisa mostra que a natureza dialógica dos LDPs pode ser percebida : 1) na 
seleção de textos, objetos e metodologias de ensino; 2) na citação de teorias linguísticas, leis 

educacionais e documentos oficiais; 3) nas axiologias da autora sobre os objetos de ensino e 
4) nos processos de interação entre os interlocutores (autora/ professor). Dessa forma, 

descrevem-se as formas de assimilação das vozes oficiais (leis educacionais e teorias 
linguísticas) no discurso da autora dos LDPs. O estudo discute também as orientações 
apreciativas da autora em relação aos objetos de ensino (leitura e escrita) e analisa o diálogo 

entre os interlocutores (autora / professor). Esta pesquisa evidencia algumas redefinições nos 
conceitos de língua e ensino de português e transformações no conteúdo temático, estilo e 

forma composicional do gênero LDP ao longo dos períodos analisados.  
 

Palavras-chave: Linguagem. Dialogismo. Livro Didático de Português. Gênero do Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work investigates the dialogism and the chronotopes that constitute Portuguese textbooks 
written by Magda Soares between 1972 and 2002. Influenced by enunciative-discursive 
theory proposed by Bakhtin and his Circle, this study analyzes the Portuguese textbooks as an 

utterance in a speech genre. From this theoretical perspective, it is understood that the 
Portuguese textbooks are built by the interaction with other speeches in circulation in the 

context where it is produced. The methodology for the analysis of the Portuguese textbooks 
was centered upon the sociological method (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009) that shows a 
sequence of investigation which begins with concrete conditions, in which an utterance take 

place, to speech genre and its language forms. Through this methodological orientation, this 
research articulates the linguistic aspects of the Portuguese textbooks with their social 

historical contexts. It also identifies the chronotopes that influenced their thematic contents, 
style and compositional forms. This work shows that the dialogic nature of Portuguese 
textbooks can be realized through: 1) selection of texts, teaching objects and methodologies; 

2) references to linguistic theories, education laws and curricular guidelines; 3) the author´s 
axiologies regarding the teaching objects; and 4) the process of interaction between 

interlocutors (author-teacher). Thus, this study describes the forms which the official voices 
(education laws and linguistic theories) are assimilated in the author´s speech. It also 
discusses the author´s appreciative-orientation about the teaching objects (reading and 

writing) and investigates the dialogue between the author and teacher. This research 
demonstrates redefinitions in the concepts of language and Portuguese teaching. Finally, it 

highlights changes in the thematic contents, style and compositional forms in the genre 
Portuguese textbook over the analyzed periods.  
 

Keywords: Language. Dialogism. Portuguese Textbook. Speech Genre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Capa do livro Comunicação em língua portuguesa (SOARES, 1972) .................. 46 

Figura 2 - Reprodução das páginas 40, 42, 44 e 46 do livro Comunicação em língua 

portuguesa (SOARES, 1972)  .................................................................................................. 48 

Figura 3 - Reprodução das páginas 139 e 140 do manual do professor do livro Comunicação 

em Língua portuguesa (SOARES, 1972)  ................................................................................ 49 

Figura 4 - Capa do livro Comunicação e expressão: novo português através de textos 

(SOARES, 1984)  ..................................................................................................................... 51 

Figura 5 - Reprodução das páginas 104 e 105 do livro Comunicação e expressão: novo 

português através de textos (SOARES, 1984)  ........................................................................ 53 

Figura 6 - Capa do livro Novo português através de textos (SOARES, 1991)  ...................... 54 

Figura 7- Capa do livro Português: uma proposta para o letramento (SOARES, 2002)  ...... 57 

Figura 8- Reprodução do sumário da unidade I do livro Português: uma proposta para o 

letramento (SOARES, 2002)  ................................................................................................... 60 

Figura 9- Quadro com a citação da Resolução nº 8 de 1971 e a proposta didática do livro 

Comunicação em língua portuguesa ......................................................................................... 65 

Figura 10- Reprodução da página 36 do livro Comunicação em língua portuguesa  .............. 79 

Figura 11- Reprodução da página 125 do livro Comunicação em língua portuguesa  ............ 79 

Figura 12- Reprodução do exercício da página 25 do livro Comunicação e expressão: novo 

português através de texto ........................................................................................................ 82 

Figura 13- Reprodução das questões 1 e 2 da página 15 do livro Comunicação e expressão: 

novo português através de texto ............................................................................................... 88 

Figura 14 - Reprodução da questão 1 da página 80 do livro Português: uma proposta para o 

letramento ................................................................................................................................. 88 

Figura 15- Reprodução do exercício das páginas 55 e 56 do livro Comunicação e expressão: 

Novo português através de texto............................................................................................... 93 

Figura 16- Reprodução do exercício das páginas 10 e 11 do livro Português através de texto . . 

...................................................................................................................................................95 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Objetivos do ensino de gramática retirados do manual do professor dos livros 

Comunicação e expressão: novo português através de textos (SOARES, 1984, p. XI) e 

Português através de textos (SOARES, 1991, p. XV)  ............................................................ 56 

Quadro 2 - Cronótopos dos LDPs de Soares (1972; 1984; 1991; 2002)  ................................ 61 

Quadro 3- Textos que compõem o livro Comunicação em língua portuguesa....................... 77 

Quadro 4- Transcrição do exercício das páginas 23, 25 e 27 do livro Comunicação em língua 

portuguesa ................................................................................................................................ 78 

Quadro 5- Textos que compõem o livro Comunicação e expressão: novo português através 

de textos .................................................................................................................................... 80 

Quadro 6- Textos que compõem o livro Português através de textos .................................... 83 

Quadro 7- Critérios para a seleção de textos nos livros Comunicação e expressão: novo 

português através de textos e Português através de textos ...................................................... 84 

Quadro 8- Textos que compõem o livro Português: uma proposta para o letramento .......... 85 

Quadro 9- Objetivos do ensino da escrita nos LDPs de Magda Soares .................................. 91 

Quadro 10- Transcrição da atividade da página 137, do livro Português: uma proposta para 

o letramento .............................................................................................................................. 98 

 



LISTA DE ABREVIATURAS  

 

CLP- Comunicação em Língua Portuguesa 

CENPAT- Comunicação e Expressão: Novo Português através de Textos 

LDP- Livro Didático de Português 

MP - Manual do Professor 

MEC- Ministério da Educação e Cultura  

NGB- Nomenclatura Gramatical Brasileira 

PAT- Português através de Textos 

PCN- Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNLD- Programa Nacional do Livro Didático 

PPL- Português: uma Proposta para o Letramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................... 12 

2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA TEORIA ENUNCIATIVO-DIALÓGICA........ 19 

2.1 DIALOGISMO: PRINCÍPIO FUNDADOR DA LINGUAGEM ........................................... 19 

2.2 O ENUNCIADO E SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTITUTIVAS .................................. 23 

2.3 GÊNEROS DO DISCURSO: ESFERAS DE USO DA LINGUAGEM .................................. 26 

2.4 FORMAS DE ASSIMILAR/REPRESENTAR O DISCURSO DO OUTRO .......................... 28 

2.5 A RELAÇÃO DIALÓGICA AUTOR/DESTINATÁRIO NA CONSTRUÇÃO DE UM 

GÊNERO DO DISCURSO ...................................................................................................... 33 

2.6 CRONÓTOPO: UMA CATEGORIA DE ANÁLISE PARA O LIVRO DIDÁTICO DE 

PORTUGUÊS ......................................................................................................................... 36 

3 UMA ANÁLISE CRONOTÓPICA DOS LDPs DE MAGDA SOARES ........................ 42 

3.1 UM BREVE OLHAR PARA O PASSADO DO LDP ........................................................... 42 

3.2 O LIVRO COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA - CRONÓTOPO DA TEORIA DA 

COMUNICAÇÃO ................................................................................................................... 45 

3.3 OS LIVROS: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO: NOVO PORTUGUÊS ATRAVÉS  DE TEXTOS 

E PORTUGUÊS ATRAVÉS DE TEXTOS- CRONÓTOPO DO ESTRUTURALISMO .................. 51 

3.4 LIVRO: PORTUGUÊS: UMA PROPOSTA PARA O LETRAMENTO- CRONÓTOPO DO 

LETRAMENTO ...................................................................................................................... 57 

4 O DIALOGISMO NOS LDPs DE MAGDA SOARES  .................................................... 63 

4.1 A ASSIMILAÇÃO DA PALAVRA DO OUTRO NO DISCURSO DIDÁTICO DE MAGDA 

SOARES................................................................................................................................. 63 

4.2 AXIOLOGIAS DA AUTORA SOBRE AS ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA NOS 

LDPs: MAS, AFINAL O QUE É ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA? ................................... 75 

4.2.1 O texto como ponto de partida para o ensino de português nos LDPs de Magda Soares: 

axiologias sobre o ensino de leitura ....................................................................................... 76 

4.2.2 Axiologias sobre o ensino da escrita nos LDPs .............................................................. 90 

4.3 DIÁLOGOS ENTRE INTERLOCUTORES NOS LIVROS DIDÁTICOS E AS IMAGENS 

PRESUMIDAS DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS ............................................................. 100 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ............................................................................................ 110 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 114 

ANEXOS ................................................................................................................................ 119 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação é resultado de inquietações que experimentamos na condição 

de professora da disciplina Estágio Supervisionado IV, na Universidade do Estado da Bahia-

UNEB, campus XX. Durante as primeiras fases das aulas dessa disciplina, oferecida no 

último semestre do curso de Letras Vernáculas, solicitávamos aos alunos-estagiários a 

construção de um projeto de ensino de português, que seria aplicado no período de regência 

nas escolas. Tal solicitação buscava atender à proposta dessa disciplina de desenvolver, nesses 

futuros docentes, uma postura autônoma e libertá- los do vício do livro didático, que, nas 

palavras de Silva (2009, p. 39), adotadas em nosso discurso docente  nas aulas de Estágio, 

representava uma: “bengala, muleta, lente para miopia que indicava claramente desequilíbrio, 

cegueira ou cambaleio dos seres que do livro didático são dependentes ou viciados radicais”.  

Verificamos que, a despeito de toda formação teórica sobre o ensino de português que 

havia precedido esse momento de planejamento de aulas para o período de estágio nas 

escolas, era comum entre os alunos-estagiários a consulta de diversos livros didáticos a fim de 

construírem seus projetos de ensino. Deparamo-nos, assim, com projetos pedagógicos 

formados por objetos, objetivos e metodologias de ensino desprovidos de uma coerência 

teórica e, muitas vezes, baseados em concepções de  língua divergentes. Nos períodos de 

revisão de tais projetos, observamos que as incoerências e a falta de unidade teórico-

metodológica apresentadas decorriam do uso indiscriminado e irrefletido de Livros Didáticos 

de Português (doravante LDP) de diferentes autores e épocas. 

Identificamos a necessidade de grande parte desses professores de português em 

formação de um melhor entendimento das concepções que fundamentam a construção dos 

LDPs e suas relações com o contexto social e histórico. Diante dessa problemática, surgiram 

as reflexões que deram origem a esta pesquisa. Deslocamos, assim, o nosso olhar do LDP 

como uma “bengala” e “muleta” da prática docente para compreendê- lo como um objeto 

cultural, social e histórico capaz de revelar diferentes concepções de língua e, assim, 

apresentar diferentes formas de ensino da disciplina português. Ao abordá- lo numa 

perspectiva histórica e social, percebemos que o LDP não é resultado de uma mera reunião de 

textos e atividades para o ensino, mas, em sua composição, vários elementos (extraverbais) 

participam da criação do seu projeto didático. Dessa forma, iniciamos um percurso de 

pesquisa com o objetivo de compreender melhor esse objeto cultural.  

Em nossas primeiras incursões nos estudos acadêmicos sobre o LDP, constatamos uma 

grande quantidade de pesquisas que tratam desse tema. Sem dúvida, o livro didático sempre 
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ocupou uma posição importante na esfera escolar e, por isso, continua sendo objeto de 

diversas investigações. Encontramos diferentes maneiras de conceber e investigar o livro 

didático, fato que nos revelou uma variedade de perspectivas teórico-metodológicas utilizadas 

para o seu estudo. Por isso, antes de expormos a abordagem teórica e metodológica que 

adotamos para desenvolver este trabalho, tecemos algumas considerações acerca de pesquisas 

realizadas sobre livro didático no contexto nacional.  

Segundo Buzen (2005), a partir da década de 1960, as pesquisas sobre o LDP 

assumem um caráter predominantemente avaliativo, pois apontam falhas em sua elaboração e 

na transposição didática de conteúdos de ensino. Esse autor menciona também que, a partir 

dos anos 1980, os estudos da linguagem denunciam uma crise no ensino de português nas 

escolas públicas brasileiras e, entre os vários acusados pelo “caos” nesse ensino, estavam os 

livros didáticos, vistos como uma “tecnologia pouco adequada a processos efetivos de 

aprendizagem” e  como um instrumento que exerce “controle sobre a ação docente e sobre o 

currículo” (BATISTA, 2008, p. 45). Essa concepção orientou várias pesquisas nesse período, 

que, como nos anos 1960, buscaram apontar os problemas nos conteúdos de ensino e nas 

metodologias utilizadas pelos autores dos livros didáticos.  

Batista e Rojo (2005) mapearam e discutiram a produção acadêmica sobre o livro 

didático no Brasil entre 1975 e 2003 e chegaram a conclusões que ratificam as afirmações 

feitas anteriormente. Tais autores mostram que a maior parte desses trabalhos dedica-se à 

análise de conteúdos e metodologias de ensino e afirmam que os seus resultados tendem a 

contribuir mais para os estudos das áreas de metodologia e didática do que, propriamente, 

para a compreensão da literatura escolar. Reforçam, assim, a necessidade de compreender o 

livro didático como um objeto de investigação complexo, “resultante de um processo de 

produção que envolve dimensões econômicas, técnicas, sociais, políticas e educacionais” 

(BATISTA; ROJO, 2005, p. 43). 

Dessa perspectiva, surgem pesquisas (BUZEN, 2005; BUZEN; ROJO, 2005) que 

compreendem o livro didático como um objeto de investigação complexo. Buzen (2005, p. 

17) adverte que a ideia de complexidade não deve ser confundida com “dificuldade” ou 

“complicação”, mas deve ser vista como “um posicionamento epistemológico em relação à 

própria construção do objeto pelo pesquisador”. Afirma  a necessidade de compreender o 

LDP como um produto sócio-histórico e cultural, em que atuam vários agentes (autores, 

editores, revisores, leitores, críticos etc.) na produção e seleção de enunciados concretos com 

certas finalidades (BUZEN, 2005, p. 37). Baseados na teoria bakhtiniana, Buzen (2005) e 

Buzen e Rojo (2005) concebem o LDP como um enunciado em um gênero do discurso 
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constituído por outros gêneros intercalados que, assim como o romance, trazem para seu 

interior outros gêneros, outras vozes e outros estilos. Assumindo essa perspectiva, o 

pesquisador do livro didático estaria diante de 

 

[...] uma discussão sobre a re(a)presentação, declarada ou não, do discurso 
de outrem, que, mais ainda no discurso didático, deve ser vista como um 
procedimento normal. 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 da apreensão didática 
do discurso de outrem, em que o autor constrói seu texto através da 
intercalação de outro (BUZEN; ROJO, 2005, p.  89, grifo dos autores). 

 

A compreensão do LDP como gênero discursivo e dos mecanismos dialógicos que o 

constituem são fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, na tentativa de 

ampliar as discussões e reflexões sobre o LDP, ratificamos os posicionamentos dos 

pesquisadores citados anteriormente e adotamos o conceito de LDP como um gênero do 

discurso que  

 

[...] procura sistematizar e organizar os conhecimentos escolares na forma de 
modelo(s) didático(s); [...] Além disso, ele pode ser encarado como um 
instrumento pedagógico, uma vez que reflete as várias tradições, as 
inovações e as utopias de uma época (BUZEN, 2005, p. 17). 

 

Para realizar esta investigação, adotamos o referencial teórico e metodológico 

proposto por Bakhtin e seu Círculo. Consultamos os textos: 1) Marxismo e filosofia da 

linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009); 2) Os gêneros do discurso (BAKHTIN, 

2010a); 3) O problema do texto na linguística, na filosofia e em outras ciências humanas 

(BAKHTIN, 2010b); 4) Metodologia das ciências humanas (BAKHTIN, 2010d); 5) O 

discurso no romance (BAKHTIN, 2010e); 6) Formas de tempo e de cronótopo no romance 

(BAKHTIN, 2010f); 7) O discurso em Dostoiévsky (BAKHTIN, 2010g). Essa perspectiva 

teórica, baseada na noção de dialogismo, concebe a linguagem como um processo de 

interação entre sujeitos e defende a presença de relações dialógicas na construção de todo e 

qualquer enunciado. O conceito de dialogismo está relacionado com os fios (discursivos e 

textuais) que constituem um enunciado, que surge num momento social e histórico e “não 

pode deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes, tecidos pela consciência 

ideológica em torno de um dado objeto da enunciação” (BAKHTIN, 2010e, p. 86). Por isso, 

ao concebermos o LDP como um enunciado em um gênero do discurso, participante ativo do 

diálogo social, verificamos a necessidade de compreendermos sua natureza dialógica, que 
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pode ser apreendida a) na filiação a teorias linguísticas, b) no atendimento a prescrições de 

leis e documentos oficiais, c) nas atividades de seleção de textos, objetos e metodologias de 

ensino. O LDP é, portanto, um produto dessas ações que ocorrem dispostas em uma 

determinada situação sócio-histórica e numa ininterrupta cadeia comunicativa. Dessa forma, 

definimos o nosso objeto de estudo como: 1) dialógico, pois está em constante interação com 

outros textos, discursos e interlocutores; 2) “produto da criação ideológica ou de uma 

enunciação, com tudo o que está aí subentendido: contexto histórico, social, cultural etc.” 

(BARROS, 2011, p. 26). 

 Diante dessas considerações, o objetivo desta pesquisa é: 

 

 Compreender e identificar os cronótopos e o dialogismo 1 que constituem livros 

didáticos de português de um único autor, publicados entre 1972 a 2002. 

 

O corpus selecionado para análise é composto  pelos seguintes LDPs:  

 

1) SOARES, M. Comunicação em língua portuguesa (5ª série do ensino fundamental).  

Belo Horizonte: Francisco Alves, 1972;  

2) SOARES, M.  Comunicação e expressão: Novo português através de textos (5ª 

série do ensino fundamental). 2ª ed. São Paulo: Abril Educação, 1984;  

3) SOARES, M. Português através de textos (5ª série do ensino fundamental). 3ª  

ed.São Paulo: Moderna, 3ª edição, 1991;  

4) SOARES, M. Português: Uma proposta para o letramento (6º ano do ensino 

fundamental). São Paulo: Moderna, 2002.  

 

A escolha desse corpus justifica-se pelas seguintes razões: 1) por se tratar de livros 

didáticos que  foram e são (no caso da edição de 2002) amplamente utilizados nas escolas de 

ensino fundamental; 2) por serem livros de uma mesma autoria publicados em épocas 

diferentes, fato  que nos permite acompanhar a construção e transformação dos conteúdos 

temáticos, estilo e construção composicional deste gênero do discurso; 3) por revelar distintos 

projetos didáticos de ensino de português no que tange às orientações pedagógicas e 

documentos legais.  

                                                                 
1
 Esses termos serão definidos nas seções 2.1 e 2.6 deste trabalho. 
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Este trabalho insere-se no campo da Linguística Aplicada e busca contribuir para os 

estudos sobre o ensino de português, na medida em que reflete sobre: 1) a construção 

discursiva do gênero LDP associada às circunstâncias concretas de sua produção; 2) 

diferentes projetos didáticos de ensino vigentes entre o período de 1972 a 2002; 3) a formação 

do professor de português, já que o LDP desempenha um papel importante na divulgação e 

legitimação de práticas e metodologias de ensino.  

Para analisar o corpus, recorremos ao método sociológico proposto por 

Bakhtin/Volochinov (2009) e desenvolvido por vários pesquisadores, entre eles, Amorim 

(2004); Brait (2010); Rojo (2007); Sobral (2009) e Rodrigues (2005). Esse método 

compreende o texto (escrito ou oral), objeto de investigação das Ciências Humanas, como 

individual, único e singular (BAKHTIN, 2010b, p. 310). Em razão dessas características, 

concordamos com a afirmação de Brait (2010, p. 14) de que não existem categorias a priori, 

aplicáveis de forma mecânica a textos, pois é preciso perceber o que o objeto de análise 

requer, e não lhe impor perspectivas teórico-analíticas fechadas. O método sociológico, 

portanto, não fornece categorias de análise preestabelecidas, mas oferece orientações para o 

estudo de textos (orais e escritos) que, segundo os filósofos russos, seguem a mesma ordem 

de evolução real da língua. Assim, Bakhtin/Volochinov (2009, p. 129) sugerem ao 

pesquisador desenvolver uma investigação, considerando: 

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 
concretas em que se realiza. 
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 
estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias 
de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 
determinação pela interação verbal. 
3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 
habitual.  
 

 Essa abordagem é ratificada por Rojo (2007), ao afirmar que a ordem metodológica 

da análise de textos deve partir da situação social, considerando as marcas da enunciação nos 

gêneros/enunciado/texto. Para a autora, os pesquisadores que adotarem essa perspectiva 

metodológica 

 

[...] partirão sempre de uma análise em detalhes dos aspectos sócio-
históricos da situação enunciativa, privilegiando, sobretudo, a vontade 
enunciativa do locutor- isto é, sua finalidade, mas também e principalmente 
sua apreciação valorativa sobre seus interlocutores e temas discursivos-, e, a 
partir desta análise, buscarão marcas linguísticas (formas do 
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texto/enunciação/língua-composição e estilo) que refletem no 
enunciado/texto, esses aspectos da situação (ROJO, 2007, p. 199).    

 

Seguindo esses princípios teórico-metodológicos, propomos nesta pesquisa duas 

etapas de discussão e análise do corpus. Na primeira, buscamos integrar o texto com o seu 

contexto, ou seja, estabelecer uma ligação entre os LDPs analisados e os acontecimentos 

sociais, políticos e educacionais, pois concordamos com Sobral (2009, p. 33) quando ele 

afirma que  

 

[...] tomar exclusivamente o texto ou o contexto como objeto é tarefa 
legítima, mas necessariamente parcial, dado que não abarca a inteireza do 
processo de produção de sentido, restringindo-se a um de seus aspectos, o 
produto em si ou o processo em si. “Inteireza”, naturalmente, refere-se não a 
tratar de todos os aspectos do fenômeno, mas tratar de todo o fenômeno em 
vez de considerar apenas alguns de seus aspectos como se fosse o fenômeno 
todo.   

 

Dessa forma, com base nesse pressuposto, recorremos à noção de cronótopo elaborada 

por Bakhtin (2010e), que consiste em uma unidade de análise utilizada para investigar os 

indícios do espaço e tempo históricos de um gênero e as concepções que moldam a sua 

construção (esse conceito será aprofundado na seção 2.6). O cronótopo funciona como um 

elo, uma ponte que liga a materialidade verbo-visual de um gênero com seu contexto social e 

histórico. Nesse sentido, concordamos com Buzen (2005, p. 38), quando ele afirma que não 

poderíamos entender o funcionamento do gênero LDP fora da relação espaço-tempo 

(cronótopos). Buscamos,  assim, pelos  indícios (enunciados)  encontrados nos próprios LDPs, 

responder a duas questões: 1) O que a materialidade verbo-visual das capas dos LDPs  revela 

de seus contextos sócio-históricos? 2) Em que medida esses  contextos influenciam nas 

concepções de língua,  no ensino de português e na construção do conteúdo temático, estilo e 

forma composicional dos LDPs?  

Na segunda etapa desta investigação, aprofundamos a análise desse gênero didático, 

discutindo as diferentes manifestações do dialogismo nos LDPs. Partindo de suas 

materialidades linguísticas, focamos o dialogismo em seu nível textual e levantamos as 

seguintes questões:  

 

1) Com que vozes sociais  a autora dialoga para construir sua proposta pedagógica e 

como essas relações dialógicas se inscrevem nos LDPs?  
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2) Quais são as orientações valorativas da autora dos LPDs em relação ao objeto  do 

enunciado (objetos de ensino de português)?  

3) Quais são as orientações valorativas da autora dos LPDs em relação ao destinatário 

do enunciado- o professor- e como se dá o diálogo entre esses interlocutores? 

 

Para responder às duas primeiras perguntas, além dos princípios bakhtinianos que 

tratam das formas de assimilar o discurso alheio, tomamos como base dois movimentos 

dialógicos com os enunciados já-ditos: o movimento dialógico de assimilação e o movimento 

dialógico de distanciamento (RODRIGUES, 2001). O primeiro caracteriza-se pela 

incorporação de outras vozes no discurso autoral que são avaliadas positivamente. O segundo 

é a desqualificação ou o apagamento das vozes às quais o autor se opõe.  

Após essas breves considerações sobre os passos metodológicos e conceituais desta 

pesquisa, apresentamos, na segunda seção deste trabalho, alguns conceitos e noções da teoria 

enunciativo-discursiva com o objetivo de situar e compreender o LDP como um enunciado 

em um gênero do discurso. Na terceira seção, fazemos uma análise cronotópica dos LDPs de 

Magda Soares, publicados no período de 1972 a 2002, a fim de apreender, a partir de suas 

materialidades linguísticas, como os conceitos sobre ensino de português, presentes no espaço 

e tempo em que cada LDP foi produzido, moldaram o conteúdo temático, estilo e forma 

composicional desses livros. Na quarta seção, buscamos compreender e identificar o 

dialogismo do nosso corpus. Dessa forma, discutimos, primeiramente, as formas de 

assimilação do discurso de leis e teorias acadêmicas que embasam os projetos pedagógicos. 

Em seguida, abordamos as axiologias da autora em  relação aos temas do enunciado (ensino 

de português), focando nossa análise nos eixos da leitura e escrita. Buscamos também 

investigar os diálogos entre os interlocutores desse gênero a fim de verificar como a imagem 

presumida que a autora possui do seu destinatário-o professor- interfere na forma 

composicional e no estilo linguístico (seleção de palavras, o tom do discurso, etc.) adotados 

em cada um dos LDPs.  Passemos, assim, à discussão. 
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2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA TEORIA ENUNCIATIVO-DIALÓGICA 

 

 Eu vivo um mundo de palavras do outro (Bakhtin, 2010c, p.379) 

 

Esta citação de Bakhtin serve de mote para as reflexões teóricas que serão 

desenvolvidas nesta pesquisa. Essa passagem chama a atenção para o papel fundamental da 

palavra do outro na formação de nossa consciência, identidade e discurso. Ao perceber que a 

alteridade é parte constitutiva do sujeito, Bakhtin (2010a; 2010e; 2010f) desenvolve uma 

teoria da linguagem em que a interação surge como seu princípio fundador. O pensador russo 

nos oferece uma série de noções e conceitos que redimensionam os estudos da linguagem,  

entre eles, dialogismo, enunciado, gêneros do discurso e cronótopos. Esses conceitos são 

fundamentais para a compreensão do nosso objeto de estudo, por isso demandam uma 

reflexão teórica. É válido ressaltar que Bakhtin (2010a; 2010e; 2010f) não fornece esses 

conceitos de forma acabada, “como um conjunto de preceitos sistematicamente organizados 

para funcionar como perspectiva analítica fechada” (BRAIT, 2010, p. 9), mas eles vão sendo 

construídos ao longo de suas obras e estão de tal forma conectados que é uma tarefa difícil 

tentar fazer um recorte para abordá- los. Salientamos, assim, que a apresentação de algumas 

dessas noções será feita em seções separadas apenas por uma questão metodológica, pois elas 

se interdefinem e se interpenetram. A compreensão desses conceitos e suas aplicações 

práticas, como assevera Bakhtin (2010a, p. 264), são fundamentais para todo o pesquisador 

que opera com enunciados concretos ( orais e escritos) e que desse material linguístico extrai 

o seu corpus de investigação.  

 

2.1 DIALOGISMO: PRINCÍPIO FUNDADOR DA LINGUAGEM  

 

Segundo Bakhtin (2010b, p. 324), “a língua, a palavra são quase tudo na vida humana, 

pois todas as atividades humanas estão ligadas ao uso da linguagem”. A importância da 

linguagem na formação e desenvolvimento da consciência e da vida social dos sujeitos levou 

Bakhtin e seu Círculo a propor novos conceitos e paradigmas para os estudos linguísticos. 

Buscando olhar a língua no campo das relações sociais, Bakhtin/Volochinov (2009) criticam 

tanto a teoria linguística  que defende o conceito de língua como um ato de criação de cada 

indivíduo (subjetivismo idealista) quanto aquela que conceitua a língua como um sistema de 

estruturas formais e localiza o sentido nesse sistema externo ao sujeito (objetivismo abstrato). 

Segundo esses autores  
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[...] a verdadeira substância da língua  não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psico-fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. O 
diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes da interação verbal. Mas pode-
se compreender a palavra diálogo num sentido mais amplo, isto é, não 
apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 
mas toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que seja 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009, p. 127). 

 

Como fica claro na citação acima, os pensadores russos apontam o caráter socia l 

implicado no uso da linguagem e defendem que o sentido não está no interior nem no exterior 

dos sujeitos, mas na interação entre as pessoas. Dessa forma, a interação verbal passa a ser o 

princípio fundador da língua e como a ideia de interação está indissoluvelmente ligada ao 

diálogo, este é usado pelos autores russos como uma metáfora para apresentar a concepção 

dialógica da linguagem. Entretanto, a noção de diálogo na teoria bakhtiniana é ampliada para 

as diversas formas de interação humana, não se limitando ao diálogo face a face ou à sua 

representação textual, considerados como os níveis mais evidentes de um fenômeno mais 

abrangente,  o qual é chamado de dialogismo. É necessário perceber que o termo diálogo não 

deve ser interpretado apenas no sentido de consenso, pois, na concepção bakhtiniana, as 

relações dialógicas “não apontam apenas na direção das consonâncias, mas também das 

multissonâncias e dissonâncias” (FARACO, 2006, p. 66); delas podem resultar tanto o 

acordo, a adesão, quanto a divergência, o desacordo, o embate, o questionamento, a recusa. O 

dialogismo é “a base da ideia de que só da diferença nasce o sentido” (SOBRAL, 2009, p. 34). 

Para complementar essa asserção, Faïta (2011, p. 166) diz que a mola fundamental do 

processo de produção do sentido “reside na soma das contradições que asseguram a 

motricidade do diálogo”. 

Para Sobral (2009, p. 33), o conceito de dialogismo é amplo, pois surge como uma 

maneira de abarcar a natureza dos atos humanos e é guiado pela premissa segundo a qual toda 

voz (todo ato) humana envolve a relação com várias vozes (atos). Por isso, como os demais 

conceitos de Bakhtin, a noção de dialogismo vai sendo construída ao longo de suas obras e 

pode ser entendido: 

 

[...] como uma descrição da linguagem que torna todos os enunciados, por 
definição, dialógicos;  como termo para um tipo específico de enunciado, 
oposto a outros enunciados, monológicos; e como uma visão de mundo e da 
verdade (seu conceito global) (MORSON; EMERSON, 2008, p. 506).  
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Corroborando esta citação, Sobral (2009) afirma que é necessário compreender que no 

contexto bakhtiniano, o conceito de dialogismo assume níveis de cunho filosófico, discursivo 

e textual. No plano filosófico, o dialogismo diz respeito à condição essencial do próprio ser e 

agir dos sujeitos, pois o sujeito só vem a existir na relação com outros. Nesse sentido, Sobral 

(2009, p. 35) assevera que a existência do sujeito humano está fundada na diferença, no 

confronto entre um “isto” e um “aquilo”, um “eu” e um “tu”.  

Já no plano do discurso,  o dialogismo designa 

 

[...] a condição de possibilidade de produção de enunciados/discursos, do 
sentido, portanto. Segundo o Círculo, adquir imos a linguagem em contato 
com os usos da linguagem nas situações a que somos expostos (não nos 
dicionários ou nas gramáticas). Isso implica que o sentido nasce de 
“diálogos” (no sentido amplo) entre formas de enunciados/discursos 
passados, que já foram produzidos,  e formas de enunciados/discursos 
futuros, que podem vir a ser produzidos-independentemente do “texto” 
desses discursos, mas claro que levando em conta formas textuais 
tipicamente presentes em discursos (SOBRAL, 2009, p. 36). 

 

Nesse sentido, todo discurso é constituído a partir de discursos alheios com os quais é 

travada uma constante interação. Bakhtin (2010a) afirma que é impossível a produção de um 

discurso que não dialogue com os outros, pois o falante não é um Adão bíblico, que chegou 

com a primeira palavra no mundo. Por isso, qualquer discurso parte de um já-dito e se orienta 

para um discurso-resposta. Nas palavras de Bakhtin (2010a, p. 272), 

 

[...] todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 
porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 
do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 
mas também de alguns enunciados antecedentes -dos seus e alheios- com os 
quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, 
polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). 
Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 
enunciados.  

 

O dialogismo discursivo, no dizer de Sobral (2009), alarga o conceito de interação, 

visto que não se restringe ao contexto imediato, ao ambiente físico do intercâmbio verbal  

nem à textualidade propriamente dita. Percebemos, assim, que o diálogo entre discursos 

rompe as barreiras do tempo e, por isso continuamos “respondendo aos gregos, e nossos 

discursos já estão interrogando gerações futuras que não vamos ver” (SOBRAL, 2009, p. 40). 

Bakhtin (2010a, p. 294) chama a atenção para o fato de nossos enunciados serem 

plenos de palavras dos outros “de um grau vário de alteridade ou assimilabilidade, de um grau 



22 

 

vário de aperceptibilidade e de relevância”. Dessa perspectiva, Sobral (2009, p. 36) fala de um 

dialogismo no plano textual, concebido como “uma forma de composição de 

enunciados/discursos”. Fiorin (2006, p. 33) complementa essa noção afirmando que esse tipo 

de dialogismo representa maneiras de absorver e inserir o discurso alheio (as vozes do outro)  

no próprio enunciado e diz que esse tipo de diálogo seria o que Bakhtin chama de concepção 

estreita de dialogismo. Entretanto, argumenta que o uso do adjetivo “estreita” não significa 

menos importante, mas revela o objetivo do filósofo russo de demonstrar q ue o dialogismo 

vai além dessas formas composicionais de absorver o discurso alheio. Por isso, o dialogismo 

no plano textual não está dissociado da vida e de seus acontecimentos sociais, políticos e 

históricos, constituindo-se, assim, um reflexo e uma refração desses contextos. Trataremos 

das formas de assimilação do discurso de outrem mais adiante neste trabalho. 

Com o objetivo de ampliar essa discussão, recorremos a Barros (2011, p. 29) que, 

baseada nos textos bakhtinianos, apresenta a noção de dialogismo entre interlocutores e 

menciona alguns de seus aspectos, entre eles: 

 

a) a interação entre interlocutores é o princípio fundador da linguagem 
(Bakhtin vai mais longe do que os linguistas saussurianos, pois considera 
não apenas que a linguagem é fundamental para a comunicação, mas que a 
interação dos interlocutores funda a linguagem); 
b) o sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação entre 
sujeitos, ou seja, constroem-se na produção e na interpretação dos textos; 
c) a intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois a relação entre os 
interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, como 
também constrói os próprios sujeitos produtores dos textos.    

 

Seguindo esse raciocínio, verificamos que a interação entre o autor e destinatário é um 

elemento crucial para a construção do texto/discurso/enunciado, pois a diversidade de formas 

que esse intercâmbio verbal assume e a apreciação valorativa do autor com respeito aos seus 

interlocutores determinarão a escolha do gênero, o tom do discurso e a seleção das formas 

linguísticas e composicionais dos enunciados.  

Observamos, por essas considerações, que o dialogismo é visto em diferentes níveis, 

porém é possível perceber a unidade desse conceito quando o tomamos como princípio 

fundador de qualquer tipo de interação verbal, mesmo aquela cujos interlocutores se 

encontram espacial, temporal e socialmente distantes. De acordo com esse princípio, a teoria 

bakhtiniana propõe o estudo da língua “na atuação complexa e heterogênea dos sujeitos 

sociais, vinculado a situações, a falas passadas e antecipadas” (MARCHEZAN, 2006, p. 123).  
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A noção de dialogismo será retomada nas seções seguintes, pois ela atravessa todos os 

demais elementos que constituem o processo enunciativo-discursivo, como o enunciado, os 

gêneros do discurso e a relação autor/destinatário, temas que discutiremos a seguir.  

 

2.2 O ENUNCIADO E SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTITUTIVAS  

 

A concepção de que o LDP é um enunciado em um gênero do discurso  (BUZEN; 

ROJO, 2005) requer uma discussão teórica que aborde o conceito de enunciado e as  

características que o constituem. Para isso, mais uma vez, recorremos a Bakhtin (2010a) que, 

ao traçar um quadro comparativo entre o enunciado e a oração, nos fornece elementos para 

compreendermos esse conceito e, por conseguinte, o nosso objeto de pesquisa. 

O enunciado  nasce do diálogo, assimilando, reelaborando e reacentuando os já-ditos. 

É o produto da interação entre indivíduos e constitui-se a real unidade da comunicação 

discursiva, pois,  segundo Bakhtin (2010a, p. 261), “o emprego da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo de atividade humana”. Para aprofundar esse conceito, Bakhtin (2010a)  

estabelece um confronto entre o enunciado e as unidades da língua (palavra e oração) e mostra 

que, ao contrário destas, o enunciado é entendido como a unidade da comunicação discursiva 

que  possui algumas características, tais como: 1)  alternância dos sujeitos discursivos; 2)  

expressividade; 3)  acabamento ou conclusibilidade.  

Não há dúvida que a alternância dos sujeitos discursivos é mais evidente no sentido 

restrito do termo “diálogo”, ou seja, na interação face a face. Contudo, esse mesmo processo 

de alternância dos sujeitos pode ser observado nos enunciados que pertencem às esferas da 

comunicação cultural complexamente organizadas, ou seja,  nas obras especializadas dos 

diferentes gêneros científicos, que, segundo Bakhtin, 

 

[...] a despeito de toda a diferença entre elas e as réplicas do diálogo, 
também são, pela própria natureza, unidades da comunicação discursiva: 
também estão nitidamente delimitadas pela alternância dos sujeitos do 
discurso, cabendo observar que essas fronteiras, ao conservarem a sua 
precisão externa, adquirem um caráter interno graças ao fato de que o sujeito 
do discurso - neste caso o autor de uma obra- aí revela a sua individualidade 
no estilo, na visão de mundo, em todos os elementos da ideia de sua obra. 
Essa marca da individualidade, jacente na obra, é o que cria princípios 
interiores específicos que a separam de outras obras a ela vinculadas no 
processo de comunicação discursiva de um dado campo cultural: das obras 
dos predecessores nas quais o autor se baseia, de outras obras da mesma 
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corrente, das obras das correntes hostis combatidas pelo autor, etc. 
(BAKHTIN, 2010a, p. 279). 

 

Como vemos, a alternância dos sujeitos do discurso pode ser transferida para o interior 

dos enunciados que se encontram em gêneros complexos nas formas de assimilação da 

palavra do outro. No interior desses enunciados, são ouvidos os ecos da alternância dos 

sujeitos do discurso,  que são acompanhados por  apreciações valorativas em que o discurso 

alheio pode ser transmitido “em tons irônicos, indignados, simpáticos, reverentes” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 299). A expressividade é, assim, outra característica do enunciado e, 

como afirma o filósofo russo,  não há enunciados neutros, pois, 

 

[...] quando escolhemos as palavras no processo de construção de um 
enunciado, nem de longe as tomamos sempre do sistema da língua em sua 
forma neutra, lexicográfica. Costumamos tirá-las de outros enunciados e 
antes de tudo de  enunciados congêneres com o nosso, isto é, pelo tema, pela 
composição, pelo estilo (BAKHTIN , 2010a, p. 292, grifo do autor).  

 

O autor demonstra que a língua dispõe de recursos lexicais, morfológicos e sintáticos 

para manifestar a atitude valorativa do falante, mas chama a atenção para o fato de que as 

unidades da língua (palavras e orações), em sua forma lexicográfica, são neutras e carecem de 

expressividade. Nessa linha de reflexão, Bakhtin (2010a, p. 292) diz que 

 

 [...] 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. [...] Há palavras que significam especialmente emoções, 
juízos de valor: “alegria”, “sofrimento”, “belo”, “alegre”, ‘triste”, etc. Mas 
também esses significados são igualmente neutros como todos os demais. O 
colorido expressivo só se obtém no enunciado, e esse colorido independe do 
significado de tais palavras, isoladamente tomado de forma abstrata.   

 

Como vimos nas citações anteriores, a expressividade está relacionada à ideia de 

dialogismo, pois,  ao construir um enunciado o falante orienta-se para os discursos alheios que 

precedem e sucedem esse enunciado. Dessa forma, podemos dizer que a expressividade é 

marcada por uma atitude valorativa do falante/escritor com relação ao objeto do enunciado (e 

os já-ditos sobre esse objeto) e aos interlocutores que participam dessa comunicação 

discursiva. Vemos, assim, que todo enunciado é caracterizado e construído pela relação desses 

três elementos: autor, objeto (tema) do enunciado e destinatário. Todas essas instâncias, 

segundo Bakhtin (2010a), irão determinar a escolha de um gênero discursivo, sua composição 

e seu  estilo. Por isso, a teoria bakhtiniana insiste que o enunciado envolve uma apreciação 
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valorativa (tom avaliativo) que o autor imprime de seus objetos (temas) e destinatários em 

suas atuações verbais. O enunciado é, assim, “fruto de uma relação concreta entre sujeitos 

concretos que se acha refletida em sua estrutura” (SOBRAL, 2009, p. 92). 

Outro traço fundamental do enunciado, segundo Bakhtin (2010a), é o seu acabamento 

(conclusibilidade), que é marcado pela percepção do interlocutor (que ouve ou lê um 

enunciado) de um “dixi” conclusivo2. A conclusibilidade de um enunciado vai suscitar  uma 

resposta ou uma compreensão responsiva de outro falante. Essa possibilidade de resposta, 

assegurada pela totalidade acabada do enunciado, é determinada, segundo Bakhtin (2010a, p. 

281): 1) pelo tratamento exaustivo do sentido do objeto do enunciado; 2) pela vontade 

discursiva/projeto enunciativo do locutor; 3) pelas formas típicas composicionais de gênero e 

acabamento. 

Ao explicar o primeiro fator (a exauribilidade do objeto e do sentido), que confere ao 

enunciado a possibilidade de uma resposta, o pensador russo chama a atenção para o fato de 

que, na realidade,   

 

[...] o objeto é objetivamente inexaurível, mas ao se tornar tema do 
enunciado (por exemplo, de um trabalho científico) ele ganha uma relativa 
conclusibilidade em determinadas condições, em certa situação do problema, 
em um dado material, em determinados objetivos colocados pelo autor, isto 
é, já no âmbito de uma ideia definida pelo autor (BAKHTIN, 2010a, p. 281, 
grifo do autor). 

 

Além do tratamento do tema e do sentido do enunciado de forma “exaurível”, o 

segundo fator que assegura a atitude responsiva do interlocutor está relacionado à vontade 

discursiva ou projeto enunciativo do falante/escritor que, para Bakhtin (2010a), representa o 

momento subjetivo do enunciado. Por isso, o projeto enunciativo de um gênero está ligado às 

escolhas temáticas e estilísticas do autor e às suas posições axiológicas. No processo de 

produção de um LDP, por exemplo, podemos vislumbrar a vontade discursiva de seu autor  1) 

na atividade de seleção dos textos e suas adaptações, 2) na escolha de metodologias de ensino, 

3) na preferência por teorias linguísticas que embasam o projeto didático, 4) na construção do 

projeto gráfico do livro didático. Num projeto enunciativo de um LDP, o autor mobiliza e 

privilegia certos textos, atividades, metodologias de ensino, teorias linguísticas e conceitos de 

                                                                 
2
  Bakhtin (2010a, p. 280) afirma que o “dixi” conclusivo diz respeito ao momento em que o interlocutor percebe quando o 

falante/escritor atribui um fim provisório a um enunciado com o objetivo de provocar uma resposta, uma reação.  
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língua. Esse momento é marcado por uma relação axiológica entre o autor do livro didático e 

todas essas instâncias envolvidas no ensino de português.   

Nesse sentido, podemos perceber que a vontade discursiva do autor determina a 

escolha do objeto do discurso (seu tema) e delimita o enunciado de acordo com aquilo que ele 

“queira dizer e da resposta que deseje provocar ou evitar” (SOBRAL, 2009, p. 93). Esse 

projeto enunciativo do locutor forma uma unidade indissolúvel com o seu tema e o leva a 

selecionar o terceiro fator que determina a conclusibilidade do enunciado: o seu gênero.  

Bakhtin reconhece a importância desses elementos na construção e acabamento dos 

enunciados e afirma que  

 

[...] a vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 
certo gênero do discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de 
um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-
objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal de seus participantes, etc. A intenção discursiva do 
falante, com toda a sua individualidade e subjetividade, é em seguida 
aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se em 
uma determinada forma de gênero (BAKHTIN, 2010a, p. 282, grifo do 
autor). 

 

A forma do gênero surge, assim, como um elemento determinante para a constituição 

da conclusibilidade dos enunciados e para organizar os discursos. Os enunciados são 

moldados em formas de gêneros, noção que aprofundaremos a seguir. 

 

2.3 GÊNEROS DO DISCURSO: ESFERAS DE USO DA LINGUAGEM 

 

Na teoria bakhtiniana, os gêneros do discurso são, provavelmente, um dos temas mais 

discutidos nas pesquisas da esfera educacional. O seu estudo geralmente se inicia com a 

clássica citação que conceitua os gêneros do discurso “como tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 2010a, p. 262). O uso dos termos “tipos” e “estáveis” nessa 

definição parece apontar numa direção normativa e classificatória dos gêneros do discurso. 

Todavia, na teoria bakhtiniana, esse conceito é construído com base no dialogismo do 

processo comunicativo e, por isso, “os gêneros passam a ser focalizados como esferas do uso 

da linguagem verbal ou da comunicação fundada na palavra” (MACHADO, 2007, p. 152). 

Desse ponto de vista, a “forma e estabilidade” dos gêneros estão profundamente ligadas às 

situações de interação social, visto que os gêneros do discurso consistem em modos de dizer 

que regulam e organizam tais interações. Por isso, os gêneros são situados sócio-
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historicamente e se  relacionam às diversas esferas da atividade e comunicação humanas em 

situações concretas de interação. Nesse sentido, afirma Bakhtin (2010a, p. 262):  

 

[...] a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque 
são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque 
em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do 
discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 
complexifica um determinado campo.  

 

Percebemos, assim, que os gêneros do discurso estão constantemente se transformando 

para se adaptar às mudanças sociais e às novas formas de interação. Nas palavras de 

Bakhtin/Volochinov (2009, p. 44), “cada época e cada grupo social têm seu repertório de 

formas de discurso na comunicação sócio- ideológica”. Desse modo, segundo Bakhtin 

(2010a), é possível encontrar uma grande variedade de gêneros vinculados a determinadas 

funções (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e a  condições de comunicação 

discursiva, específicas de cada campo. Os gêneros vão refletir as condições sócio-históricas  e  

finalidades de cada uma das esferas de atividades humanas. Como afirma Sobral (2009, p. 

18), os gêneros seriam uma espécie de “ponto de chegada prático daquilo que é o dialogismo 

em termos teóricos”.  

Ao tratar da variedade e heterogeneidade dos gêneros do discurso, Bakhtin (2010a) faz 

uma distinção entre dois grupos de gêneros denominados como primários e  secundários. 

Segundo esse autor, os gêneros discursivos primários (simples) se formam nas condições da 

comunicação discursiva imediata, como a conversa de salão, conversa sobre temas cotidianos, 

carta, bilhete, entre outros. Já os gêneros secundários (complexos), tais como o romance, a 

tese, a pesquisa científica, o drama, o livro didático de português advêm de um convívio 

cultural mais complexo, desenvolvido e organizado. Os gêneros primários podem , segundo o 

filósofo russo, ser incorporados e reelaborados no processo de formação dos gêneros 

secundários. Nesse processo, os gêneros primários mantêm a sua forma, mas  perdem sua 

relação direta com a realidade e deixam de ser acontecimentos da vida cotidiana para integrar 

a realidade do conjunto do gênero secundário que os incorpora. Vale frisar que a escrita não é 

o princípio de diferenciação dos gêneros primários e secundários, “pois há gêneros primários 

escritos, como o diário íntimo, e gêneros secundários orais, como a palestra” (RODRIGUES, 

2007, p. 169). 

Com o objetivo de ampliar a nossa compreensão sobre os gêneros do discurso, ainda é 

necessário discutir suas dimensões, que, segundo Bakhtin (2010a, p. 262), “estão 

indissoluvelmente ligadas no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
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especificidade de um determinado campo da comunicação”. A primeira dimensão está ligada 

ao seu conteúdo temático que, como o próprio nome indica, trata do objeto/tema do 

enunciado. Como vimos anteriormente neste trabalho, o objeto de um enunciado é 

inesgotável; entretanto, ao se tornar  tema de um enunciado, esse objeto adquire um caráter 

relativamente concluído. Esse processo de exauribilidade do objeto do enunciado faz parte de 

sua conclusibilidade/acabamento e se constitui  um dos fatores que permitem a compreensão 

responsiva do interlocutor. Todo gênero, dessa forma, possui um determinado conteúdo 

temático,  que influencia suas outras dimensões constitutivas como o estilo e sua construção 

composicional.  

O estilo está ligado aos aspectos  individuais de seleção de estruturas gramaticais e 

lexicais da língua. Contudo, a compreensão de estilo em Bakhtin (2010a), além de envolver os 

aspectos individuais do falante/escritor e suas escolhas gramaticais e lexicais, relaciona-se 

também com os elementos expressivos do enunciado, povoados por acentos e juízos de valor 

e com as formas de citar/incorporar as palavras do outro no discurso autoral. Ao ultrapassar a 

dimensão individual do estilo, o pensador russo mais uma vez ressalta o caráter dialógico da 

linguagem e dos seus enunciados, chamando a atenção para o aspecto social do estilo, já que o 

autor/escritor está sempre dialogando com outros enunciados e se dirigindo a alguém.  

O estilo também está vinculado a outra dimensão do gênero: a sua construção 

composicional. Essa dimensão diz respeito aos procedimentos que organizam, combinam e 

dispõem as estruturas textuais e discursivas de um enunciado para dar o seu  acabamento e 

totalidade de sentido. Tanto a construção composicional quanto o estilo são determinados 1) 

pelo objeto/tema de um enunciado, 2) pela relação dialógica do falante/escritor com outros 

enunciados/discursos emitidos sobre o mesmo objeto, 3) pelas formas de interação que se 

estabelecem entre esse falante/escritor e os outros participantes da comunicação discursiva.  

Assim, buscamos, nas próximas seções, desenvolver uma discussão teórica sobre: 1) as 

formas de assimilação dos discursos dos outros nos enunciados; 2) a relação dialógica entre 

autor e destinatário como um fator determinante na construção de um gênero do discurso. 

Com isso, pretendemos aprofundar nossa compreensão sobre o dialogismo textual e 

discursivo e o dialogismo entre interlocutores. 

 

2.4 FORMAS DE ASSIMILAR/REPRESENTAR O DISCURSO DO OUTRO  

 

Ao reconhecer que os enunciados são plenos de tonalidades dialógicas, a teoria 

bakhtiniana se ocupou também em discutir as manifestações da alteridade nessas unidades da 
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comunicação discursiva. Bakhtin e seu Círculo desenvolveram uma reflexão sobre a 

assimilação e transmissão da palavra de outrem. Para Faraco (2006), esse interesse pela 

presença explícita da palavra alheia nos enunciados é decorrente da própria concepção de 

linguagem defendida pela teoria enunciativo-discursiva, que enfoca a realidade linguística 

social de cada falante como fundamentalmente heterogênea.  

 No texto intitulado “o discurso de outrem”, Bakhtin/Volochinov (2009) ilustram 

como o falante/escritor pode manipular o enunciado alheio por meio de “esquemas” de 

transmissão. Ao tratar do discurso citado, esses autores o definem como “discurso no 

discurso, enunciação na enunciação, mas é ao mesmo tempo discurso sobre discurso, 

enunciação sobre enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 150). Nesse texto, fica 

claro que falamos com as palavras dos outros em graus e formas diversas, que vão da simples 

repetição à reelaboração e reacentuação da palavra alheia. Para esses filósofos “ a palavra vai 

à palavra” e “é no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação de 

outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p.  154). Essa interação do escritor com a palavra alheia 

pode revelar duas tendências que descrevem a dinâmica das inter-relações entre o discurso 

narrativo e o discurso citado. Na primeira orientação,  Bakhtin /Volochinov (2009, p. 155) 

destacam: 

 

[...] a tendência fundamental da reação ativa ao discurso de outrem pode 
visar à conservação de sua integridade e autenticidade. A língua pode 
esforçar-se por delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis. 
Nesse caso, os esquemas linguísticos e suas variantes têm a função de isolar 
mais clara e mais estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltração 
pelas entonações próprias do autor, de simplificar e consolidar suas 
características linguísticas individuais.  

 

Nessa primeira orientação, a apreensão do discurso do outro é acompanhada de certo 

grau de autoritarismo e dogmatismo, em que o falante/escritor adota um estilo linear, cuja 

tendência é criar contornos exteriores nítidos à volta do discurso citado.  

Por outro lado, na segunda orientação, à qual Bakhtin/Volochinov (2009) 

denominaram de estilo pictórico, podemos observar processos que se opõem ao estilo linear. 

No estilo pictórico, o falante/escritor elabora meios mais sutis e versáteis para infiltrar suas 

réplicas e apaga as fronteiras entre o discurso narrativo/referente e o discurso citado/referido. 

Essa questão da assimilação e transmissão do discurso de outrem é aprofundada pelos 

filósofos russos nos últimos capítulos do livro Marxismo e filosofia da linguagem, em que são 
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discutidas  as formas do discurso direto, do discurso indireto e suas variantes. Todo esse 

referencial teórico é relevante para compreendermos as formas e graus de assimilação do 

discurso de outrem; todavia, longe da pretensão de tentar exaurir as diversas maneiras de 

assimilar as palavras alheias apontadas por esses autores, buscamos nos ater às noções que 

serão relevantes para entendermos o nosso objeto de pesquisa. Interessa-nos, aqui, ressaltar 

que, ao tratarem desses temas, os estudiosos russos chamam a atenção para o fato de que  os 

diferentes recursos para transmitir o discurso do outro não podem ser sistematizados e 

cristalizados como pretende a Gramática. Bakhtin/Volochinov (2009) advertem contra as 

tendências normativas de tratar as formas do discurso citado de maneira mecânica e afirmam 

que para compreender esse processo é necessário considerar  os aspectos sócio-históricos e 

axiológicos envolvidos nas interações verbais. Nesse sentido, Faraco (2006, p. 124) afirma 

que o discurso reportado não se esgota na citação, mas deve ser considerado como um ato que 

revela também uma apreensão valorada da palavra de outrem, ou seja, a citação  é  uma 

atitude que vem acompanhada de uma entonação valorativa.  

No texto intitulado O discurso no romance, Bakhtin (2010e) continua seu estudo sobre 

as formas de assimilação do discurso de outrem e apresenta  uma discussão importante sobre 

o dialogismo no romance. Apesar de suas reflexões estarem focadas num gênero literário, 

Bakhtin (2010e) fornece conceitos que podem ser transpostos para os gêneros da cultura 

geral, inclusive o LDP. Nesse texto, o pensador russo define o romance como um gênero 

complexo, formado por várias vozes e modos de falar. Com esse estudo, aprofunda o  

conceito de dialogismo e examina a questão da alteridade como presença de outro discurso no 

interior do discurso do romance. Para embasar sua discussão sobre as formas de dialogismo 

no romance, Bakhtin (2010e) utiliza exemplos da vida cotidiana e demonstra que a 

assimilação e citação dos discursos alheios são atividades próprias do ser humano. Para o 

autor,  

 

[...] fala-se no cotidiano sobretudo a respeito daquilo que os outros dizem- 
transmitem-se, evocam-se, ponderam-se, ou julgam-se as palavras dos 
outros, as opiniões, as declarações, as informações; indigna-se ou concorda-
se com elas, refere-se a elas, etc. [...] Qualquer conversa é repleta de 
transmissões e interpretações das palavras dos outros. A todo instante se 
encontra nas conversas “uma citação”, ou “uma referência” àquilo que disse 
uma determinada pessoa, ao que “se diz” ou àquilo que “todos dizem”, às 
palavras de um interlocutor, às nossas próprias palavras anteriormente ditas, 
a um jornal, a um decreto, a um documento, a um livro, etc. (BAKHTIN, 
2010e, p. 139-140). 
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Acreditando que a formalização do discurso alheio transmitido não se esgota nos 

modelos gramaticais, esse autor retoma as palavras de seu texto, citado anteriormente, que 

discorre sobre o estilo linear e pictórico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009) e ratifica a ideia 

de que, para  estudarmos as diversas formas de transmissão do discurso de outrem, não 

podemos separar os procedimentos de elaboração desse discurso do seu contexto 

extralinguístico. Ademais, para esse autor, o objetivo da assimilação da palavra alheia pode 

adquirir um sentido mais profundo no processo de formação ideológica do homem. Nesse 

sentido,  

 

a palavra de outrem se apresenta não mais na qualidade de informações, 
indicações, regras, modelos, etc.,- ela procura definir as próprias bases de 
nossa atitude ideológica em relação ao mundo e de nosso comportamento, 
ela surge aqui como a palavra autoritária e como a palavra interiormente 
persuasiva (BAKHTIN, 2010e, p. 142, grifo do autor). 

 

A palavra autoritária exige de seus usuários uma assimilação e reconhecimento 

inquestionáveis. O discurso autoritário não se submete à apreciação de alguém, ele é imposto 

e deve ser aceito independente do grau de sua persuasão. Essa palavra pode representar “a 

autoridade de um dogma religioso, a autoridade reconhecida da ciência, a autoridade do livro  

da moda” (BAKHTIN, 2010e, p. 143). 

Em direção oposta, a palavra interiormente persuasiva dá lugar ao desenvolvimento 

livre e criativo da palavra alheia e se entrelaça com o discurso referente. Como afirma 

Bakhtin (2010e), essa palavra é determinante para o processo de transformação ideológica da 

consciência individual, pois desperta o pensamento  e a palavra autônoma do sujeito. Isso se 

dá porque a palavra interiormente persuasiva não se encontra numa situação de isolamento e 

imobilidade, mas permanece aberta e “é capaz de revelar sempre todas as novas 

possibilidades semânticas em cada um dos seus novos contextos dialogizados”  (BAKTIN, 

2010e, p. 146). 

Como falamos anteriormente, a despeito dessas discussões sobre as formas de  

assimilação da palavra alheia estarem voltadas para o romance, essa abordagem  oferece  

noções que nos auxiliam a compreender a construção discursiva do LDP. As noções de  estilo 

linear, pictórico, palavra autoritária e interiormente persuasiva serão importantes para 

desenvolvermos a nossa análise da construção discursiva do LDP, principalmente no que 

concerne ao dialogismo entre interlocutores (autora dos LDPs selecionados  e o professor).  

Ainda em Bakhtin (2010e), depreendemos uma profícua discussão sobre outra forma 

de assimilar o discurso alheio: a intercalação de gêneros. Segundo esse autor, qualquer gênero 
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(como cartas, diários, relatos de viagens, biografias, escritos religiosos, etc.) pode ser 

introduzido no romance. O LDP, assim como o romance,  pode incorporar gêneros primários 

e secundários  de diversas esferas sociais. Ao serem introduzidos no LDP ou no romance,  ta is 

gêneros perdem a relação direta com o contexto extraverbal em que foram constituídos e se 

tornam elementos estruturais desse gênero. Apesar de os gêneros intercalados  manterem sua 

estrutura e seus traços estilístico e linguísticos,  Bakhtin (2010b) chama a atenção para o fato 

de que os gêneros incorporados em outro gênero podem ser reacentuados. O estudioso russo 

fornece o exemplo de uma saudação oficial, que inserida em um contexto familiar,  em tons 

irônicos, perde o seu significado original.  

A intercalação de gêneros de diferentes esferas sociais no romance, no livro didático, 

no artigo de jornal, etc. é, assim, uma maneira de assimilar e reacentuar o discurso do o utro. 

No LDP, a incorporação de vários gêneros do discurso possibilita ao autor orquestrar e 

organizar seu projeto enunciativo. Buzen (2005, p. 45) afirma que os “textos em gêneros 

diversos que vão compor o LDP não são escolhidos ao acaso, mas são intencionalmente 

trazidos para compor as unidades didáticas produzidas para ensinar um determinado objeto”. 

Dessa forma, esse pesquisador demonstra que os gêneros que intercalam o LDP estão 

submetidos a uma unidade enunciativo-discursiva e são eles que compõem o próprio discurso 

desse gênero didático. O projeto enunciativo do autor do LDP está, assim, ligado ao “tema” 

(definido por concepções de língua e ensino de português) e às circunstâncias sociais e 

históricas em que esse gênero é produzido.  Por isso, ao tratar dos gêneros que intercalam o 

LDP, concordamos com a afirmação de  Buzen (2005, p. 51) de que tais textos (objetos de 

ensino de português) “não são neutros, mas objetos de disputas epistemológicas, econômicas, 

políticas e culturais”. Além disso, a  seleção de textos que  constituem um LDP envolve o 

elemento axiológico, já que “toda escolha é uma avaliação” (SOBRAL, 2009, p. 12). A 

predominância de textos literários nos manuais didáticos produzidos nas primeiras décadas do 

século passado, por exemplo,  refletem a apreciação valorativa de seus autores com re lação a 

esses objetos de ensino, pois os textos literários eram considerados exemplos da língua culta e 

deveriam ser imitados pelos alunos.  

Diante do exposto, verificamos, mais uma vez, que a assimilação da palavra alheia  

está permeada pela apreciação valorativa  do autor de um enunciado. Esse fator  será 

determinante nas formas de representar a palavra de outrem nas citações dos discursos já-ditos 

e na intercalação dos gêneros. Dessa perspectiva, Rodrigues (2007, p. 174), baseada na teoria 

enunciativo-discursiva, afirma que “a posição do autor vai se construindo pelo modo 

diferenciado de incorporação e tratamento que  dá às diferentes vozes (outros acentos de 
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valor) arregimentados no seu enunciado”. A autora apreende duas formas de enquadramento 

dos enunciados já-ditos nos gêneros do discurso, aos quais denominou: 1) movimento 

dialógico de assimilação; e 2) movimento dialógico de distanciamento. O primeiro 

movimento está ligado à assimilação de vozes que, em conjunto, vão construir a orientação 

valorativa do autor. Essas vozes incorporadas, geralmente, servem para dar credibilidade, 

legitimar e sustentar a fala do autor. Seriam, assim, a assimilação de “enunciados que gozam 

de prestígio, que dão o tom, que são imitados, seguidos, citados, etc.” (RODRIGUES , 2001, 

p. 166). Ao contrário desse movimento que busca arregimentar enunciados/vozes que 

constroem e sustentam a fala do autor, o movimento dialógico de distanciamento é utilizado 

para desqualificar a palavra do outro. Como destaca Rodrigues (2007), enquanto que no 

movimento dialógico de assimilação, o autor chama uma voz de autoridade para “falar” e 

sustentar suas opiniões, no movimento dialógico de distanciamento, as vozes com as quais o 

autor se confronta são apagadas ou reacentuadas. Nesse movimento, os esquemas linguísticos 

e composicionais utilizados pelo autor para  enquadrar essas vozes  fazem com que elas 

percam a sua credibilidade, já que seu objetivo  é  desautorizar tais discursos. Esses 

movimentos dialógicos (assimilação e distanciamento) também são observados nos LDPs 

(especialmente no Manual do Professor), pois ao construir sua proposta didática, Magda 

Soares ora assimila, ora se afasta de discursos das esferas políticas, sociais e pedagógicas. Na 

análise do nosso corpus, esses movimentos vão revelar distintos horizontes axiológicos sobre 

o ensino de português, e, consequentemente, diferentes projetos didáticos no que tange às 

orientações pedagógicas e documentos legais.  

 

2.5 A RELAÇÃO DIALÓGICA AUTOR/DESTINATÁRIO NA CONSTRUÇÃO DE UM 

GÊNERO DO DISCURSO 

 

Com base nos estudos bakhtinianos, podemos dizer que todo enunciado é o resultado 

da articulação de três elementos: autor, o objeto (tema) do enunciado e o destinatário. Ao 

estabelecer uma comparação entre a unidade da língua (oração) e a unidade da comunicação 

discursiva (enunciado), Bakhtin afirma: 

 

[...] um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a 
alguém, o seu endereçamento. À diferença das unidades significativas da 
língua- palavras e orações-, que são impessoais, de ninguém e a ninguém 
estão endereçadas, o enunciado tem autor [...] e destinatário (BAKHTIN, 
2010a, p. 301). 
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Considerando a importância dessa relação na construção do projeto enunciativo-

discursivo de todo e qualquer gênero, abordaremos algumas concepções dessas instâncias. O 

conceito de autor na perspectiva bakhtiniana é desenvolvido no âmbito da literatura e faz 

parte de uma discussão extensa. Interessa-nos, aqui, discorrer, de forma sintética, sobre 

algumas noções de autoria a fim de situar nossa análise posterior sobre o LDP. 

 Coerente com a filosofia da linguagem defendida na obra bakhtiniana, o conceito de 

autor também está fundamentado no princípio do dialogismo. Para Bakhtin (2010a), o 

falante/escritor não é o senhor do dizer, pois o seu discurso se constitui na alteridade e pelas 

coerções sócio-históricas. Contudo, esse filósofo russo ressalta que o autor não é um sujeito 

passivo, anulado e subjugado pela exterioridade, mas é um “respondente” que em seu ato 

criativo assume uma posição axiológica, “recortando e reorganizando esteticamente os 

eventos da vida” (FARACO, 2007, p. 39). Nesse sentido, Francelino (2007) afirma que o 

autor é visto como um orquestrador da multivocalidade que se estabelece em sua produção de 

linguagem e deve ser entendido como 

 

[...] uma instância que administra a pluralidade discursiva de seu espaço 
enunciativo e que atua, nesta atividade  de gerenciamento, com estratégias 
diversificadas e complexas de introdução e de organização do discurso de 
outrem em seu discurso, mediante os mais diversos mecanismos de ordem 
gramatical e textual. Nesse sentido, a posição do autor no discurso 
corresponde a um modo específico dialógico de enunciar, isto é, o sujeito se 
constitui como tal ao emaranhar-se numa rede de palavras com as quais as 
suas se fundem (FRANCELINO, 2007, p. 110).  

 

Ao voltarmos para o nosso objeto de estudo, essa postura ativa e dialógica da autoria 

se desvela ao verificarmos, nas formas composicionais dos LDPs, as fronteiras que 

distinguem a voz de Soares (1972; 1984; 1991; 2002) das demais vozes com quem ela 

dialoga, concordando ou discordando, assimilando ou rejeitando determinados discursos 

sobre o ensino de português (leis educacionais, teorias linguísticas e conceitos de língua) e, 

além disso, selecionando textos de diversos autores para incorporar no seu projeto 

enunciativo. Vemos, assim, que o autor de um LDP dispõe de diferentes discursos e objetos 

de ensino que configuram a esfera educacional. Tais discursos, nem sempre simétricos, 

instauram uma soma de possibilidades de projetos didáticos e constituem o pano de fundo 

dialógico que permeia a elaboração deste enunciado. Ademais, vale lembrar que, num projeto 

discursivo de um LDP, o autor dialoga e “negocia” com vários agentes (editor, revisor, 

ilustrador, diagramador, etc.). Esse fato nos direciona a refletir sobre as tensões e disputas que 

ocorrem entre um autor e editor de livros didáticos, questionando as interferências deste 
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último no processo de produção desses materiais. Contudo, essa discussão demandaria uma 

investigação mais detalhada que ultrapassa os objetivos propostos neste trabalho. Com base 

nessa reflexão, consideramos importante citar, aqui, Bakhtin (2010g, p. 210) quando  afirma 

que as formas de autoria real podem ser diversificadas e oferece a noção de que 

 

 [...] todo enunciado tem uma espécie de autor, que no próprio enunciado 
escutamos como seu criador. Podemos não saber absolutamente nada sobre 
autor real, como ele existe fora do enunciado. As formas dessa autoria real 
podem ser muito diversas. Uma obra qualquer pode ser produto de um 
trabalho de equipe, pode ser interpretada como um trabalho hereditário de 
várias gerações, etc., e apesar de tudo, sentimos nela uma vontade criativa 
única, uma posição determinada da qual se pode reagir dialogicamente. 

 

Nessa transcrição, percebemos que, independente de um enunciado ser produto de um 

indivíduo ou do trabalho de um grupo de pessoas, é possível apreender nele uma vontade 

criativa e “uma posição axiológica que dá unidade ao todo” (FARACO, 2007, p. 41). 

Seguindo esse raciocínio, adotamos, neste trabalho, a noção bakhtiniana de autor como um ser 

social e interativo que, ao compor um projeto discursivo dialoga com os já-ditos (discursos 

proferidos sobre o mesmo objeto/tema do enunciado) e com os seus interlocutores, 

assumindo, assim, uma apreciação de valor acerca de tais instâncias.  

Bakhtin (2010a) ressalta a importância do destinatário no processo de elaboração de 

um enunciado, afirmando que o falante/escritor presume o seu destinatário e leva em conta 

suas “concepções e convicções, os seus preconceitos (do ponto de vista do autor), as suas 

simpatias e antipatias” (BAKHTIN, 2010a, p. 302). Na visão do pensador russo, o destinatário   

 

[...] pode ser um participante-interlocutor direto do diálogo cotidiano, pode 
ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum campo especial 
da comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos diferenciado, 
um povo, os contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, 
o subordinado, o chefe, um inferior, um superior, uma pessoa íntima, um 
estranho, etc.[...] Todas essas modalidades e concepções de destinatário são 
determinadas pelo campo da atividade humana e da vida a que tal enunciado 
se refere. A quem se destina o enunciado, como o falante (ou o que escreve) 
percebe e representa para si os seus destinatários, qual é a força e a 
influencia deles no enunciado - disto dependem tanto a composição quanto, 
particularmente, o estilo do enunciado. Cada gênero do discurso em cada 
campo da comunicação discursiva tem sua concepção típica de destinatário 
que o determina como gênero (BAKHTIN, 2010a, p. 301). 

 

Vemos, assim, que a consideração do destinatário e da antecipação de sua atitude 

responsiva é determinante na composição e estilo dos gêneros do discurso. É importante dizer 
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também que os lugares sociais ocupados pelo autor e seu destinatário podem refletir nos 

enunciados. Essa afirmação é ratificada pela consideração de que  

 

[...] nas condições de um regime de classes e particularmente de castas, 
observa-se uma excepcional diferenciação dos gêneros do discurso e dos 
respectivos estilos em função do título, da categoria, da patente, do peso da 
fortuna e do peso social, da idade do destinatário e da respectiva posição do 
próprio falante (ou de quem escreve) (BAKHTIN, 2010a, p. 302-303). 

 

 A investigação do direcionamento de um enunciado e das formas como o falante (ou 

o que escreve) percebe e representa para si os seus destinatários é fundamental para todo e 

qualquer estudo sobre os gêneros do discurso. No caso desta pesquisa que analisa gêneros 

(LDPs) produzidos entre 1972 e 2002,  faz-se necessária e relevante uma  investigação que 

busque responder às seguintes perguntas: como a relação dialógica de Magda Soares e seu 

interlocutor (o professor) se inscreve nos LDPs? O que as marcas estilísticas e composicionais  

desse  diálogo, inscritas nesses livros,  revelam da imagem presumida que a autora possui de 

seu interlocutor? A imagem presumida do professor sofre modificações ao longo das edições 

dos LDPs? Essas questões serão retomadas na seção 4.3 deste trabalho.  

 

2.6 CRONÓTOPO: UMA CATEGORIA DE ANÁLISE PARA O LIVRO DIDÁTICO DE 

PORTUGUÊS 

 

O percurso teórico estabelecido até o momento nos direciona a entender o LDP como 

um gênero do discurso ligado à esfera educacional e, por isso, um reflexo das conjunturas  e 

interações sociais dessa esfera. Como argumentamos anteriormente, essa concepção de LDP 

requer uma análise que estabeleça uma ligação entre esse gênero e o seu contexto sócio-

histórico a fim de depreender, de forma menos parcial, os  sentidos e conceitos que dele 

emergem. Por esse prisma, recorremos à noção de cronótopo, utilizada na teoria bakhtiniana 

para estudar o gênero romance. 

É válido dizer que, apesar de essa noção ter sido aplicada para os gêneros literários, 

para Machado (2010, p. 221) ela pode ser transposta para o estudo de outros gêneros, pois 

onde houver projeção do tempo no espaço (em jogos, filmes, rituais, pintura, grafismos, 

cidade, música, dança, canção) haverá a possibilidade de compreender manifestações 

cronotópicas.   

Mas,  “que vem a ser precisamente um cronótopo?” Morson e  Emerson (2008, p. 384) 

formulam essa pergunta a fim de demonstrar que  Bakhtin não oferece uma definição concisa 
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para esse termo em seus textos. Por isso, para entendermos esse conceito e transpô- lo para 

outros gêneros da cultura, além das considerações (e ilustrações) extraídas do estudo 

bakhtiniano realizado na esfera literária, recorremos, também, às formulações teóricas de  

outros pesquisadores (OLIVEIRA, 2005; MORSON; EMERSON, 2008; CLARK; 

HOLQUIST, 2008; AMORIM, 2010; MACHADO, 2007; 2010). 

No seu sentido literal, o termo cronótopo (formado pelas palavras gregas crónos e 

tópos) quer dizer tempo e espaço. Bakhtin tomou esse conceito emprestado das ciências 

exatas (matemática e física) e, ao transferi- lo para a análise do gênero romance, o  utiliza 

como “uma unidade para estudar textos de conformidade com a razão e a natureza das 

categorias temporais e espaciais representadas” (CLARK; HOLQUIST, 2008, p. 296). No 

texto intitulado Formas de tempo e de cronótopo no romance, o autor afirma que 

 

[...] no cronótopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e 
temporais num todo compreensivo e concreto . Aqui o tempo condensa-se, 
comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, 
penetra no movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do 
tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido [...] Esse 
cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronótopo artístico. 
[...] O cronótopo tem um significado fundamental para os gêneros na 
literatura. Pode-se dizer francamente que o gênero e as variedades de 
gênero são determinados justamente pelo cronótopo  [...] O cronótopo como 
categoria conteudístico-formal determina (em medida significativa) também 
a imagem do indivíduo na literatura, essa imagem sempre é 
fundamentalmente cronotópica” (BAKHTIN, 2010f, p. 212, grifo nosso). 

 

Esta citação nos fornece as palavras introdutórias desse pensador russo sobre os  

conceitos de cronótopo. Contudo, é válido dizer que, para construir suas formulações teóricas 

sobre essa categoria, Bakhtin (2010f) desenvolveu um estudo que percorreu desde o romance 

grego até a obra de Rabelais. Nesse longo caminho, esse conceito foi se desenvolvendo e 

adquirindo vários significados por meio de exemplos retirados dessas narrativas. Utilizando 

essa unidade de análise de textos, o pensador russo apreendeu os indícios temporais e 

espaciais do gênero romance e suas diversas formas de conceber o homem e suas 

experiências.  

Nas palavras de Bakhtin (2010f, p. 356), todos os elementos abstratos desse gênero “as 

generalizações filosóficas e sociais, as ideias, as análises das causas e dos efeitos, etc. 

gravitam ao redor do cronótopo”. Por isso, os cronótopos são também considerados os centros 

organizadores dos principais acontecimentos temáticos do romance; é no cronótopo que os 

nós do enredo são feitos e desfeitos. Esse autor identifica vários cronótopos em seus estudos 
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sobre o romance (os cronótopos do encontro, de aventuras, da metamorfose, da praça pública, 

etc.) que oferecem os temas que vão organizar a narrativa. É prescindível dizer que a análise 

desses cronótopos extrapola nossos objetivos de estudo. Contudo, não há dúvida de que  

aquilo que Bakhtin (2010f) conceitua como cronótopo da aventura, da praça pública, da 

estrada, da metamorfose, do encontro, revela noções de homem e  formas de pensar e 

compreender suas experiências. Nesse sentido,  Morson e Emerson (2008) afirmam que um 

cronótopo também pode ser entendido como  

 

[...] uma maneira de compreender a experiência; é uma ideologia 
modeladora da forma específica para a compreensão da natureza dos eventos 
e ações. [...] As ações são necessariamente praticadas num contexto 
específico; os cronótopos diferem segundo os modos pelos qua is 
compreendem o contexto e a relação que as ações e os eventos mantêm com 
ele. Todos os contextos são moldados fundamentalmente pelo tipo de tempo 
e espaço que operam dentro deles (MORSON; EMERSON, 2008, p. 384). 

 

Para esses autores, Bakhtin concorda com as palavras de Kant, ao afirmar que tempo e 

espaço são formas de cognição importantes. Assim, muitos dos significados que emergem dos 

gêneros discursivos são cronotópicos, pois são moldados por um tempo-espaço específicos. 

Para Machado (2007), os gêneros devem ser dimensionados como manifestações da cultura 

que dinamizam as relações entre pessoas e sistemas de linguagens. Ao adquirir uma existência 

cultural, eles passam a ser a expressão de um tempo e uma cultura. Por isso, é possível dizer 

que cada gênero do discurso está situado em um determinado cronótopo e, dessa forma, 

“qualquer intervenção na esfera dos significados só se realiza através da porta dos 

cronótopos” (BAKHTIN, 2010f, p. 362).  

Diante dessas considerações, vemos que os gêneros se constituem a partir de situações 

cronotópicas particulares. Morson e Emerson (2008, p. 338) asseveram que os cronótopos são 

tão importantes que todos nós reconhecemos intuitivamente a abordagem teórica 

desenvolvida pelo filósofo russo. Ilustram essa afirmação dizendo que todas as pessoas são 

capazes de reconhecer o que é plausível ou não em determinados gêneros literários, ou seja, 

sabem que ações altamente implausíveis, se não impossíveis, num romance realista do século 

XIX, podem ser perfeitamente esperadas numa novela de cavalaria ou noutra narrativa de 

aventura. Nesse sentido, o conceito de cronótopo está associado às formas como as pessoas 

percebem as experiências no mundo e como tais experiências são representadas nos gêneros. 

Cada uma dessas formas define a ideologia modeladora de um gênero, ou seja, o seu 

cronótopo. 
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Ainda segundo Morson e Emerson (2008), os gêneros da cultura em geral oferecem 

uma multiplicidade de cronótopos que servem para auxiliar a compreensão de diferentes 

ações e eventos das várias esferas de atividades humanas. Corroborando essa ideia, Amorim 

(2010, p. 105) diz que esse conceito está ligado aos gêneros e sua trajetória e, por isso, quando 

conseguimos identificar o cronótopo de uma determinada produção discursiva, podemos dele 

inferir uma determinada visão de homem, eventos e ações. Por isso, os gêneros (e seus 

cronótopos concomitantes) constituem parte da contribuição de uma sociedade particular para 

a compreensão de ações e eventos e para moldar o pensamento ou a experiência dos sujeitos 

(MORSON; EMERSON, 2008, p. 388). 

Defendemos, como Machado (2010), que mais do que uma categoria de análise para 

textos literários, a noção de cronótopo nos possib ilita captar a relação da vida com os 

discursos dos gêneros da cultura, e, dessa forma, compreender como as pessoas, as ações e os 

eventos de diversas esferas sociais são representados. A transposição desse conceito para a 

esfera educacional auxilia nas investigações de concepções de ensino, práticas pedagógicas e 

gêneros escolares produzidos em diferentes espaços e tempos históricos. Uma análise 

cronotópica, segundo Oliveira (2005, p. 132), permite-nos  acompanhar as mudanças, 

incorporações e reavaliações conceituais que fazem parte da constante transformação das 

subjetividades e dos movimentos sociais. Tal análise nos remete à metáfora da metamorfose, 

utilizada por Bakhtin  como um tipo de 

 

[...] representação de toda a vida humana em seus momentos essenciais de 
ruptura e de crise: como um homem se transforma em outro. São dadas 
imagens radicalmente diferentes de um único homem, nele reunidas 
conforme as diferentes épocas, as diferentes etapas de sua existência  
(BAKHTIN, 2010f, p. 237-238). 

 

O estudioso russo utiliza essa metáfora para acompanhar as mudanças na vida e ações 

dos indivíduos na esfera literária. Entretanto, essa figura nos auxilia a refletir sobre as 

transformações dos gêneros do discurso, mais especificamente, do gênero LDP. Por outro 

lado, vemos na teoria bakhtiniana que todas as transformações individuais, sociais e históricas 

assimiladas pelos gêneros do discurso são acompanhadas por uma interação de diferentes 

cronótopos. Conforme Bakhtin (2010f, p. 357),   

 

[...] nos limites de uma única obra e da criação de um único autor, 
observamos uma grande quantidade de cronótopos e as suas inter-relações 
complexas e específicas da obra e do autor, sendo que um deles é 
frequentemente englobador ou dominante. [...].Os cronótopos podem se 
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incorporar um ao outro, coexistir, se entrelaçar, permutar, confrontar-se, se 
opor ou encontrar nas inter-relações mais complexas. [...] O seu caráter geral 
é dialógico (na concepção ampla do termo) [...] Esse diálogo ingressa no 
mundo do autor, do intérprete e no mundo dos ouvintes e dos leitores. E 
esses mundos também são cronotópicos.  

 

Como podemos perceber, nessa citação, os cronótopos também estabelecem relações 

dialógicas, pois, entendidos como percepções de mundo, podem confrontar-se, divergir ou 

concordar uns com os outros. Desse modo, em qualquer esfera da cultura, diferentes 

cronótopos podem conviver. Esse fato demonstra que as categorias de tempo e  espaço podem 

variar de acordo com a perspectiva dos sujeitos sociais, já que os mundos do autor e leitor 

também são cronotópicos. Os conceitos de tempo e espaço estão ligados às experiências 

subjetivas e sociais do autor e seus interlocutores, por isso as possibilidades de diálogos são 

múltiplas e, consequentemente, as maneiras de compreender as ações e eventos na esfera 

pedagógica são heterogêneas. Na prática, essa asserção é compro vada  pela diversidade de 

projetos pedagógicos apresentados pelos autores de livros didáticos  (tanto do ponto de vista 

sincrônico como diacrônico). Por isso, quanto maior a familiaridade com as diversas 

variedades desse gênero do discurso que circularam e circulam em um determinado tempo e 

lugar, maiores serão as possibilidades de compreensão de concepções e práticas pedagógicas. 

Corroborando essa afirmação, Morson e Emerson (2008, p. 338) ressaltam: 

 

[...] um grande número de gêneros literários está disponível para 
conceitualizar a imagem de uma pessoa, os processos da história e a 
dinâmica da sociedade. A familiaridade com uma variedade de gêneros 
oferece, portanto, um rico repertório de escolhas para a compreensão de 
aspectos particulares da experiência. [...] Os gêneros (e seus cronótopos 
concomitantes) constituem parte da contribuição de uma sociedade particular 
para a compreensão de ações e eventos. 

 

Essa citação reafirma a importância do estudo do gênero LDP e seus cronótopos como 

um meio de auxiliar seus interlocutores na compreensão de ações e eventos da esfera 

educacional e, de certa forma, alertá- los para o perigo de uma recepção e compreensão 

ingênua desse gênero. Além disso, essa perspectiva de estudo nos ajuda a reforçar o conceito 

de LDP como um enunciado em um gênero do discurso que possui uma totalidade de sentido 

que ressoa seu tempo e contexto. 

 Com essa discussão teórica, pretendemos, no capítulo seguinte, identificar e analisar: 

1) os indícios do tempo e espaço históricos inscritos nos LDPs; 2) os diferentes cronótopos 

que moldam as concepções de língua e ensino de português apresentadas nos LDPs de uma 
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mesma autora; 3) a interferência desses cronótopos no  estilo, conteúdo temático e forma 

composicional dos LDPs analisados.  

É importante dizermos que uma análise cronotópica de um gênero do discurso como o 

LDP pode nos conduzir a uma abordagem ampla de conceitos de língua, teorias linguísticas e 

acontecimentos sociais e históricos. Contudo, ressaltamos que não temos a pretensão de 

realizar uma análise detalhada de tais instâncias, até porque reconhecemos a impossibilidade 

dessa tarefa aqui. A identificação desses elementos extratextuais estará cumprindo os 

objetivos que propomos para a próxima seção deste trabalho.   
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3 UMA ANÁLISE CRONOTÓPICA DOS LDPs DE MAGDA SOARES 

 

3.1 UM BREVE OLHAR PARA O PASSADO DO LDP 

 

Olho para trás, observo o bordado, tento adivinhar o segredo do risco. E 
então vejo que não é um risco harmonioso, de um bordado em que cada 
forma se vai acrescentando à anterior e a ela se ajustando. Há cortes bruscos 
de linhas que de repente se interrompem -plantas arrancadas- e o risco toma 
outra direção, tão diferente! Mudanças quase súbitas de concepção, 
aparentemente inexplicáveis, ideias que pareciam firmemente fundadas-
plantadas- no solo da verdade e que, sem razão imediatamente perceptível, 
definham, são arrancadas e substituídas por outras, opostas! (SOARES, 
1991, p. 31). 

 

Esta citação, retirada do memorial da autora3 (SOARES, 1991) dos LDPs que 

constituem o nosso corpus, expõe uma reflexão sobre “as metamorfoses” das teorias 

acadêmicas e dos sujeitos envolvidos nesse campo da atividade humana. A consciência de que 

nossas percepções de mundo e nossos discursos estão ligados aos acontecimentos das esferas 

sociais é uma tônica nos trabalhos teóricos produzidos por Soares (1996; 2001; 2004).  

O livro didático de português ocupou grande parte das produções acadêmicas de 

Magda Soares. Em seus artigos, Soares (1996; 2001; 2004) demonstra que a produção e 

transformação desse gênero são determinadas por diversos fatores culturais, sociais, 

econômicos e históricos, entre eles a criação de leis educacionais e evolução de teorias nos 

campos da linguística e educação. Antes, porém, de iniciarmos a análise proposta para esta 

seção, faremos um breve itinerário pelas considerações dessa autora sobre o livro didático 

com o objetivo de compreender algumas características composicionais, estilísticas e 

temáticas desse gênero que precederam os LDPs que constituem o nosso corpus.  

No texto Português na escola: história de uma disciplina escolar, Soares (2004) 

relaciona o percurso de formação do  LDP à história do ensino de português.  Mostra que essa 

disciplina só foi incluída no currículo escolar nas últimas décadas do século XIX . Nessa 

época, surgiram os manuais didáticos em formas de antologias (em geral associados ao uso de 

uma gramática). Entre as antologias mais utilizadas, a autora cita a  Seleta Nacional, do 

filólogo português Caldas Aulete, e a Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos de Laet. 

Publicada em 1895, a Antologia Nacional predominou nas escolas brasileiras durante 74 anos.  

                                                                 
3
 Esse Memorial fo i escrito em 1981 para o concurso de professor titular da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 
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As pesquisas realizadas por Soares (2001; 2004) demonstram que esse manual não 

apresentava exercícios nem sugeria atividades para os seus interlocutores. Sua forma 

composicional constituía-se de um único volume que era intercalado por textos literários de 

prosadores e poetas consagrados pelo cânone. Essa composição temática, estilística e 

composicional da antologia, para a pesquisadora, difundiu a concepção de ens ino e 

aprendizagem de língua baseada na imitação dos bons autores e na apreensão das normas da 

língua culta. Além disso, essa antologia foi responsável também pela construção da imagem 

de um professor autônomo, já que o material didático não apresentava sugestões de exercícios 

e atividades de leitura.  

A partir dos anos 1950, as antologias começam a ser substituídas por novas formas 

desse gênero didático. Essa mudança reflete as condições econômicas, sociais e culturais que 

surgem nesse período, sobretudo no início do processo de democratização da escola. Para 

Buzen e Rojo (2005, p. 77), 

 

[...] a ampliação do acesso da população à escola pública, muda o perfil não 
somente econômico, mas também cultural, tanto do alunado como do 
professorado. [...] o novo perfil  cultural do alunado, por exemplo, acarreta 
heterogeneidade nos letramentos e nas variedades dialetais. Os esforços das 
escolas em adequar-se à nova realidade  têm impactos visíveis  na qualidade 
do ensino. Também o perfil sociocultural, econômico e profissional dos 
docentes sofre alteração, com a ampliação das redes.  

 

As modificações na esfera educacional provocadas pelo processo de democratização 

da escola refletiram nos gêneros que circulavam nesse ambiente. Os manuais didáticos, 

produzidos nos anos 1950, por exemplo, iniciam um processo  de fusão da gramática e seleta 

de textos em um só livro, a fim de atender às novas necessidades e exigências culturais. 

Contudo, Soares (2004) chama a atenção para o fato de que, apesar de reunidas em um único 

livro, a seleta de textos  e a gramática ainda preservam uma certa autonomia revelada na 

divisão do LDP em duas partes, que delimitam o estudo da gramática e a seleta de textos. Para 

a autora, essa fusão só se completa nos anos 1960, período em que os livros didáticos 

passaram a se organizar em unidades, cada uma delas constituída de textos com exercícios  de 

vocabulário,  interpretação, redação e gramática. Essa nova composição do livro didático 

revela, no dizer de Soares (2004, p. 167), que 

 

[...] já não se remete ao professor, como anteriormente, a responsabilidade e 
a tarefa de formular exercícios e propor questões: o autor do livro didático 
assume ele mesmo essa responsabilidade e essa tarefa, que os próprios 
professores passam a esperar dele. Isso porque é nessa época que se 
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intensifica o processo de depreciação da função docente: a necessidade de 
recrutamento mais amplo e menos seletivo de professores, [...] resultado da 
multiplicação de alunos, vai conduzindo a rebaixamento salarial e, 
consequentemente, a precárias condições de trabalho, o que obriga os 
professores a buscar estratégias de facilitação de sua atividade docente- uma 
delas é transferir ao livro didático a tarefa de preparar aulas e exercícios.  

 

Este trecho  mostra o contexto que provocou a criação de um livro do professor com 

orientações metodológicas, respostas aos exercícios e sugestões para desenvolver as 

atividades de ensino. Todas essas modificações, que produziram uma nova organização nos 

LDPs, segundo Soares (2004), podem ser percebidas em uma obra didática produzida por ela 

mesma nos anos 1960 intitulada Português através de textos. É interessante observar que a 

produção e publicação desse LDP marca um  período cuja concepção de língua como norma 

prescrita pelas gramáticas e pelos escritores consagrados, que povoavam as antologias, 

começa a ser substituída pelo conceito de língua como instrumento de comunicação. Soares 

(1991, p.94) diz que a noção de comunicação defendida nesse livro  Português através de 

textos está ligada a  “uma visão otimista e utópica do papel e das possibilidades da língua 

como instrumento de comunicação: a construção do outro, a construção do eu, a construção 

do mundo”. Esse trecho foi retirado de um texto em que a autora faz uma avaliação desse 

LDP e o compara ao seu sucessor, o livro Comunicação em língua portuguesa, publicado no 

início dos anos 1970. O confronto entre esses LDPs desvela algumas mudanças sofridas por 

esse gênero, mais uma vez, movidas pelas coerções políticas, econômicas e sociais. No dizer 

de  Soares (1991, p. 93), 

 

[...] uma comparação, mesmo superficial, entre os livros didáticos para o 
ensino da língua materna de antes e depois da reforma de 1971 evidencia a 
profunda mudança de pressupostos metodológicos da década de 60 para a 
década de 70, reflexo da mudança, também profunda, de ideologia 
pedagógica. Mais significativa se torna essa comparação quando o autor dos 
livros “de antes e de depois” é o mesmo, como é o meu caso. 

 

A citação anterior aponta para o período que nossa investigação se inicia, década de 

1970. Assim, valendo-nos do nosso excedente de visão4, que nos permite ultrapassar esse 

“tempo e espaço” de onde a autora apresenta essas considerações, iremos, com a análise do 

nosso corpus, continuar o trajeto dos LDPs do período de 1972 a 2002. A nosso ver, essa 

análise pode dar relevo à historicidade desse gênero, revelando suas contínuas transformações 

e, por conseguinte, o dinamismo das ideologias, conceitos e acontecimentos sóc io-históricos 
                                                                 
4
 Esse termo está associado ao conceito de exotopia desenvolvido por Bakhtin (2010b) e d iz respeito a uma 

“condição de exterioridade pessoal, espacial, temporal, linguística e cultural” (FLORES; et al., 2009, p. 117) 
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que fazem parte de sua esfera de produção. Diante dessas considerações, o nosso objetivo na 

próxima seção é identificar essas diferentes formas de compreender as experiências 

educacionais relacionadas ao ensino de língua portuguesa.  

 

3.2 O LIVRO COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 5- CRONÓTOPO DA 

TEORIA DA COMUNICAÇÃO 

 

Como diz Bakhtin (2010e, p. 100), “cada palavra evoca um contexto ou contextos, nos 

quais ela viveu sua vida socialmente tensa; todas as palavras e formas são povoadas de 

intenções”. Reconhecendo essa relação da linguagem com a vida, voltamos a nossa atenção 

para “as palavras” do nosso objeto de pesquisa a fim de evocarmos os contextos nos quais 

essas instâncias tomaram formas e sentidos.  

Iniciamos a nossa análise pelas capas dos LDPs, pois entendemos que essa parte do 

livro reflete o modo como o autor quer apresentar o projeto didático para os seus 

interlocutores. Assim, as capas são vistas como enunciados verbo-visuais, que, ao articular 

cores, palavras, imagens (e o lugar que cada um desses elementos ocupa nesse espaço 

enunciativo), produzem diversos significados. É importante dizer que, apesar do nosso foco 

estar  na dimensão verbal desse gênero, não podemos omitir os aspectos visuais presentes nas 

capas dos LDPs. Nesse sentido, concordamos com Brait (2009, p. 43) quando  afirma:  

 

[...] a dimensão verbo-visual da linguagem participa ativamente da vida em 
sociedade e , consequentemente, da constituição dos sujeitos e das 
identidades. Em determinados textos ou conjunto de textos, artísticos ou não, 
a articulação entre os elementos verbais e visuais forma um todo 
indissolúvel, cuja unidade exige do analista o reconhecimento dessa 
particularidade. São textos em que a verbo-visualidade se apresenta como 
constitutiva, impossibilitando o tratamento excludente do verbal ou do visual 
e, em especial, das formas de junção assumidas por essas dimensões para 
produzir sentido. 

 

Desse ponto de vista, buscamos, em nossa análise, articular os elementos verbais e as 

imagens que compõem as capas dos LDPs a fim de estabelecer a unidade de sentido desses 

enunciados. Além disso, tais elementos são vistos como indícios que nos levam a 

compreender a relação desse gênero com seu tempo e espaço históricos. Vale dizer também 

que, coerente com a perspectiva dialógica adotada neste trabalho, essas capas não serão 

                                                                 
5
 Esse livro faz parte de uma coleção que foi publicada no início dos anos 1970, em quatro volumes (5ª, 6ª, 7ª e 

8ª séries) destinados ao Ginasial. Consultamos a edição de 1972.  
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analisadas de maneira autônoma e isolada, mas como partes integrantes de seus gêneros. Por 

isso, recorremos aos elementos verbo-visuais encontrados no interior desses LDPs  com o 

objetivo de complementar nossa análise cronotópica.  

Para um melhor entendimento do espaço e tempo históricos e concepções de língua e 

ensino (cronótopos) que constituem os LDPs, recorremos a alguns pesquisadores (SOARES, 

2004; BUZEN, 2005; PIETRI, 2003; MOURA, 2005) que apresentam fatos de ordem política, 

social, econômica e pedagógica que deram forma aos LDPs analisados. 

Começamos essa investigação pela capa do livro intitulado Comunicação em língua 

portuguesa (daqui por diante, CLP),  publicado em 1972.   

 

Figura 1- Capa do livro Comunicação em língua portuguesa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1972). 

 

Como podemos perceber na Figura 1, a capa desse livro é marcada pelo destaque, por 

meio do uso de letras maiores, na palavra “comunicação” e pela predominância de gravuras 

de sujeitos (adultos, jovens e crianças) utilizando meios de comunicação de massa como o 

rádio, a televisão, a máquina de datilografia, o jornal impresso e o telefone. O conjunto desses 

elementos verbo-visuais nos remete a uma esfera social e histórica específica. Como 

afirmamos anteriormente, nos anos 1970 o ensino de português e seus materiais didáticos 

sofreram uma mudança radical. Soares (2004) diz que essa mudança não vem 

progressivamente como resposta às demandas sociais e culturais; é uma mudança resultante 

da intervenção feita pelo governo  da ditadura militar instaurado em 1964. Nesse contexto, foi 

criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5.692/71), que reformula o ensino 
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primário e médio, e coloca a  educação  a serviço do desenvolvimento do país.  A língua, 

segundo essa perspectiva, passa a ser vista como um instrumento de comunicação e a 

disciplina Português começa a ser chamada “Comunicação e expressão”, nas séries iniciais 

(1ºgrau) e “Comunicação em língua portuguesa”, nas séries finais. Esse nome é escolhido 

como título para esse LDP, o que revela um primeiro movimento de assimilação da autora do 

discurso oficial representado pela Lei nº 5.692/71.  

Os elementos visuais que compõem essa capa também refletem os objetivos 

pragmáticos e utilitários que o ensino de língua portuguesa assume nesse período. Dentro 

desse cenário, a língua é vista como um código (verbal e não verbal) e,  por isso, o objetivo do 

ensino de língua portuguesa e seus materiais didáticos é o de “desenvolver e aperfeiçoar os 

comportamentos do aluno como emissor e recebedor de mensagens, através da utilização e 

compreensão de códigos diversos” (SOARES, 2004, p. 169).  

Como veremos mais adiante neste trabalho, as escolhas textuais do livro CPL buscam 

dialogar com esse novo contexto pedagógico, introduzindo gêneros que circulavam nos meios 

de comunicação de massa, como histórias em quadrinhos, notícias jornalísticas, artigos de 

revistas, textos de humor etc. Ademais, como podemos perceber na Figura 2, grande parte das 

atividades que intercalam o discurso autoral desse LDP está associada ao uso das quatro 

habilidades comunicativas (ouvir, falar, ler e escrever): 
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Figura 2 - Reprodução das páginas 40, 42, 44 e 46 do livro Comunicação em língua portuguesa. 

 

 

Fonte: Soares (1972, p. 40, 42, 44, 46). 

 

É válido dizer que, assim como em sua capa, o interior do livro CLP (como pode ser 

observado na Figura 2) é formado por um projeto gráfico repleto de cores e ilustrações. Essa 

tendência, segundo Soares (2004), marca a produção dos livros didáticos  dessa época graças 

ao grande desenvolvimento da indústria gráfica no Brasil. A profusão de cores e gravuras nos 

LDPs desse período leva “Osman Lins a caracterizá- los como uma Disneylândia pedagógica, 

um delírio iconográfico” (SOARES, 2004, p. 170).  

A nosso ver, a capa de CLP anuncia o cronótopo desse gênero que  funciona como um 

“molde” para ajustar todo o seu conteúdo temático, estilístico e composicional. Essa 

afirmação pode ser confirmada quando analisamos o Manual do Professor (daqui para frente, 

MP) inserido no final desse livro. Nessa parte, a autora inicia o texto destinado ao professor 

com o tópico: “ensinar português = ensinar comunicação”. Para exp licar essa “fórmula”, ela 
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apresenta ao professor  os seis conceitos básicos da teoria da comunicação, relacionando-os 

com a proposta didática do livro CLP. Vejamos o texto nesta Figura: 

 

Figura 3- Reprodução das páginas 139 e 140 do manual do professor do livro Comunicação em língua 
portuguesa. 

 

 

Fonte: Soares (1972, p.139-140). 

 

Com a análise do texto da Figura 3, é possível apreender a unidade discursiva desse 

projeto didático moldada pelo cronótopo da Teoria da Comunicação. Nesse trecho, vale 

atentar para os títulos que dividem as “partes” de CLP: “Se não existissem as palavras... como 

iríamos pedir?”;  “Se não existissem as palavras...como iríamos perguntar?’; “Se não 

existissem as palavras como iríamos expressar nossos sentimentos?”;”Mas as palavras 

existem!”; “Onde estão as palavras? “Para que aprender português?”; “O que aprender?”; 

“Você fala”; “Você ouve”; “Você lê”; “Você escreve”; “Se você não sabe falar...”; “ Se você 
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não sabe ouvir...”; “Se você não sabe ler”...; “Se você não sabe escrever...”; “ Nem só as 

palavras comunicam”; “ Vamos aprender a falar e a ouvir?”; “ Vamos aprender a ler?”; 

“Vamos aprender a escrever?”  

Esses títulos evidenciam a ênfase nas habilidades de uso da língua (ouvir, falar, ler e 

escrever) e a ausência do ensino de gramática. No dizer de Soares (2004), nesse período, 

marcado pela concepção da língua como comunicação, já não se enfatiza mais o estudo sobre 

a língua ou da língua, mas busca-se desenvolver o uso da língua. Essas novas concepções que 

provocam a total omissão da gramática em alguns livros didáticos, como é o caso de CLP, 

segundo essa autora, dão origem à impensável polêmica sobre ensinar ou não gramática na 

escola, já que ela representava  o principal objeto de ensino de português. Contudo, no 

cronótopo de CLP, o ensino de gramática seria anacrônico, pois propagava-se a noção de que 

“aprendemos a língua usando-a, não falando a respeito dela. [...] Saber teoria gramatical -

sintaxe, morfologia-não significa saber comunicar-se bem” (SOARES, 1972, p. 143). 

Como podemos notar, a orientação da autora para os objetos, objetivos e metodologias 

de ensino em CLP foge à tradição do ensino de português no Brasil desenvolvido nessa 

década, uma vez que omite o ensino de gramática, retira a ênfase dos textos literários, 

incluindo textos utilizados por meios de comunicação, como jornais e revistas. A proposta 

didática de CLP provoca  uma grande mudança no estilo, tema e composição desse gênero. 

Essa transformação torna-se evidente quando o comparamos com outros LDPs que 

circulavam nas escolas brasileiras nessa mesma década e  priorizavam o texto literário e o 

ensino da gramática tradicional (como exemplo, temos o livro Língua Pátria  de Maximiano 

Augusto Gonçalves e o próprio LDP de Magda Soares publicado nos anos 1960). 

Encontramos esse dado através de um levantamento dos LDPs que circularam nas escolas 

públicas de uma cidade do interior da Bahia na década de 1970. Apesar de não fazer parte do 

corpus desta pesquisa, citamos essa informação para nos auxiliar no entendimento das 

questões investigadas. Essa comparação nos leva a refletir sobre o papel do LDP na 

propagação e manutenção de cronótopos no ensino de português.  A adoção de diferentes 

livros  como CLP e Língua Pátria numa mesma escola seria um bom exemplo para  

percebermos a possibilidade de convivência de diferentes cronótopos na esfera educacional, 

pois o discurso da Teoria da Comunicação não exclui o da Gramática Tradicional nas aulas de 

português. As noções dessa teoria  que foram assimiladas  e refratadas no discurso autoral de 

CLP começaram a ser questionadas por especialistas e professores no final dos anos 1970. 

Para discutirmos esse novo contexto, passemos à análise do LDP dessa autora publicado em 

1984. 
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3.3 OS LIVROS: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO: NOVO PORTUGUÊS ATRAVÉS DE 

TEXTOS E PORTUGUÊS ATRAVÉS DE TEXTOS6- CRONÓTOPO DO 

ESTRUTURALISMO 

 

A capa de outro livro de Magda Soares intitulado Comunicação e expressão: novo 

português através de textos (doravante, CENPAT), editado em 1984, também apresenta 

palavras que evocam contextos e são povoadas de intenções. Vejamos a Figura 4:   

 

Figura 4 - Capa do liv ro Comunicação e expressão: novo português através de textos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1984). 

  

A capa do livro CENPAT, ao contrário do LDP de 1972, não apresenta imagens. É 

formada por uma mescla de palavras informando o nome da autora, título da obra, editora,  

série a que se destina esse LDP , e a expressão “livro do professor”. O uso de tamanhos 

variados de palavras nos leva a construir uma ideia de que tais vocábulos (e o que eles 

representam) possuem escalas de valores diferentes nesse ambiente pedagógico. Por isso, a 

análise dessa capa será guiada por esse jogo de palavras que a compõe.  

Iniciamos pelo adjetivo “novo”. O destaque dado a esse vocábulo  pode provocar 

variadas atitudes responsivas nos seus interlocutores. De forma geral, o sintagma “novo” é 

                                                                 
6
 Os livros Comunicação e expressão: novo português através de textos e Português através de textos fazem 

parte de uma co leção didática destinada às quatro últimas séries do ensino fundamental.  
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muito utilizado no discurso educacional que é caracterizado por uma busca incessante por 

mudanças e,  geralmente,  está ligado a um jogo de disputas epistemológicas e substituições 

de metodologias e objetos de ensino. Sendo assim, o uso  desse adjetivo  apresenta a 

possibilidade de contato com uma “nova” propos ta de ensino e imprime ares de vanguarda  

nesse LDP. Por outro lado, para os interlocutores  que conheceram o livro didático dessa 

mesma autora (Português através de textos, publicado nos anos 1960) a palavra “novo” 

estaria associada à ideia de reedição do livro da década de 1960.   

A presença dos vocábulos “texto” e “português” na capa de CENPAT  também é 

bastante significativa. Os destaques gráficos dados a essas palavras ampliam  sua importância 

no projeto didático desse LDP e provocam um contraste com os termos “comunicação e 

expressão” que  são apresentados  em letras pequenas e desprovidas de realces. A nosso ver, 

alguns aspectos do contexto pedagógico de produção de CENPAT podem ser percebidos  em 

sua  capa. Os termos “comunicação e expressão”, por exemplo, nos remetem à Lei 5.692/71 

que, como vimos anteriormente, modificou o nome e os objetivos da disciplina português. A 

presença dessas palavras  indica que, no período da publicação do livro CENPAT, essa lei 

ainda vigorava. Contudo, é relevante destacar que, na folha de rosto, na ficha técnica e no 

manual do professor desse livro, não encontramos mais o nome da disciplina “Comunicação e 

expressão”,  apenas o título “Novo português através de textos”. A omissão do nome da 

disciplina nessas partes do LDP demonstra que a Lei 5.692/71 já não é mais recebida pela 

autora com tanto “fervor” como no contexto dos anos 1970, pois, ao compararmos as capas 

dos LDPs de 1984 (Figura 4) e 1972 (Figura 1), podemos observar que, nesta, além da adoção 

do novo nome da disciplina “comunicação em língua portuguesa” como título, há um 

destaque na palavra “comunicação”.  

Percebemos, assim, que tanto na materialidade linguística da capa de CENPAT como 

na esfera educacional, a ênfase na Teoria da Comunicação dá sinais de arrefecimento a partir 

dos anos 1980.  O conceito de comunicação nesse livro é redimensionado ao ser associado a 

uma teoria que predominou no contexto pedagógico nesse período: o estruturalismo.  Nessa 

perspectiva teórica, a língua é vista como sistema e estrutura.  Por essa concepção, as 

unidades do livro CENPAT passam a ser organizadas em torno de um único texto (que são, 

em sua maioria, textos retirados da esfera literária) seguido de atividades de 1) compreensão 

do texto; 2) vocabulário; 3) ortografia; 4) gramática; 5) redação ; e 6) linguagem oral. O 

discurso da Teoria da Comunicação é apagado, e as cores e os elementos visuais, tão 

presentes no LDP de 1972, cedem lugar para tabelas, gráficos e formas geométricas 



53 

 

(retângulos, círculos,etc.), usados para auxiliar o estudo das frases e palavras retiradas do 

texto. Vejamos um exercício retirado desse LDP:  

Figura 5 - Reprodução das páginas 104 e 105 do livro Comunicação e expressão: novo português através de 

textos. 

 

 

Fonte: Soares (1984, p. 104-105). 

 

A Figura 5 nos fornece um modelo das atividades que são desenvolvidas em 

CENPAT. O estilo e a forma desses exercícios estão associados à percepção da autora em 

relação às práticas de ensino de português. Em um trecho do manual do professor, a autora 

afirma:  

 

- em primeiro lugar, leva-se o aluno a “manipular”  a língua, através de 
exercícios que lhe permitam intuir seu funcionamento- “experiências” com 
as palavras e os grupos de palavras, a fim de verificar se e sob que condições 
podem ser deslocados , substituídos, suprimidos, transformados;  
-em seguida, e a partir das “experiências” da primeira etapa, exercícios de 
identificação de estruturas linguísticas e descoberta de seus critérios de 
funcionamento; 
-finalmente, exercícios de prática consciente das estruturas ou critérios 
identificados ou descobertos (SOARES, 1982, p. XIII, grifo da autora). 
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Vemos, dessa forma, que o ensino de português assume uma “perspectiva científica” 

em que o aluno é colocado diante da língua para manipulá- la, dividindo, combinando, 

ordenando, substituindo, reunindo e identificando as estruturas linguísticas de um 

determinado texto. Todas essas “operações” com a língua são encontradas ao longo dos  

exercícios propostos pela autora no livro CENPAT. Esse projeto didático sofre algumas 

reformulações e é reeditado no início dos anos 1991 com o título Português através de textos 

(PAT). O cronótopo do estruturalismo, que deu forma ao  conteúdo temático, estilístico e 

composicional de seu predecessor, continua presente na edição de 1991. Em linhas gerais, 

esses LDPs apresentam os mesmos textos e atividades, contudo, numa leitura mais atenta 

desses materiais, é possível depreender algumas diferenças. Seguindo a metodologia proposta 

para esta seção, iniciamos a análise de PAT por sua capa:  

 

Figura 6 - Reprodução da capa do livro Novo português através de textos. 

 

 

Fonte: Soares (1991). 

 

A discussão feita anteriormente direciona o nosso olhar para a ausência das palavras 

“comunicação e expressão” nessa capa (Figura 6). Esse fato é um indício de mudança na 

legislação educacional, que, na segunda metade dos anos 1980, elimina as denominações 

“Comunicação e expressão” e “Comunicação em língua portuguesa”, recuperando o nome 

Português para essa disciplina. Segundo Soares (2004, p. 170-171), esse acontecimento foi 

uma resposta a insistentes protestos da área educacional, que  



55 

 

 

[...] não representavam apenas um desejo de retorno à denominação anterior, 
português, mas significavam a rejeição de uma concepção de língua e de 
ensino que já não encontrava apoio nem no contexto político e ideológico da 
segunda metade dos anos 1980 (época da redemocratização do país) nem nas 
novas teorias desenvolvidas na área das ciências linguísticas que então 
começavam a chegar ao campo do ensino de língua materna. 

 

Nesse período, segundo Pietri (2003), o discurso da mudança, que se desenvolveu no 

jogo de oposição entre o uso de práticas pedagógicas baseadas na tradição  gramatical e no 

saber produzido pela linguística moderna, é intensificado com a publicação de  livros que 

denunciavam as lacunas e falhas no ensino de português. À luz da Sociolinguística, da 

Linguística Textual, da Pragmática, entre outras áreas de estudo, os LDPs publicados nessa 

época trazem reverberações do que se produzia no meio acadêmico para embasar suas 

propostas de ensino.  

Ao compararmos as referências bibliográficas das edições de 1984 e 1991, é possível 

perceber a evolução dos estudos da linguagem nesse período. Na edição de 1991, as marcas 

desse espaço e tempo acadêmico-pedagógico são vistas pela inclusão de várias obras 

relacionadas ao ensino de leitura, redação, gramática e vocabulário na seção de sugestões 

bibliográficas. Fato que revela um momento prolífico na área dos estudos da linguagem. 

Dentre essas referências, destacamos o livro O texto na sala de aula de Geraldi, publicado em 

1984,  que é  considerado um marco para os estudos sobre metodologias e práticas no ensino 

de português e para a elaboração de seu materiais didáticos.  

A nosso ver,  esse diálogo da autora com os estudos da linguagem promove a inserção 

de alguns  conceitos novos na proposta didática do livro PAT, encontrados no seu MP. É 

curioso notar que, ao tentar introduzir as “novas ideias e concepções” que estavam surgindo 

naquela época, alguns trechos desse MP são marcados por um entrecruzamento de discursos. 

Por um lado, a autora defende as concepções estruturalistas da língua e, por outro lado, 

apresenta novas maneiras de conceber o ensino de português. Por isso, concordamos com 

Moura (2005, p. 87) quando diz que esse livro representa a face didática de “uma 

encruzilhada  teórica” que fez história no cenário da área de estudo s da linguagem. A citação 

seguinte, retirada do Manual do Professor do livro PAT ilustra bem esse entrecruzamento de 

discursos:   

 

A gramática desenvolvida na coleção é, fundamentalmente, a gramática da 
norma padrão, já que é objetivo específico do ensino de língua portuguesa, 
nas escolas, a aprendizagem dessa variedade linguística que, por ser o dialeto 
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de prestígio, é instrumento fundamental de acesso à cultura e à participação 
política no contexto social. Entretanto, em toda a coleção leva-se o aluno a 
confrontar a gramática da norma padrão com a gramática de outras 
variedades, insistindo-se na legitimidade destas e nos critérios político-
ideológicos de valorização social daquela (SOARES, 1991, p. XV, grifo 
nosso). 

 

Nesse trecho, a autora repete o texto de LDP de 1984, reafirmando o objetivo da 

disciplina em ensinar a gramática da norma padrão. Entretanto, como reflexo do diálogo com 

a Sociolinguística, a autora acrescenta o trecho (em itálico) para argumentar quanto à 

necessidade de considerar outras variedades da língua. 

Ainda com respeito à encruzilhada teórica que pode ser percebida nesse LDP, Moraes 

(2005), ao comparar a edição de 1984 com sua reedição em 1991, aponta  uma permuta de 

palavras que ocorre em trechos do MP, como pode ser observado no Quadro seguinte: 

 

Quadro 1- Objet ivos do ensino de gramática retirados do manual do professor dos livros Comunicação e 

expressão: novo português através de textos e Português através de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: (SOARES, 1984, p. XII; SOARES, 1991, p. XV). 

 

Nesse quadro comparativo, no qual depreendemos a permuta das palavras 

“comunicação e atos de comunicação” para “interação e usos da língua”,  encontramos, no 

dizer de Moraes (2005), um início de mudança conceitual anunciada pela autora, e não apenas 

uma simples opção estilística, da ordem da seleção vocabular. Apesar de ambos os objetivos 

de ensino de gramática estarem relacionados com a concepção de língua como instrumento de 

comunicação, a permuta vocabular aponta para novas maneiras de compreensão (cronótopos) 

dos objetos e práticas de ensino de português, que serão concretizadas no livro publicado por 

Magda Soares no início do século XXI.  

 

Objetivos do ensino de gramática na edição de 

1984: 

Objetivos do ensino de gramática da edição de 

1991: 

 

Uma gramát ica a serviço da comunicação: o 

ensino de gramática visa aperfeiçoar e 

enriquecer o uso da língua como instrumento de 

compreensão e expressão.  

 

Uma gramática a serviço da interação: o ensino 

de gramát ica v isa aperfeiçoar e enriquecer o uso 

da língua como instrumento de compreensão e 

expressão.  

Uma gramática a serviço da reflexão : o ensino 

de gramática visa a levar o aluno a tomar 

consciência do funcionamento da língua como 

um sistema de estruturas, tornando explícita a 

gramát ica implícita em seus atos de 

comunicação.  

Uma gramática a serviço da reflexão : o ensino de 

gramát ica visa a levar o aluno a tomar 

consciência do funcionamento da língua como 

um sistema de estruturas, tornando explícita a 

gramát ica implícita em seu uso da língua.  
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3.4 LIVRO: PORTUGUÊS: UMA PROPOSTA PARA O LETRAMENTO7- CRONÓTOPO DO 

LETRAMENTO 

 

A primeira coisa que nos chama a atenção na capa do livro intitulado Português: uma 

proposta para o letramento (daqui por diante, PPL) é a gravura de um mouse em conjunto 

com o número do código da coleção do LDP e o nome da editora. Vejamos a capa:  

 

Figura 7- Capa do livro Português: uma proposta para o letramento. 

 

 

Fonte: Soares (2002). 

 

Na Figura 7, a imagem em formato de um mouse é um indício de um novo contexto 

político-pedagógico que se inicia a partir da segunda metade da década de 1990. Esse período 

é caracterizado por transformações nas práticas de ensino de português e na produção de 

livros didáticos, motivadas por uma série de fatores, tais como:1) a criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs); 2) o fortalecimento do Programa Nacional de Livro Didático 

(PNLD); e 3) o desenvolvimento de debates linguísticos nos campos da Linguística da 

Enunciação, Linguística Textual, Estudos do Letramento e Análise do Discurso 

 Os PCNs, entendidos como um revozeamento de teorias linguísticas (ROJO, 2008a) e 

também como um instrumento de controle do currículo (BATISTA; COSTA VAL, 2004), 

surgem como uma bússola para direcionar o ensino de português e a construção de propostas 

                                                                 
7
 Esse livro faz parte da coleção Português: uma proposta para o letramento   que é formada por nove LDPs 

destinados a todos os anos do ensino fundamental (da alfabetização ao 9º ano). Os LDPs dos primeiros anos do 

ensino fundamental foram editados em 1999 e os volumes destinados aos últimos anos (6º ao 9º ano) foram 

publicados em 2002. 
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pedagógicas dos LDPs. Além disso, o MEC começa a participar mais ativamente das 

discussões sobre o livro didático e institui comissões de especialistas encarregados de avaliar  

sua qualidade. Em 1996, inicia-se, assim, um processo de avaliação pedagógica dos livros 

didáticos inscritos no PNLD. Os resultados  dessa avaliação passam a ser divulgados para os 

professores por meio da publicação de um Guia do Livro Didático, que, além de conter os 

princípios e os critérios que definem a recomendação ou não de uma determinada obra, 

oferece resenhas que comentam as propostas dos LDPs para trabalhar com a leitura, produção 

textual, análise linguística e oralidade. Argumentamos, em outro estudo (FERREIRA; 

SOUZA, 2011), que esses documentos oficiais produzidos na esfera educacional, dão origem 

às “ideologias do ensino de português”, pois legitimam conceitos e práticas para essa 

disciplina. De uma perspectiva bakhtiniana, esses documentos escritos formariam uma cadeia 

discursiva  

 

[...] onde circulam os conteúdos ideológicos que passaram por todas as 
etapas de objetivação social e agora entraram no poderoso sistema 
ideológico especializado e formalizado da arte, da moral, da religião, do 
direito, da ciência [da educação] e portanto já se encontram mais 
estabilizados, mais aceitos pelo conjunto social, mais testados pelos 
acontecimentos e mais amparados pelos jogos de poder (MIOTELLO, 2007, 
p. 174). 

 

Nesse cenário, o LDP começa a ser visto como um material capaz de contribuir para 

efetivar as concepções baseadas nos PCNs, renovar antigas práticas e apresentar projetos 

pedagógicos voltados para o exercício da cidadania e para participação plena no mundo 

letrado. Esse novo papel do LDP é ratificado pelo Guia do Livro Didático-2011, que afirma 

que tal material não apresenta apenas um banco de atividades didáticas, mas todo um projeto 

de ensino-aprendizagem, com pressupostos teórico-metodológicos específicos e organizados 

para atender as demandas do ensino fundamental. Para Souza (1999), o LDP legitimado pelos 

órgãos oficiais estaria 

 

[...] em última instância a serviço da relação professor-aluno-conhecimento, 
devendo, assim, “orientar” os professores quanto a “ o que ensinar” e “ como 
ensinar”. Ao mesmo tempo, caberia ao livro didático fornecer conteúdos 
previamente selecionados, fazendo recortes no que supostamente seria mais 
relevante no conhecimento, e indicar procedimentos metodológicos para a 
sua transmissão em sala de aula (SOUZA, 1999, p. 59). 

 

Devemos ressaltar que, nesse período, a intervenção do Estado no ensino de português 

e na construção de seus materiais didáticos, ao contrário do que vimos na década de 1970 com 
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a imposição da Lei 5.692-71, não está sustentada apenas em razões de natureza política e 

econômica, mas, como afirma Batista e Costa Val (2004), conta com o capital de autoridade 

de um corpo de especialistas das áreas de educação e linguística para amparar, avaliar e 

legitimar as propostas de ensino de português divulgadas pelos documentos oficiais. Nesse 

contexto, os autores dos LDPs buscam apresentar propostas de transposição didática de 

teorias desenvolvidas na esfera acadêmica e adequar seus projetos aos princípios e critérios 

estabelecidos pelos documentos oficiais.  

Na era pós-PCN, surgem diferentes propostas de ensino de português, entre elas o 

livro PPL. Nesse projeto, o letramento é ressaltado como fundamento e finalidade do ensino 

de português. Não temos a pretensão de nos aprofundar nos estudos sobre o letramento, 

conceito complexo que tem sido definido de diversas maneiras. Nossa análise limita-se em 

identificar como a autora, sob cronótopo do letramento, passa a compreender a língua e as 

práticas de ensino de português e como essa concepção modela o estilo, o conteúdo e a forma 

composicional do livro PPL. Por isso, para discutirmos esse cronótopo, partimos dos 

enunciados da própria autora encontrados no MP. 

Ao apresentar os fundamentos teóricos da proposta desse LDP para o professor, 

Soares (2002, p. 6) define o letramento como “estado ou condição de quem não só sabe ler e 

escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em 

que vive, conjugando-as com as práticas de interação oral”. Nessa perspectiva, a autora afirma 

que o projeto de PPL é guiado pela  visão de que o ensino de português tem como finalidade a 

formação do cidadão brasileiro e sua plena integração nas práticas sociais, culturais e 

profissionais.  

 

Desenvolver as habilidades de uso da língua escrita em situações discursivas 
diversificadas em que haja: motivação e objetivo para ler textos de diferentes 
tipos e gêneros e com diferentes funções; motivação e objetivo para produzir 
textos de diferentes tipos e gêneros, para diferentes interlocutores, em 
diferentes situações e diferentes condições de produção. 
Desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais e escritos de 
diferentes tipos e/ou gêneros e com diferentes funções, conforme os 
interlocutores, os seus objetivos, a natureza do assunto sobre o qual falam ou 
escrevem, o contexto, enfim, as condições de produção do texto. [...] 
Desenvolver as habilidades de interação oral e escrita em função e a partir do 
grau de letramento que o aluno traz de seu grupo familiar e cultural, uma vez 
que há grande diversidade nas práticas de oralidade e no grau de letramento 
entre os grupos sociais a que os alunos pertencem- diversidade na natureza 
das interações orais e na maior ou menor presença de práticas de leitura e de 
escrita no cotidiano familiar e cultural dos alunos (SOARES, 2002, p. 8). 
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Esses trechos mostram um ensino voltado para as condições sociais de produção da 

língua e para as necessidades dos alunos em relação às atividades de leitura e escrita. Os 

gêneros discursivos que circulam em diversas esferas sociais surgem como  novos objetos de 

ensino. Sob o cronótopo do letramento, esse LDP é organizado em quatro unidades temáticas, 

formadas por um conjunto de textos de diferentes gêneros.  Os textos selecionados para cada 

unidade são o eixo articulador de todas as seções de leitura, produção de texto, linguagem oral 

e reflexão sobre a língua. Na unidade 1, por exemplo, a autora intercala textos (poema, 

reportagem, entrevista, história em quadrinhos e anúncio publicitário )  que giram em torno de 

um mesmo tema: os conflitos da pré-adolescência. Essa composição de PPL é apresentada por 

Soares (2002, p. 10) como uma maneira de evidenciar para os seus interlocutores que um 

mesmo tema pode materializar-se em diferentes gêneros discursivos, com diferentes formas 

de organização e diferentes estilos. A Figura 8 demonstra a composição dessa unidade 

didática: 

 

Figura 8 - Reprodução do sumário da unidade I do livro Português: uma proposta para o  letramento. 

 

 
 

Fonte: Soares (2002). 
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À luz da concepção de língua como interação, o projeto didático de PPL é construído 

sob os princípios de que 1) a leitura e a escrita devem ser vistas como situações de 

interlocução leitor/autor/texto socialmente contextualizadas; 2) é necessário priorizar os 

gêneros mais frequentes ou mais necessários para as atividades de leitura e produção de 

textos; 3) os conhecimentos linguísticos devem ser abordados em situações de uso e 

articulados com as atividades de leitura e produção de textos.  

Apesar de não ostentar em sua capa as expressões “de acordo com os PCNs” e 

“aprovado pelo PNLD”, como é comum encontrar em outros LDPs dessa época, o livro PPL 

continua sendo muito bem avaliado  pelos especialistas do MEC. Na resenha do Guia do 

Livro Didático 2011, esse LDP é concebido como uma proposta capaz  de contribuir para um 

ensino significativo e que se destaca por apresentar um projeto claro e consistente.  Essa 

recente avaliação de PPL demonstra que as concepções de língua e ensino de português 

apresentadas nesse livro permanecem vigentes nas esferas pedagógicas e acadêmicas. 

No Quadro 2, expomos uma síntese dos cronótopos extraídos dos LDPs de Magda 

Soares analisados: 

 

Quadro 2- Cronótopos dos LDPs de Soares (1972; 1984; 1991; 2002). 

 

Livros didáticos  Cronótopos  

 

 

 

Comunicação em língua portuguesa (SOARES, 

1972).  

Com base na Teoria da Comunicação,  

propagava-se que  ensinar português=  ensinar 

comunicação. 

A língua é concebida como instrumento de 

comunicação e o objet ivo do ensino de 

português é o de “desenvolver e aperfeiçoar os 

comportamentos do aluno como emissor e 

receptor de mensagens”. 

Os objetos de ensino passam a ser os gêneros 

que circulavam nos meios de comunicação de 

massa como: h istórias em quadrinhos, notícias 

jornalísticas, artigos de revistas, textos de 

humor, etc. 

O ensino de gramát ica é omitido. 

 Comunicação e expressão: novo português 

através de textos (SOARES,1984). 

 Português através de textos (SOARES, 1991).  

Com base nas ideias do estruturalis mo 

linguístico, a língua é vista como sistema e 

estrutura que deve ser manipulada, ordenada e 

dividida.  

 

 

 Português: uma proposta para o letramento 

(SOARES, 2002). 

A língua é concebida como um processo de 

interação entre os sujeitos. 

O letramento é adotado como fundamento e 

finalidade do ensino de português. 

O objetivo do ensino de português é a formação 

do cidadão brasileiro  e sua plena integração nas 

práticas sociais, culturais e profissionais. 

Os gêneros discursivos que circulam em diversas 

esferas sociais surgem como novos objetos de 

ensino. 
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Pela análise cronotópica desses LDPs, vemos que as concepções da autora em relação 

ao ensino de português e o estilo, conteúdo e forma composicional desse gênero foram 

construídos sócio-historicamente, variando de acordo com as contingências e coerções de 

cada época. Contudo, vale lembrar que, coerente com a perspectiva bakhtiniana, não podemos 

ver a relação da autora/contexto de produção dos LDPs de forma mecânica e determinista. 

Conforme Bakhtin (2010a), além da influência da esfera social, a composição de um gênero é 

definida, sobretudo, pela apreciação de valor (avaliação axiológica) que um autor faz do 

objeto/tema desse gênero e de seus interlocutores. O autor, assim, não reproduz 

mecanicamente as vozes sociais com que dialoga, mas “apresenta, num todo estilístico, um 

modo de percebê-la[s], experimentá- la[s] e valorá- la[s] (FARACO, 2007, p. 50). Diante 

dessas considerações, buscaremos, nas seções seguintes, abordar o dialogismo que constitui 

os LDPs de Soares (1972; 1984; 1991; 2002). 
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4 O DIALOGISMO NOS LDPs DE MAGDA SOARES 

 

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 
impossível entender até o fim o estilo de um enunc iado. Porque a nossa 
própria idéia- seja filosófica, científica, artística- nasce e se forma no 
processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode 
deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão 
verbalizada do nosso pensamento (BAKHTIN, 2010a, p. 298). 

 

Vimos, nos capítulos anteriores, que a elaboração de um LDP não ocorre num vácuo 

social; mas situa-se em um espaço e tempo históricos com suas conjunturas sociopolíticas e 

seus valores. Dessa forma, a análise precedente nos levou a compreender os LDPs como 

espaços de circulação de discursos políticos, sociais, acadêmicos e pedagógicos, ou seja, 

como um gênero que reflete as relações dialógicas presentes em sua esfera de produção. Além 

disso, verificamos que o projeto enunciativo de um LDP é marcado pelas axiologias do autor 

com relação aos discursos e aos temas que envolvem o ensino de português. Diante dessas 

considerações, os objetivos das próximas seções deste trabalho são: 1) identificar como a 

autora incorpora ao seu discurso autoral  leis educacionais, documentos oficiais e teorias 

linguísticas vigentes nas quatro décadas analisadas; 2) identificar as orientações valorativas da 

autora com relação aos temas que envolvem o ensino de português (eixos da leitura e escrita); 

3) analisar como o diálogo entre a autora e o professor de português se inscreve nos LDPs, 

buscando compreender o que as marcas estilísticas e composicionais desse diálogo revelam da 

imagem presumida que a autora possui de seu interlocutor.  

 

4.1 A ASSIMILAÇÃO DA PALAVRA DO OUTRO NO DISCURSO DIDÁTICO DE 

MAGDA SOARES  

 

Seguindo a perspectiva teórica esboçada anteriormente neste trabalho, é importante 

reafirmar a concepção do LDP como um enunciado,  

 

[...] um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo. 
[...] Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 
mesmos; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. 
[...] Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 
discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta 
aos enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a 
palavra “resposta” num sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, 
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completa, baseia-se neles, submetendo-os como conhecidos, de certo modo 
os leva em conta (BAKHTIN, 2010a, p. 296-297, grifo nosso).  

 

A partir da análise da materialidade linguística dos LDPs de Soares (1972, 1984, 1991, 

2002), é possível perceber que esse gênero é pleno de palavras alheias. A leitura desses 

diferentes LDPs mostra que, ao longo das quatro décadas, a autora constrói seus projetos 

didáticos com “movimentos de assimilação e distanciamento”  (RODRIGUES, 2001) de leis, 

documentos oficiais e teorias desenvolvidas em torno do ensino de português. Por meio 

desses movimentos, depreendemos na obra de uma única autora diferentes axiologias sobre o 

ensino de português. Para guiar esta análise, tomamos como base a discussão desenvolvida na 

seção 1.4 em que tratamos das formas de assimilar e representar o discurso do outro. Isso 

posto, partimos para a análise do livro CLP, publicado em 1972, buscando desvelar os 

discursos legais e acadêmicos que fundamentam esse LDP e  identificar como eles são 

incorporados no discurso autoral.  

 Soares (1972) inicia o livro CLP apresentando ao seu interlocutor a proposta 

pedagógica que organiza seu projeto didático. Vejamos o texto (Figura 9):  
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Figura 9- Quadro com a citação da Resolução nº 8 de 1971 e a proposta didática do livro Comunicação em 

língua portuguesa. 
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Fonte: Soares (1972,  p.7-8). 
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Ao analisarmos a Figura 9, verificamos que os textos de abertura do livro CLP são 

artigos e parágrafos da Resolução nº 8 do Conselho Federal de Educação de 1º de dezembro 

de 1971. Chamamos a atenção para a forma composicional e o estilo utilizados por Soares 

(1972) para citar esse discurso legal, pois, numa perspectiva enunciativo-discursiva, é 

possível apreender alguns sentidos em sua maneira de assimilar a palavra alheia. Quanto à 

forma desse enunciado de abertura do livro CLP, vemos que a Resolução nº 8 é colocada na 

primeira coluna de um quadro de tonalidade amarela, em que a autora relaciona “essas novas 

diretrizes do ensino no Brasil” com sua proposta didática (acrescida na segunda coluna desse 

quadro, com um tom alaranjado). A disposição desses textos no quadro da Figura 9 evoca 

uma relação de correspondência entre as novas diretrizes para o ensino de português e a 

proposta pedagógica do livro CLP. Seguindo esse raciocínio, percebemos que a citação da 

Resolução nº 8 configura um movimento de assimilação da palavra do outro nesse LDP e 

funciona como uma voz de autoridade que outorga credibilidade à proposta didática da autora. 

Além disso, depreendemos, no quadro da Figura 9, maneiras de incorporar o discurso alheio 

que nos remetem a uma asserção de Bakhtin que diz: 

 

[...] a vinculação da palavra com autoridade- reconhecida por nós ou não- 
distingue e isola a palavra de maneira específica; ela exige distância em 
relação a si mesma (distância que pode tomar uma coloração tanto positiva 
como negativa, nossa relação pode ser tanto fervorosa como hostil. A 
palavra autoritária pode organizar em torno de si massas de outras palavras 
que a interpretam, que a exaltam, que a aplicam desta ou de outra maneira 
mas ela não se confunde com elas (por exemplo, por meio de comutações 
graduais), permanecendo nitidamente isolada, compacta e inerte: poder-se-ia 
dizer que ela exige não apenas aspas, mas um destaque mais monumental, 
por exemplo, uma escrita especial (BAKHTIN, 2010e,  p. 143, grifo nosso). 

 

A nosso ver, esse trecho funciona como uma descrição do estilo adotado por Soares 

(1972) para vincular o discurso oficial no seu livro, pois, após apresentar um quadro que 

institui uma correspondência entre a Resolução nº 8 e o seu LDP, a autora “interpreta” e 

“aplica” essas “palavras com autoridade” ao seu projeto didático, construindo o seu discurso 

pedagógico em torno delas com o objetivo de ratificá- las.  Por outro lado, a importância desse 

discurso oficial é demonstrada por sua posição (texto de abertura desse LDP) e pela util ização 

de uma tonalidade amarelada nas páginas que contêm os trechos das “novas diretrizes”, que 

pode ser compreendida como uma  forma de destacar, separar e diferenciar essas palavras de 

autoridade no LDP.  
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Além desse quadro que relaciona o livro CLP com as  diretrizes da Resolução nº 8 

(C.f. Figura 9), a autora cita um trecho do Parecer nº 853/71 do Conselho Federal de 

Educação e, mais uma vez, relaciona as determinações de um documento oficial com o seu 

projeto didático, utilizando a seguinte estratégia: em cada parágrafo do texto desse Parecer, 

Soares (1972) insere números que remetem o leitor às anotações da autora sobre sua proposta 

didática (ANEXO A). 

Diante dessas considerações, verificamos que as citações das leis educacionais de 

1971 no início do livro CLP vêm acompanhadas de uma entonação valorativa de 

concordância e apoio. É válido ressaltar, entretanto, que a transmissão desse discurso oficial 

em Soares (1972) está marcada por um estilo linear e autoritário (C.f. seção 1.4) que é 

caracterizado por um tom impositivo. Dessa forma, notamos que a autora de CLP não 

demonstra a preocupação em persuadir o seu interlocutor (professor) sobre as vantagens das 

novas diretrizes para o ensino de português. Ao contrário, o discurso pedagógico de Soares 

(1972) é apresentado com base na autoridade do Estado, que instituiu a Resolução nº 8 e o 

Parecer nº 853/71, exigindo, assim, do seu interlocutor, uma assimilação e reconhecimento 

inquestionáveis dessas normas legais.  

É válido, aqui, relembrar que, de acordo com a teoria enunciativo-discursiva, as 

maneiras de assimilar e transmitir o discurso alheio refletem contextos extralinguísticos e são 

acompanhadas das axiologias de seus escritores/falantes. Desse ponto de vista, o estilo linear 

e autoritário, revelado nas formas de assimilar e transmitir os enunciados que iniciam o livro 

CLP, pode ser visto como um reflexo da época da ditadura militar, no seu momento mais 

repressor. Nesse contexto, a palavra autoritária da legislação educacional8 foi assimilada de 

forma “reverente” e “entusiamada” por Soares (1972). Essa afirmação pode ser ratificada por 

um trecho do Memorial da  autora, que, ao retratar esse período de sua vida acadêmica, expõe: 

:  

 

Recordo minha vida acadêmica e vejo-me (vejo-a) solidária com o modelo 
educacional que se procurava construir e, mais que isso, participante, eu 
(ela) à cata de eficiência e eficácia, de racionalização, operacionalização e 
produtividade (SOARES, 1991, p. 82).  

 

Vemos, assim, que o projeto didático de CLP é fruto do diálogo da autora com o 

discurso educacional do período da ditadura militar, representado na Lei 5.692/71. É 

                                                                 
8
 A Resolução nº 8 e o Parecer nº 853/71 fazem parte da Lei 5.692/71 que foi criada no governo Médice. Tais 

Leis propõem uma reforma na educação do Brasil que busca alinhar o sistema educacional aos propósitos do 

Estado capitalista militar, adequando-o à ideologia da educação a serviço do desenvolvimento do Brasil.  
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importante ressaltar que a assimilação do discurso dessa Lei suscita um movimento de 

afastamento de Soares (1972) dos discursos educacionais que prevaleceram nas décadas 

anteriores que defendiam uma concepção beletrista da língua e seu ensino ligado à  gramática 

normativa. Esse conceito de língua e ensino é contestado pela Lei nº 5.692/71, que, criada sob 

a ideologia da educação a serviço do desenvolvimento do Brasil, atribui à língua uma função 

instrumental e promove a ideia de que aprender a língua portuguesa é aprender comunicação.  

Nessa perspectiva, o projeto didático de CLP assimila também o discurso da Teoria da 

Comunicação. Encontramos, assim, nas últimas páginas desse livro, em uma seção intitulada 

“ao professor”, a citação de conceitos e princípios dessa teoria. Em CLP não há remissão às 

fontes teóricas que fornecem tais conceitos e princípios da Teoria da Comunicação. 

Entretanto, em uma entrevista concedida a Moura (2005), Magda Soares afirma que a base 

teórica para elaboração desse LDP foi retirada do livro  O processo de comunicação  de David 

Berlo. É válido dizer que, como vimos na seção 2.2, o diálogo de Soares (1972) com essa 

teoria também pode ser percebido na forma, estilo e conteúdo adotados ao longo do livro 

CLP.   

Além disso, observamos também o diálogo da autora com os princípios teóricos 

propagados pela Linguística Aplicada, ciência da linguagem que estava surgindo no contexto 

educacional brasileiro nessa época.  Em um trecho da seção intitulada “ao professor”, a autora 

diz :  

 

Aprendemos a língua usando-a, não falando a respeito dela. A Linguística 
Aplicada já mostrou: ensinar a respeito da língua não melhora o uso da 
língua [...]. É através de experiências que a criança adquire a capacidade de 
comunicação. Por que não desenvolver essa capacidade usando êsse 
processo natural? Estruturas que se automatizem pela frequência do uso- 
recebendo e expressando mensagens. Uma gramática interiorizada que o 
aluno saiba usar, mas sôbre a qual não é necessário falar. Usar a língua e não 
teorizar sobre a língua (SOARES, 1972, p. 143, grifo nosso). 

 

 Na citação acima, a autora recorre à autoridade da Linguística Aplicada para 

fundamentar seu argumento de que a língua se aprende com o uso, e não com exercícios 

gramaticais. Encontramos também nessa transcrição as expressões “gramática interiorizada” e  

“processo natural” que nos levam aos princípios propagados pelo Gerativismo, teoria 

linguística que provocou modificações no ensino de línguas materna e estrangeira. A nosso 

ver, esse diálogo de Soares (1972) com princípios propagados pela Linguística Aplicada e 

pelo Gerativismo aproxima o projeto didático de CLP dos livros de língua estrangeira, na 

medida em que esse LDP propõe atividades que se voltam para o desenvolvimento das quatro 
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habilidades da língua (ouvir, falar, ler e escrever) e enfatizam uma abordagem comunicativa  

no ensino de português. 

 Como podemos ver em CLP, a incorporação das vozes que sustentam esse projeto 

didático é feita tanto pela citação direta de trechos da Resolução nº 8, como pelo uso  de 

palavras ou expressões que nos remetem a teorias linguísticas.  É importante dizer, aqui, que 

essa segunda forma de apreender as formas de assimilação do discurso alheio num enunciado 

como o LDP respalda-se nas seguintes palavras de Bakhtin (2010a, p. 297):  

 

[...] cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros 
enunciados de dada esfera da comunicação discursiva. Essas reações têm 
diferentes formas: os enunciados dos outros podem ser introduzidos 
diretamente no contexto do enunciado; podem ser introduzidas somente 
palavras isoladas ou orações que, neste caso, figurem como representantes 
de enunciados plenos [...]. Os enunciados dos outros podem ser recontados 
com um variado grau de reassimilação. 

 

Esse pensamento bakhtiniano nos auxilia também na análise do livro CENPAT, 

editado em 1984. Nesse LDP, a palavra alheia não assume um lugar explícito no discurso 

autoral; ela é apresentada de forma sutil, com palavras que figuram como representantes de 

leis educacionais e teorias da linguagem. Em alguns trechos desse LDP (retirados do manual 

do professor), identificamos palavras que fazem remissão aos discursos das esferas política e 

acadêmica. No que se refere às leis educacionais, não encontramos no livro CENPAT a 

citação de trechos de documentos legais como vimos no LDP de 1972. Como discutimos na 

seção 2.3, a única referência à Lei 5.692/71, que ainda vigorava no período de publicação 

desse LDP, é vista pelo uso das palavras “comunicação e expressão” na capa de CENPAT e 

em alguns trechos de seu MP. Por outro lado, na leitura do MP desse livro, verificamos que 

Soares (1984) utiliza termos e expressões que revelam a assimilação de discursos teóricos que 

não faziam parte do projeto didático do livro de 1972. Vejamos o trecho que ilustra essa 

afirmação:  

 

[...] o que importa é que o aluno aperfeiçoe e amplie suas possibilidades de 
uso da língua e que, pela identificação dos mecanismos que permitem a 
formação e a interpretação de mensagens verbais, tome consciência do 
sistema que é a língua e de seu funcionamento (SOARES, 1984, p. XII, grifo 
nosso). 

 

Nesse trecho, os termos “sistema e funcionamento” revelam a assimilação do discurso 

da teoria estruturalista da língua. O diálogo com o Estruturalismo neste LDP também pode ser 
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percebido nas palavras de Soares (1982, p. XIII) ao apresentar  uma metodologia para o 

estudo de gramática: “O método é o da Linguística Estrutural Distributiva: as frases são 

analisadas como estruturas, que consistem em arranjos ou distribuições de palavras”.  

Baseados nessas transcrições, percebemos que Soares (1984) procura fundamentar o 

projeto de CENPAT no discurso acadêmico, ou seja, a palavra de autoridade é concedida aos  

estudos linguísticos que propagavam os princípios do Estruturalismo. A nosso ver, o projeto 

pedagógico de CENPAT se afasta do discurso legal e teórico assimilado no LDP de 1972.  

Esse fato pode ser percebido pelas transformações no estilo, conteúdo e forma composicional 

desse LDP, que, como vimos na seção 2.3, substitui a temática da comunicação e as 

ilustrações e gravuras de diálogos por tabelas e formas geométricas utilizadas para o estudo 

das estruturas da língua. Além disso, o resgate da gramática como conteúdo em CENPAT 

surge como outro elemento que distancia esse projeto didático do LDP de 1972. Vale dizer, 

entretanto, que a retomada desse conteúdo em CENPAT é “respaldada” pelos estudos 

linguísticos e “reconfigurada” pelo uso do método da Linguística Estrutural Distributiva 9. 

Dessa forma, ancorada por esse discurso acadêmico, a autora questiona a Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) e a ênfase no ensino da metalinguagem, afirmando que no livro 

de 1984: 

 

[...] a orientação linguística adotada poderia conduzir a dificuldades em 
relação à Nomeclatura Gramatical Brasileira, que, à luz dessa orientação, 
nem sempre se explica ou se justifica. Procurou-se, porém, respeitar a NGB, 
por ser didaticamente recomendável não afastar o aluno da padronização 
gramatical ainda em uso no país. Não foi difícil sustentar essa posição, na 
maior parte das vezes, porque, em se tratando do ensino de 1º grau, apenas 
as estruturas linguísticas básicas de português foram objeto de estudo e, em 
relação a estas, as inadequações da NGB são menores. Além disso, a 
nomenclatura é considerada inteiramente secundária, na coleção, em vista 
dos objetivos nela propostos para o ensino de gramática (SOARES, 1984, p.  
XIII). 

 

Com base nesse trecho, podemos perceber que a autora reconhece uma  

“incompatibilidade” entre a orientação linguística adotada em CENPAT e as propostas da 

NGB. Contudo, resolve esse impasse dizendo que a NGB é considerada inteiramente 

secundária em seu projeto didático. Interpretamos o uso do adjetivo “secundária”, nessa 

                                                                 
9
 A autora não oferece esclarecimentos ao seu interlocutor sobre o que significa o método da Linguística 

Estrutural Distributiva, apenas informa que nos comentários às paginas do livro, os objetivos e va ntagens desse 

método são apontados. Na resenha bibliográfica, a autora afirma que as bases do método adotado para o estudo 

de gramática são encontrados na tradução e adaptação para o português da obra intitulada   Bases de análise 

linguística, de Dubois-Charlier. 
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transcrição, como uma maneira de desqualificar o ensino vinculado à NGB e como uma 

tentativa de distanciar o projeto didático de CENPAT do discurso desse documento. Para 

justificar o retorno da gramática nesse LDP, a autora apresenta “novos” objetivos de ensino 

desse conteúdo: 

 

Uma gramática a serviço da comunicação: o ensino da gramática visa a 
aperfeiçoar e enriquecer o uso da língua como instrumento de compreensão e 
expressão. 
Uma gramática a serviço da reflexão: o ensino da gramática visa a levar o 
aluno a tomar consciência do funcionamento da língua como um sistema de 
estruturas, tornando explícita a gramática implícita em seus atos de 
comunicação (SOARES, 1984, p. XII). 

 

Nesse trecho, vemos que Soares (1984), ao contrário de seu discurso no LDP de 1972, 

apresenta um redimensionamento no ensino de gramática que passa a ser vista como um 

elemento importante para a comunicação e para o entendimento do funcionamento da língua 

como um sistema de estruturas.  Segundo Moura (2005), o retorno dos conteúdos gramaticais 

no livro CENPAT caracteriza-se como uma resposta aos apelos dos professores de português 

que expressavam “um certo desconforto com os fundamentos da coleção dos anos setenta, e 

que casava com o desenvolvimento  do estado de conhecimento na área da linguística” 

(Moura, 2005, p.90). Essa afirmação é comprovada por essa pesquisadora com a citação do 

trecho de uma entrevista de Magda Soares que diz:  

 

A gramática acaba sendo importante para o professor porque, enfim, é um 
conteúdo. A ‘leitura’, a ‘produção textual’ não constituem propriamente um 
conteúdo. Quando o professor vai fazer um plano de curso, ele fala: “como é 
que ponho lá leitura, produção textual?”. Ao passo que, se ele põe ‘adjetivo’, 
‘substantivo’, ‘orações subordinadas adverbiais’, isto é um conteúdo, alguma 
coisa concreta. [...] Então, todo mundo ficou desorientado com os livros sem 
gramática e com a mentalidade que se criou de que não era para ensinar 
gramática. E eu acabei me convencendo de que era para ensinar gramática, 
sim, depois, lá pela segunda metade dos anos setenta, com essa questão dos 
professores estarem querendo a tal da gramática, querendo voltar ao 
“Português Através de Textos”. E aí, já a gente estava em plena fase 
estruturalista na Linguística, porque quando a lingüística chegou, ela chegou 
assim sob esse formato, que era o que vinha lá da Europa para nós 
(MOURA, 2005, p. 91).  

 

Nessa passagem, vemos que Soares (1984) assimila o discurso estruturalista, 

reformulando os objetivos de ensino de português, que passam a enfocar o funcionamento da 

língua como um sistema. Esse diálogo, como afirmamos anteriormente, é visto no estilo, 

conteúdo e forma composicional desse LDP. Essas características do livro CENPAT, 
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permanecem na edição de 1991, que apresenta a mesma forma de assimilar e representar o 

discurso alheio. Contudo, em PAT, podemos perceber um maior estreitamento do diálogo de 

Soares (1991) com as teorias acadêmicas vigentes nessa época. Na carta de apresentação do 

projeto didático de PAT ao professor, por exemplo, a autora diz que buscou aperfeiçoar esse 

LDP através da incorporação de resultados de pesquisas e estudos desenvolvidos na área de 

ensino de língua portuguesa.  Esse diálogo com os estudos linguísticos é notado no MP pela  

inserção de palavras, como “interação”, “uso da língua”, “variedade linguística”, “dialeto de 

prestígio”, “gramática de outras variedades”. Essas expressões funcionam como 

representantes de todo um discurso proferido pelos estudos da Sociolinguística e das Teorias 

Sociointeracionistas com que a autora dialogava. Ademais, vale lembrar que entre a edição do 

LDP de 1984 e sua reedição em 1991, Magda Soares publicou um livro, intitulado Linguagem 

e escola, que divulgava os princípios da Sociolinguística. Encontramos, assim, no MP desse 

livro, um discurso situado numa zona fronteiriça entre o Estruturalismo e as Teorias 

Sociointeracionistas. Contudo, apesar da assimilação de novos discursos sobre o ensino de 

português, uma análise global desse LDP, nos leva a verificar que a autora conserva o 

discurso estruturalista, que continua sendo uma voz de autoridade em PAT.  

Seguindo a tendência dos LDPs de 1984 e 1991, no livro PPL, editado em 2002, os 

discursos que legitimam esse projeto didático provêm da esfera acadêmica. É curioso notar 

que, apesar desse LDP ter sido publicado em um período de forte intervenção do Estado com 

a criação dos PCNs e do PNLD, Soares (2002) não faz nenhuma referência explícita a essas 

instâncias, como é comum observar em outros LDPs da era pós-PCN. Contudo, a nosso ver, o 

diálogo com esses documentos oficiais aparece em PPL de forma tácita nas modificações e 

inserções de nomenclaturas e seções recomendadas pelos especialistas do MEC para a 

aprovação de LDPs (apontaremos algumas dessas transformações provocadas pelo PNLD, 

mais adiante neste trabalho).  

No que diz respeito ao diálogo de Soares (2002) com as teorias linguísticas, 

verificamos que, no texto destinado à apresentação dos fundamentos teórico-metodológicos 

de PPL, não há citações diretas das palavras de pesquisadores e linguistas. A autora assimila e 

transmite os discursos acadêmicos num estilo pictórico, em que as palavras dos teóricos são 

infiltradas e entrelaçadas no seu discurso pedagógico. Como nos LDPs de 1984 e 1991, as 

terminologias utilizadas no projeto didático de PPL também demonstram a assimilação dos 

discursos acadêmicos vigentes. Nesse livro, encontramos palavras e expressões como: 

“gêneros textuais”, “discurso”, “processo de interação”, “produção de texto”, “reflexão sobre 

a língua”, “práticas sociais de leitura e escrita”, “variedades da língua”, “diferentes registros”, 



74 

 

etc. Esses termos são o resultado do diálogo da autora com as Teorias Sociointeracionistas 

que predominam na época da produção desse LDP. 

 Como reflexo desse diálogo, o letramento surge como fundamento e finalidade do 

ensino de português. De acordo com esse conceito, Soares (2002) expõe axiologias sobre o 

ensino dessa disciplina que se distanciam de seu discurso pedagógico apresentado nos LDPs  

anteriores. Para ilustrar essa afirmação, citamos um trecho em que a autora afirma que:  

 

Não se considera a língua apenas como instrumento de transmissão de 
mensagens, como veículo de comunicação por meio do qual alguém diz ou 
escreve algo para alguém que deve compreender o que ouve ou lê. 
Considera-se aqui a língua como processo de interação (inter-ação) entre 
sujeitos, processo em que os interlocutores vão construindo sentidos e 
significados ao longo de suas trocas linguísticas, orais ou escritas, sentidos e 
significados que se constituem segundo as relações que cada um mantém 
com a língua, com o tema sobre o qual fala ou escreve, ouve ou lê, segundo 
seus conhecimentos prévios, atitudes e ‘pré-conceitos”, segundo ainda as 
relações que os interlocutores mantêm entre si, segundo a situação específica 
em que interagem, segundo o contexto social em que ocorre a interlocução 
(SOARES, 2002, p. 7). 

 

A negação que inicia essa frase nos remete aos livros dos anos 1972 e 1984, pois a 

autora retoma o conceito de língua defendido nesses projetos didáticos para ampliá- lo, 

afirmando que a língua não é usada apenas para comunicação, mas, também, para estabelecer 

a interação social. É válido ressaltar que, com esse posicionamento, Soares (2002) demonstra 

que os conceitos de língua como comunicação e como interação não são excludentes, mas  

podem ser complementares. Outro indício que nos leva a perceber o afastamento de Soares 

(2002) dos discursos pedagógicos de seus LDPs anteriores é a substituição dos títulos das 

seções “gramática” e “redação”, apresentados nos livros de 1984 e 1991, por “reflexão sobre a 

língua” e “produção de texto”, no livro 2002.  Não há espaço neste trabalho para identificar 

como essas mudanças de nomenclaturas refletiram nas formas de abordar a gramática e a 

escrita nesses LDPs. Entretanto, voltaremos a discutir, de forma sucinta, os princípios e 

valores subjacentes no uso das terminologias  “redação” e “produção textual” no livro PPL na 

seção 4.2.2. Nessa direção, passemos para a análise das axiologias de Soares (1972; 1984; 

1991; 2002) em relação ao ensino de português, com o foco nos eixos da leitura e escrita. 
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4.2 AXIOLOGIAS DA AUTORA SOBRE AS ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA 

NOS LDPs: MAS, AFINAL, O QUE É ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA?  

 

Na perspectiva enunciativo-discursiva, as apreciações de valor sobre o tema de um 

enunciado estão relacionadas à ideia de dialogismo, pois ao construir este enunciado, o 

falante/escritor orienta-se para os discursos alheios. Como vimos nas seções anteriores, o 

diálogo de Magda Soares com diferentes teorias linguísticas e documentos legais faz surgir 

projetos didáticos que apresentam diferentes matizes e tons valorativos sobre os objetos de 

ensino de português, principalmente no que concerne aos eixos da leitura e escrita.  

Iniciemos, assim, nossa discussão levantando a seguinte pergunta: mas, afinal, o que é 

ensinar língua portuguesa em cada LDP de Magda Soares? Essa pergunta nos remete a um 

debate desenvolvido por Batista (1997), que levanta a questão  de que: 

 

no ensino de português, o que se ensina é o produto de uma visão, entre 
outras coisas, do fenômeno da língua e do papel de seu ensino em uma 
determinada sociedade. É a alteração do ponto de vista sobre esses e outros 
fenômenos que pode, em parte, explicar as mudanças que vem sofrendo o 
ensino de português ao longo de sua história, e que se expressam na 
alternância de seu nome: Gramática Nacional, Língua Pátria ou Idioma 
Nacional, Comunicação e Expressão, Português. É também a alteração 
desses pontos de vista- ou, particularmente, a competição entre eles- que 
pode explicar, em certa medida, as polêmicas e as verdadeiras lutas que com 
frequência se travam para a definição de seu objeto e objetivos: a gramática? 
a leitura e a escrita? a língua oral? o processo de enunciação de textos orais e 
escritos? [...] Dependendo das respostas que forem dadas a essas questões, 
diferentes práticas ensinarão diferentes objetos, com diferentes objetivos. 
Todas essas práticas, no entanto, poderão ser identificadas pela mesma 
designação: “Português”. Faz sentido, portanto, perguntar, o que, ao se 
ensinar essa disciplina, é ensinado (BATISTA, 1997, p. 3-4). 

 

Baseados nessa transcrição, podemos dizer que o LDP é um gênero que nos permite 

conhecer diferentes axiologias sobre o ensino de LP. Por isso, como afirma  Buzen (2005), 

uma análise diacrônica de LDPs possibilita a identificação de saberes e competências 

considerados legítimos de determinadas épocas. Vemos, também, nessa perspectiva de 

análise, uma maneira de identificar as mudanças que os objetos de ensino dos LDPs do nosso 

corpus sofreram ao longo das quatro décadas. Diante dessas considerações, buscamos, nas 

próximas seções, identificar as axiologias da autora em relação ao ensino da leitura e da 

escrita de textos.  
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4.2.1 O texto como ponto de partida para o ensino de português nos LDPs de Magda 

Soares: axiologias sobre o ensino de leitura 

 

A análise dos LDPs de Magda Soares produzidos entre 1972 e 2002 revela que, em 

todos esses livros, o texto é tomado como unidade de ensino e surge como ponto de partida de 

trabalho com a língua, porém, em perspectivas axiológicas diferentes. Dessa forma, o nosso 

objetivo nesta seção é identificar as apreciações valorativas de Magda Soares com relação aos 

textos e às atividades de leitura que intercalam os projetos didáticos de seus livros editados 

entre os anos de 1972 e 2002.  

Nesta investigação, consideramos o dizer de Sobral (2009, p. 12) de que “toda escolha 

é uma avaliação”. Assim, fazemos um levantamento dos principais textos selecionados pela 

autora para intercalar o discurso didático de seus LDPs. Além disso, buscamos identificar: 1) 

os conceitos de texto em cada projeto didático; 2) os critérios utilizados para a seleção dos 

textos; e 3) as funções que tais textos exercem nos projetos didáticos dos LDPs. 

 Passemos, assim, para a análise do livro CLP de 1972. Nesse projeto didático,  Soares 

(1972, p. 140) entende por texto a mensagem expressa através da palavra em linguagem 

literária, em prosa, em linguagem de jornal, em linguagem de revista, por meio de desenho e  

de histórias em quadrinhos. Entre os critérios utilizados para a escolha dos textos que 

compõem esse livro, a autora elenca os seguintes:  

 

- textos que respondam a interêsses da faixa etária a que se destina o livro. 
- textos que, estruturalmente, estejam ao nível de competência lingüística de 
alunos de 5ª série (baseado em um padrão abstraído da observação de alunos 
desse nível de escolaridade). 
- textos que sejam representativos de variantes de língua com que o aluno 
convive: língua literária, língua de jornal, língua de revista, língua de humor 
(SOARES, 1972, p. 140). 

 

Encontramos, no último critério, pautado na representatividade de variantes de língua,  

princípios que conduzem a autora a selecionar, além de textos literários, histórias em 

quadrinhos, charges, artigos de jornais e revistas. Vejamos os textos que foram selecionados 

por Soares (1972), no Quadro seguinte:  
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Quadro 3- Textos que compõem o livro Comunicação em língua portuguesa .
10

 

 

Textos Autor ou fonte Variantes de língua
11

 

Emília na casa das chaves Monteiro Lobato  Língua literária  

Comunicar-se, muito difícil 

 

Autor não informado. 

Fonte: revista Realidade, maio, 

1970 

 Língua de jornal 

Sem títu lo 

Piada (sem t ítulo) 

Millôr Fernandes Língua de humor  

História triste de  Tuim Rubem Braga  Língua literária  

Amor materno, versão zoo Paulo de Tarso Costa  Língua de jornal 

O segredo do cofre Carlos Drummond de Andrade Língua literária  

Trem de ferro  Manuel Bandeira  Língua literária  

A locomotiva  Klaus Burkhardt  Língua literária  

O Ratinho, o gato e o galo Monteiro lobato Língua literária  

A causa da chuva Millôr Fernandes Língua de jornal 

Pedrinho e o Saci Monteiro Lobato Língua literária  

Lixo  que a prefeitura não 

aproveita alimenta favela  

Autor não informado. 

Reportagem retirada do jornal 

Estado de Minas, do dia 

24/05/1970.   

Língua de jornal 

Tempo e contratempo  Vão Gogo Língua literária  

História em quadrinho Maurício de Souza   

A pesca Affonso Romano de Sant’ Anna Língua literária  

Cartum (Sem título) Jaguar Língua de humor 

Cartum Sem t ítulo  Jaguar Língua de humor 

Os comunicativos Autor não informado. 

Fonte: revista Veja. 

Língua de revista 

 

O próximo passo de nossa análise consiste em identificar como esses textos são 

intercalados nesse LDP e quais as funções que tais textos exercem nesse projeto didático. Para 

isso, selecionamos as atividades de leitura desenvolvidas nas primeiras seções desse livro.  

Partimos do texto Emília na casa das chaves, de Monteiro Lobato (ANEXO B), 

escolhido por Soares (1972) para iniciar o projeto didático desse LDP. A aná lise das 

atividades que sucedem a leitura desse texto revela sua função de introduzir o discurso sobre a 

língua como instrumento de comunicação.  Vejamos, assim, como esse texto é incorporado no 

discurso autoral de CLP.  

No texto Emília na casa das chaves, a personagem Emília, decidida a acabar com a 

guerra, vai até a “casa das chaves”, lugar onde  seria possível controlar os eventos do mundo, 

e aciona uma chave que diminui o tamanho das pessoas. Soares (1972, p. 17) interrompe o 

texto de Monteiro Lobato na parte que a boneca Emília tem o seu tamanho reduzido, a fim de 

                                                                 
10

 No quadro 3 relacionamos apenas os textos verbais. Contudo, ressaltamos que o livro CLP possui também 

uma quantidade considerável de textos não-verbais para demonstrar um dos princípios da teoria da comunicação 

de que nem só as palavras comunicam. 
11

 Optamos em adotar a nomenclatura utilizada por Soares (1972) ao expor um dos critérios para a escolha dos 

textos: representatividade de variantes de língua com que o aluno convive: literária, de jornal, de revista, de 

humor. 
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desenvolver seu projeto enunciativo, inserindo o seguinte questionamento: “e se fosse a chave 

das palavras?”   Com o objetivo de levar o aluno a refletir sobre essa pergunta, a autora 

fomenta a discussão sobre o que ocorreria nesse mundo sem palavras, propondo as seguintes 

atividades:  

 

Quadro 4- Transcrição do exercício das páginas 23, 25 e 27 do livro Comunicação em língua portuguesa . 

 

As palavras desapareceram! 

Tente pedir alguma coisa a um co lega ou a seu professor sem usar palavras. 

Regras:  

-mantenha-se a pelo menos três metros de distância do colega ou do professor. 

-só é permitido pedir objetos ou coisas que não estejam v isíveis ou que estejam a uma distância 

de pelo menos cinco metros.  

As palavras desapareceram! 

Vamos representar situações sem usar as palavras:  

Um aluno representa um pedestre, outro aluno representa um guarda de trânsito. O pedestre deve 

fazer uma pergunta ao guarda, sem usar as palavras. Os colegas devem adivinhar qual é a  pergunta. 

Outras situações: 

O cliente faz uma pergunta ao médico  

O filho faz uma pergunta ao pai ou à mãe  

O aluno faz uma pergunta ao colega 

O aluno faz uma pergunta ao professor 

Sempre sem palavras! 

Os colegas procuram ad ivinhar qual é a resposta: vejam quantas interpretações diferentes 

aparecem! 

As palavras desapareceram! 

O professor dá a grupos de três alunos recados que êles devem comunicar aos colegas sem usar 

as palavras. Os colegas procuram adivinhar qual é o recado.  

Vejam como as palavras fazem falta! 

Alunos tentam expressar um sentimento- mêdo, tristeza, ou qualquer outro- sem usar as palavras. 

Os colegas procuram adiv inhar qual é o sentimento. As palavras fazem falta!  

 

Fonte: Soares (1972, p.23, 25, 27). 

 

Após demonstrar ao seu interlocutor (o aluno) como seria “um mundo sem palavras”, 

através das atividades transcritas no Quadro 4,  Soares (1972, p. 35) faz a seguinte pergunta: 

“Para que aprender português?”. Com o objetivo de direcionar a resposta de seu interlocutor, 

a autora seleciona textos de humor da esfera jornalística, que apresentam situações em que há 

“ruídos” na comunicação entre os emissores e receptores da mensagem. Vejamos um desses 

textos na Figura 10:  
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Figura 10- Reprodução da página 36 do livro Comunicação em língua portuguesa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1972, p.36). 

 

Essa piada (Figura 10) fornece um exemplo do conteúdo dos textos que intercalam o 

discurso autoral em CLP, utilizados para demonstrar ao aluno que aprender português é 

aprender a interpretar e formular mensagens com eficiência. É importante ressaltar também 

que, baseada em um dos princípios da Teoria da Comunicação de que nem só as palavras 

comunicam, Soares (1972) selecionou textos não verbais para compor seu projeto didático. 

Vejamos a Figura 11:  

 

Figura 11- Reprodução da página 125 do livro Comunicação em língua portuguesa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1972, p.125). 
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Com a incorporação de textos de linguagem não verbal, a autora desenvolve seu 

discurso didático, demonstrando ao aluno que existem outros códigos que servem para a 

comunicação. Diante dessa análise, verificamos que o texto, neste projeto didático, é visto 

como uma mensagem que deve ser decodificada por seu receptor. Dessa forma, a seleção de 

piadas, reportagens, histórias em quadrinhos, e dos próprios textos literários nesse projeto 

didático é guiada pelo objetivo de Soares (1972) em levar o aluno a compreender a língua 

como instrumento de comunicação.  

Como vimos na seção 2.2, os valores e princípios que influenciaram a seleção de 

textos e conteúdos no livro CLP sofrem mudanças no LDP editado em 1984 intitulado: 

Comunicação e expressão: novo português através de textos. O título desse LDP sugere o 

objetivo da autora em desenvolver um projeto didático em torno do texto. Contudo, ao 

fazermos um contraponto das antologias dos livros de 1972 e 1984, verificamos que, no 

último, há uma predominância de textos da esfera literária assinalando, assim, uma redução na 

diversidade de tipos textuais e gêneros discursivos selecionados nesse LDP. Vejamos o 

Quadro 5: 

 

Quadro 5- Textos que compõem o livro Comunicação e expressão: novo português através de textos. 

 

Unidades Texto Autor Modalidade de expressão 

escrita
12

 

Unidade 1 Meu cajueiro  Humberto de Campos Crônica 

Unidade 2 Menino Fernando Sabino Crônica 

Unidade 3 Martelo malvado Luís Jardim Crônica 

Unidade 4 Lembrança do mundo 

antigo 

Carlos Drummond de 

Andrade 

Poema 

Unidade 5 Narizinho Monteiro Lobato Crônica 

Unidade 6 Menino triste José Lins do Rego Crônica 

Unidade 7 O mistério do coelho 

pensante 

Clarice Lispector Crônica 

Unidade 8 O pessoal Rubem Braga  Crônica 

Unidade 9 Mudança Paulo Mendes Campos Crônica 

Unidade 10 Neve Cecília Meireles Crônica 

Unidade 11 Uma página de diário Helena Morley Página de diário  

Unidade 12 A idéia do Visconde Monteiro Lobato Crônica 

Unidade 13 Iniciat iva Carlos Drummond de 

Andrade 

Crônica 

Unidade 14 Caso de canário Carlos Drummond de 

Andrade 

Crônica 

Unidade 15 Lisete Clarice Lispector Crônica 

Unidade 16 Meninos carvoeiros Manuel Bandeira  Poema 

Unidade 17 Arte de ser feliz Cecília Meireles Crônica 

 

                                                                 
12

 Optamos, aqui, por adotar a expressão “modalidade de expressão escrita”, utilizada por Soares (1984) ao tratar 

dos textos selecionados para a composição de CENPAT.  
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O Quadro 5 demonstra que, no projeto didático de CENPAT, a autora privilegia textos 

narrativos (crônicas) de autores consagrados da literatura brasileira. Os critérios apresentados 

pela autora para a seleção desses textos são:  

 

 -tema de interesse dos alunos; 
- forma representativa da modalidade de expressão escrita atualmente em 
uso na língua corrente por autores de valor amplamente reconhecido; 
- tamanho adequado para a leitura e explicação no tempo de, no máximo, 
uma aula; 
- grau de dificuldade (tema e forma) adequado aos alunos [...] (SOARES, 
1984, p. VI, grifo da autora). 

 

Tais critérios, segundo Soares (1984, p. VII), explicam a seleção e a predominância de 

textos narrativos  de determinados cronistas como Carlos Drummond de Andrade, Fernando 

Sabino, Rubem Braga, Cecília Meireles, Paulo Mendes Campos e Clarice Lispector. Podemos 

depreender desse fato que a autora tende a ser mais conservadora nesse LDP, selecionando 

apenas crônicas e alguns poemas de autores consagrados da literatura infanto-juvenil. A nosso 

ver, essa seleção de textos e autores revela “o que” e “quem”, para Soares (1984),  

representam “ a modalidade de expressão escrita atualmente em uso na língua corrente”, e  os 

“autores de valor amplamente reconhecidos”. Apesar de encontrarmos em trechos do MP 

desse livro a intenção da autora em selecionar textos cuja temática esteja associada aos 

interesses do aluno, percebemos que o fio condutor da escolha desses objetos de ensino incide 

em forma de uma modalidade escrita da esfera literária, fato que é revelado pela 

predominância de crônicas. Ademais, notamos que, apesar de Soares (1984) reconhecer o 

texto como um objeto central para o ensino de português no título dessa obra e em trechos do 

MP, o uso efetivo dessa instância no interior desse LDP está a serviço de exercícios formais 

da língua. As crônicas que iniciam cada unidade desse livro funcionam como o núcleo 

gerador de atividades de interpretação, vocabulário, ortografia, gramática e redação.  

Verificamos, assim, que o texto é intercalado nesse projeto didático como pretexto para 

desenvolver o estudo das formas da língua e para auxiliar as atividades de redação.    

Influenciado pelo cronótopo do estruturalismo, esse LDP apresenta atividades de 

leitura que evidenciam a concepção de texto como uma estrutura. Em um dos trechos do MP, 

Soares (1984, p. IX) afirma enfatizar certos tipos de exercícios ao longo do livro que buscam: 

1) dividir o texto em partes a fim de desenvolver a habilidade do aluno em determinar a 

estrutura do texto; 2) identificar o tema do texto; 3) analisar e identificar as relações de causa, 

de consequência, de fim, de oposição, de conclusão, com o objetivo de levar o aluno a 
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estruturas de pensamento e a estruturas de língua mais complexas, aperfeiçoando sua 

expressão e compreensão verbais. Vejamos na Figura 12 esse modelo de exercícios: 

 

Figura 12- Reprodução do exercício da página 25 do livro Comunicação e expressão: novo português através 

de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1984, p.25). 

 

Esse tipo de exercício (C.f. Figura 12) ratifica o conceito de texto como uma estrutura 

formada por frases e palavras. Tais exercícios são predominantes tanto no projeto didático de 

1984 como em sua reedição em 1991.  Contudo, percebemos, na edição de 1991, alguns 

acréscimos com relação às atividades de leitura que merecem ser apontadas. Verificamos que, 

neste livro (PAT), apesar da predominância de crônicas, há uma incidência maior de outros 

textos como os poemas e as histórias em quadrinhos, fato que podemos ver no Quadro 6: 
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Quadro 6- Textos que compõem o livro Português através de textos. 

 
Unidades Textos Autoria Modalidade de 

expressão escrita 

Unidade 1 Narizinho Monteiro Lobato Crônica  

Inutilidades José Paulo Paes Poema 

Unidade 2 O mistério do coelho pensante Clarice Lispector Crônica  

Mafalda Quino História em 

quadrinhos 

Unidade 3 Classificados poéticos Roseana Murray Poema 

Unidade 4 Lembrança do mundo antigo Carlos Drummond  de Andrade Poema 

Unidade 5 Tristelândia  Henry Corrêa de Araú jo Crônica  

Cidadezinha qualquer Carlos Drummond  Poema 

Minha Terra  Manuel Bandeira  Poema 

Cidadezinha Mário Quintana Poema 

Unidade 6 Uma página de diário Helena Morley Crônica  

Pardalzinho Manoel Bandeira  Poema 

Unidade 7 Menino Fernando Sabino Crônica  

Cebolinha Maurício de Souza  História em 

quadrinhos 

Unidade 8 Martelo malvado Luís Jardim Crônica 

Unidade 9 Bidu Maurício de Souza  História em 

quadrinhos 

Segredo Henriqueta Lisboa Poema 

Canção de garoa Mário Quintana Poema 

Natal Vin ícius de Moraes Poema 

Unidade 10 Caso de canário Carlos Drummond  Crônica  

Rolo  Maurício de Souza  História em 

quadrinhos 

Unidade 11 Lisete Clarice Lispector Crônica  

Unidade 12 Meninos carvoeiros Manuel Bandeira  Poema 

Unidade 13 De sol a sol Lucília de Almeida Prado Crônica  

Unidade 14 Arte de ser feliz Cecília  Meireles Crônica  

 

 

Ao compararmos os Quadros 5 e 6, verificamos que, dos dezessete textos que 

compõem o livro CENPAT, dez continuam fazendo parte do repertório textual do livro de 

1991. Esses textos são seguidos pelos mesmos exercícios de interpretação propostos no LDP 

de 1984. Contudo, como podemos observar no Quadro 6, nas unidades 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10 do 
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livro PAT, a autora seleciona mais de um texto para compor tais unidades. Apesar de grande 

parte dos textos selecionados para compor o livro de 1991 também funcionar como um 

pretexto para as atividades de vocabulário, gramática, ortografia e redação, a ampliação do 

repertório textual, observada em algumas unidades de PAT, aponta para a preocupação da 

autora em promover a leitura e reflexão dos alunos sobre temáticas de natureza pessoal e 

social. Esse fato fica mais evidente ao compararmos trechos dos MPs de 1984 e 1991, que 

apresentam critérios para a seleção dos textos no quadro 7: 

 

Quadro 7- Critérios para a seleção de textos nos livros  Comunicação e expressão: novo português através de 

textos e  Português através de textos. 

 

Critérios para a seleção de textos  em CENPAT : Critérios para a seleção de textos  em PAT : 

Tema de interesse dos alunos. Tema de interesse dos alunos e que os levem à 

reflexão e ao debate sobre questões fundamentais 

da natureza pessoal ou social. 

 

Fonte: Soares (1984, p. VII; 1991, p. V). 

 

Em nossa perspectiva analítica, essa preocupação de Soares (1991) em levar o aluno a 

refletir e debater sobre determinadas temáticas sinaliza as mudanças que são adotadas no livro 

PPL, editado em 2002. Nesse livro, o cronótopo do letramento influencia a seleção e 

organização dos textos.  Concebendo a língua como prática social de interação, Soares (2002) 

apresenta o seu objetivo de formar o aluno para a leitura de gêneros diversos. Assim, as 

unidades são constituídas por essa intercalação de diversos textos que guiam as atividades de 

leitura. Nesse LDP também vemos a consolidação dos discursos oficiais propagados pelos 

PCNs e por pesquisas linguísticas que enfatizam a importância do ensino de português 

pautado na variedade de textos.   

Atrelada à compreensão de que o ensino de LP deve estar voltado para a plena 

integração do indivíduo nas práticas sociais, culturais, profissionais, Soares (2002) apresenta 

um projeto didático construído a partir de textos, pois segundo a autora: 

 

A interação pela linguagem materializa-se em textos, orais ou escritos. Por 
isso, um ensino de Português que vise ao letramento, isto é, ao 
aperfeiçoamento da prática social da interação linguística, através do 
desenvolvimento das habilidades do aluno de falar e ouvir, escrever e ler, em 
diferentes situações discursivas, tem de ter como unidade básica o texto 
(SOARES, 2002, p. 9). 

 

Como podemos ver nessa citação, a autora apresenta o conceito de texto como o  

próprio lugar da interação. Por essa via, Soares (2002) introduz a noção de gêneros do 
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discurso e organiza o livro PPL em unidades temáticas formadas por textos de diferentes 

gêneros sobre um mesmo tema. No Quadro 8, elencamos os textos encontrados em PPL: 

 

Quadro 8- Textos que compõem o livro Português: uma proposta para o letramento. 

 

Tema da 

unidade 

Texto Autor ou fonte do texto Gêneros / tipos 

textuais 

selecionados
13

 

Unidade 1 

 

 

 

Quem é que 

sou eu? 

Grande ou pequeno? Pedro Bandeira  Poema 

Quem são eles? Beatriz Teixeira Salles Reportagem 

Bye-bye, bonecas e carrinhos Gabriela Cavalcanti Entrevista 

Gente como a gente Mark Cullum História em 

quadrinhos 

Meus oito anos Casimiro de Abreu  Poema 

Infância  Lalau Poema 

Mania é proib ido para adultos Revista Veja Kid+, n.4, 

dez.1998  

Anúncio 

publicitário 

Unidade 2 

 

 

 

 

E a família 

como ela é?  

A filha  Samir Meserani Texto descritivo 

O filho Samir Meserani Texto descritivo 

Mãe que faz e acontece Edy Lima Texto descritivo 

 Menino Fernando Sabino Crônica  

Terno, macacão ou... Flávio de Souza  Diálogo 

O dia que meu primo quebrou a 

cabeça de meu pai 

Ruth Rocha 

 

Texto narrativo  

Ter família é um direito?  Anna Cristina Cardoso de Mello Texto informativo 

O triste sono sem mãe  Fritz Utzeri Crônica  

Crianças são filhas do coração  Roberta Montanari  Matéria de jo rnal 

Há fila para adoção Folha de S. Paulo, Fo lhinha, São 

Paulo, 12 ago. 1994, p. 6. 

Matéria de jo rnal 

O que é preciso para ser pai Folha de S. Paulo, Fo lhinha, São 

Paulo, 12 ago. 1994, p. 6. 

Matéria de jo rnal 

Felicidade  Roseana Murray Poema 

Anatomia  José Paulo Paes Poema 

Nem chapeuzinho vermelho, nem 

branca de neve 

24ºAnuário de Criação. São 

Paulo: Clube de Criação de São 

Paulo, 1999, p. 137. 

Anúncio 

publicitário 

Unidade III 

 

 

Que som é esse? Ana Holanda Reportagem 

Os sons do mundo  Elias José Poema 

                                                                 
13

 Em PPL, a autora ora indica para o aluno quais são os gêneros (crônica, poema, conto, notícia de jornal, 

entrevista, etc.), ora indica os  tipos de textos ( descrição, narração, dissertação, argumentação, injunção) que 

compõem esse LDP. Assim, como nos LDPs anteriores, optamos por adotar as classificações dos textos 

utilizadas por Soares (2002). 
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Que som é 

esse? 

Orquestra da turma  Mônica Krausz Reportagem 

Orquestra Elza Beatriz Poema 

Orquestra Sinfônica de Berlim no 

parque Ibirapuera 

21º anuário de Criação. São 

Paulo: Clube de Criação de São 

Paulo, 1996, p. 140 

Cartaz 

Ai, meus ouvidos! Marco Nabuco Matéria de revista 

Vizinhos  Roseana Murray Poema 

A onda  Manuel Bandeira  Poema 

O grilo  Cecília Meireles Poema 

Natal Vin ícius de Moraes Poema 

Convite  José Paulo Paes Poema 

Ana e o pernilongo José Paulo Paes Poema 

A primavera  Mara Regina Rösler Poema 

O chão e o pão Cecília Meireles Poema 

Vacas avacalhadas Almir Correia  Poema 

Coisas Maria Dinorah Poema 

Unidade IV 

 

 

O som das 

palavras a 

gente ouve e 

vê! 

Comunicação escrita: foi assim que 

começou  

Maria Cristina Visconti e Zilda 

A. Junqueira 

Texto informativo 

A gruta de Lascaux  Glória Kok  Texto informativo 

História da escrita  Lia Zatz Texto informativo 

Mensagem secreta Eduardo Gudiño e Hilda Torres 

Varela  

Texto narrativo-

dissertativo 

Escova de dente  Lu ís Camargo Poema 

Pássaro na vertical Libério Neves Poema 

Pêndulo Paula de Campos Elias  Poema 

 

 

No que diz respeito aos critérios de seleção de textos que intercalam o projeto didático 

de PPL, Soares (2002) afirma que o fio condutor foi a temática definida para cada unidade. 

Dessa forma, a autora seleciona poemas, crônicas, entrevistas, reportagens, artigos de jornal, 

histórias em quadrinhos, etc. que tratam de temas sobre a adolescência sob diferentes pontos 

de vista. Além disso, a autora apresenta outros  critérios para a seleção de textos, tais como:  
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Os textos são apresentados em sua autenticidade, sem que sejam submetidos 
a simplificações ou adaptações que os desvirtuem- o princípio é o de que o 
aluno deve interagir com textos tal como foram originalmente produzidos, e 
não com textos artificialmente “didatizados”. 
Os textos apresentam unidade semântica e estrutural, isto é, sentido e 
estrutura completos; quando o texto é um fragmento de um texto maior, a 
unidade semântica e estrutural é assegurada através da contextualização do 
fragmento e apresentação dos conhecimentos prévios necessários à 
preservação da integridade do texto original.  
A seleção dos textos fez-se em livros, revistas, jornais e outros portadores de 
texto escolhidos segundo a sua representatividade no quadro da área editorial 
brasileira, buscando-se, ainda, a variedade das fontes; textos da literatura 
estrangeira foram incluídos, quando pertinentes, se em tradução de boa 
qualidade. 
Foram selecionados textos que representem diferentes variedades da língua 
escrita, a fim de que o aluno não só as reconheça, mas também aprenda a 
interpretá-las e tenha nelas exemplos de usos diferenciados da língua escrita, 
segundo os objetivos da interação autor-leitor, a natureza do tema, o 
contexto sociocultural, as condições de produção (SOARES, 2002, p. 10-
11).  

 

Ao compararmos os critérios apresentados por Soares (2002) para escolher os textos 

que intercalam seu projeto didático com os adotados nos seus livros anteriores, verificamos, 

no livro PPL, a preocupação da autora com itens relativos à diversidade de gêneros textuais, 

autenticidade dos textos, situação de produção, variedades da língua escrita e de suas fontes. 

A orientação para esses itens modifica a forma da autora selecionar os textos e elaborar 

atividades de leitura no projeto didático desse livro. Notamos, através do Quadro 8, um 

aumento na quantidade de textos, fontes e esferas sociais (literária, jornalística, publicitária, 

artística e cotidiana) escolhidos para compor PPL.  Verificamos, também, que os textos e as 

atividades de leitura ocupam uma posição central nesse projeto didático. Nesse sentido, ao 

compararmos PPL com seus antecessores, percebemos que, apesar das unidades didáticas dos 

livros de 1984 e 1991 serem introduzidas por um texto, a ênfase do projeto de ensino de tais 

livros recai no estudo de vocabulário, gramática e ortografia. Já em PPL, os textos que 

intercalam o discurso de Soares (2002) funcionam mais como meios para provocar a reflexão 

e discussão do tema proposto do que para desenvolver atividades formais sobre a língua. 

Dessa forma, as atividades de leitura em PPL se dividem em: 1) preparação para a leitura; 2) 

leitura oral; 3) leitura silenciosa; 4) interpretação oral; e 5) interpretação escrita. Esse 

desdobramento revela uma ampliação nas abordagens e objetivos do ensino de leitura em PPL 

que, segundo Soares (2002, p. 15), busca levar o aluno a: 

Articular conhecimentos prévios com as informações presentes no texto; 
Fazer inferências; 
Avaliar idéias, opiniões, valores, posicionando-se diante deles; 
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Estabelecer relações entre o texto e outros textos e entre o texto e ilustrações, 
fotos, tabelas que o acompanhem. 

 

Nessa direção, verificamos em PPL um aumento expressivo de exercícios de 

interpretação de textos que favorecem a subjetividade dos alunos. A título de ilustração,  

expomos, nas Figuras 13 e 14, duas questões retiradas do livros de 1984 e 2002: 

 

Figura 13- Reprodução das questões 1 e 2 da página 15 do livro  Comunicação e expressão: novo português 

através de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1984, p.15). 

 

Figura 14 – Reprodução da questão 1 da página 80 do livro Português: uma proposta para o letramento. 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (2002, p.80). 

 

Iniciemos a análise das questões das Figuras 13 e 14 chamando a atenção para os 

subtítulos dessas atividades: “Compreensão do texto” e “Interpretação escrita”. Segundo o 

dicionário Caldas Aulete, o verbo compreender significa entender alguma coisa; já o verbo 

interpretar apresenta as seguintes acepções: dar sentido, traduzir, julgar. Vemos, assim, que, 

semanticamente, a compreensão é um pré-requisito para a interpretação de textos. É válido 

ressaltar, entretanto, que, na prática de leitura, esses processos são indissociáveis. Contudo, 
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visualizamos, nas questões das figuras 13 e 14, duas abordagens diferentes frente a uma 

atividade de leitura do texto intitulado Menino, de Fernando Sabino, denominadas por 

Compreensão de texto e Interpretação escrita. Na primeira atividade, proposta no livro de 

1984 (C.f. Figura 13), a autora fornece a resposta ao professor.  A nosso ver, essa abordagem 

de compreensão de textos no LDP de 1984 exclui a etapa de interpretação e afasta-se da 

heterogeneidade dos sentidos que um texto produz. Em um levantamento das atividades de 

compreensão leitora nesse livro, verificamos exercícios que consistem, em sua maioria, na 

identificação de informações encontradas no texto. No projeto didático de 2002, essa 

habilidade de leitura ainda pode ser vista; contudo, observamos um grande número de 

questões que buscam conduzir o aluno a posicionar-se criticamente diante de uma temática. 

Esse fato aponta para a valorização da subjetividade do aluno, para a pluralidade e diversidade 

de interpretações. Essa apreciação de valor de Magda Soares sobre a leitura pode ser vista na 

atividade de Interpretação escrita (Figura 14) e também nas seguintes palavras dessa autora: 

 

 Muitas vezes a resposta dependerá do sentido que cada aluno constrói, em 
sua interação com o texto, de acordo com suas condições pessoais de 
produção da leitura. Por isso, as resposta às questões podem variar, e, 
frequentemente, mais de uma resposta às questões pode se aceita, embora o 
texto imponha certos limites às possibilidades de interpretação que os alunos 
devem aprender a conhecer e respeitar (SOARES, 2002, p. 16). 

 

Diante dessa análise, podemos dizer as propostas de leitura e interpretação no livro de 

2002 aproximam-se dos princípios sociointeracionistas da linguagem e, sem dúvida, 

representam avanços no processo de ensino e aprendizagem dessa habilidade. Na resenha do 

Guia do livro didático 2011, as atividades de leitura em PPL são avaliadas como uma forma 

de promover a formação do aluno para a compreensão e interpretação de diversos gêneros, de 

diferentes áreas de atividades humanas, proporcionando- lhe diversos tipos de letramento.  

É importante ressaltar que o conceito de letramento tem sido reconfigurado pelos 

estudos da linguagem em razão da multiplicação das práticas letradas no mundo 

contemporâneo e globalizado. Nessa perspectiva, ao considerarmos a antologia de PPL 

(composta por poemas, crônicas, artigos e reportagens de jornais, anúncios publicitários, 

histórias em quadrinhos e textos narrativos e descritivos), podemos apontar a ausência de 

textos da esfera digital e de sua multissemiose. Nessa perspectiva, concordamos com Rojo 

(2008b, p. 586) quando ela diz que o letramento escolar voltado principalmente para as 

práticas de leitura e escrita de textos em gêneros escolares (anotações, resumos, resenhas, 

ensaios, dissertações, descrições, narrações e relatos, exercícios, instruções, questionários, 
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entre outros) e para alguns poucos gêneros escolarizados advindos de outras esferas (literária, 

jornalística, publicitária) não será suficiente para atingir os letramentos multissemióticos. 

Dessa forma, essa autora afirma que é preciso que a escola leve em conta:  

 

Os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos contemporâneos, 
ampliando a noção de letramento para o campo da imagem, da música, das 
outras semioses e sistemas de signos que não somente a escrita alfabética, 
como já prenunciava, por exemplo, a noção de “numeramento”; o 
conhecimento de outros meios semióticos está ficando cada vez mais 
necessário no uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnológicos: as 
cores, as imagens, os sons, o design etc., que estão disponíveis na tela do 
computador e em muitos materiais impressos, que têm exigido outros 
letramentos, por exemplo, o letramento visual e que têm transformado o 
letramento tradicional (da letra) em um tipo de letramento insuficiente para 
dar conta daqueles necessários para agir na vida contemporânea (ROJO, 
2008b, p. 585-586).  

 

Nessa transcrição, encontramos novos caminhos e abordagens para as práticas de 

letramentos na escola. Em contrapartida, essa citação provoca a seguinte pergunta: as escolas 

brasileiras estão caminhando para substituir os LDPs impressos pelos tablets? 

 A nosso ver, as reflexões feitas anteriormente, corroboram a discussão desenvolvida 

neste trabalho de que o LDP, como um gênero do discurso, continuará assumindo formas 

composicionais, estilos e conteúdos que, por um lado, se adaptam às coerções do contexto 

sócio-histórico e, por outro, refletem as formas de interação social.  

 

4.2.2 Axiologias sobre o ensino da escrita nos LDPs 

 

No que diz respeito às atividades de escrita de textos, interessa-nos identificar as 

transformações das axiologias de Magda Soares com relação a esse eixo de ensino nos seus 

LDPs que constituem o nosso corpus. Para demonstrar essas mudanças, reunimos, no Quadro 

9, trechos encontrados nos MPs de Soares (1972; 1984; 1991; 2002) que apresentam os 

objetivos das atividades de leitura: 
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Quadro 9- Objet ivos do ensino da escrita nos LDPs de Magda Soares. 

 

Livro Comunicação em 

língua portuguesa - 1972. 

(A) Escrever- enviar mensagens pelo código palavra escrita. Portanto: o 

aluno só deve ser levado a escrever quando está em condições de ser fonte 

de comunicação. Ou seja: quando tem uma mensagem a enviar. Por isto, 

neste livro, procura-se criar uma tal preparação para a redação que se 

imponha como um apêlo e seja vista pelo aluno como uma oportunidade de 

expressar uma mensagem que êle, o aluno, quer expressar. A redação é ou a 

culminância de uma série de atividades ou o primeiro passo para outras 

atividades. Procura-se ainda ir ampliando progressivamente a complexidade 

do ato de escrever: o aluno começa por produzir mensagens curtas e 

corriqueiras em balões de quadrinhos, passa depois a redigir apenas um 

parágrafo, até que chegue a redações mais longas e complexas .[...] Ao 

escrever, o aluno é fonte; recebedores: os colegas, o professor. A redação 

deve chegar aos recebedores- que seja lida para a turma, por exemplo, ou 

seja mimeografada e d istribuída a todos. Mensagem bem expressa? Código 

adequado? Os recebedores é que avalia m se o objetivo da comunicação fo i 

ou não atingido (SOARES, 1972, p. 142). 

 

Livro Comunicação e 

expressão: português 

através de textos-1984. 

(B) QUANTO AO TIPO DA REDAÇÃO:1) levar o aluno a escrever 

descrição, narração, dissertação, combinações desses três tipos de redação e, 

ainda, argumentação e relatório.  

QUANTO À ESTRUTURA DA REDAÇÃO:2) Levar o aluno a escrever 

com organização, unidade, coerência, clareza e concisão (SOARES, 1984, 

p. XII). 

Livro Português através 

de textos-1991.  

(C) Escrever é comunicar-se, é interagir; comunica-se, interage quem tem o 

que dizer-pensamentos, sentimentos, ideias, emoções -, a quem dizer-

interlocutor, destinatário da mensagem- e um objetivo que pretende atingir 

através da interlocução. 

Sendo assim, os objetivos gerais do ensino de redação nesta coleção, são: 

Dar aos alunos oportunidades de “descobrir” a expressão escrita como uma 

forma de comunicação, interlocução; 

Despertar o interesse dos alunos em usar a escrita como uma forma de 

comunicação, de interlocução; 

Desenvolver, nos alunos, as habilidades de uso adequado da escrita como 

forma de comunicação, interlocução (SOARES, 1991, p. X). 

Livro Português: uma 

proposta para o 

letramento-2002. 

(D) Escrever é comunicar-se, é interagir; comunica -se interage quem tem o 

que dizer, a quem dizer, e um objetivo que pretende alcançar através da 

interlocução. Sendo assim, os objetivos gerais das atividades de produção de 

texto, nesta coleção, são: 

Criar oportunidades para que os alunos “descubram”a expressão escrita 

como forma de comunicação, de interlocução; 

Despertar o interesse dos alunos em usar a escrita como uma forma de 

comunicação, de interlocução; 

Desenvolver nos alunos as habilidades de uso adequado da escrita como 

forma de comunicação, de interlocução (SOARES, 2002, p. 19). 

 

Os excertos do Quadro 9 nos auxiliam a visualizar as transformações que as 

apreciações valorativas de Magda Soares com relação às atividades de escrita sofreram ao 

longo dos anos. 

 Na citação A, encontramos as terminologias: mensagem, código, fonte e recebedores. 

Vemos, assim, que a concepção da habilidade de escrita no livro de 1972 vincula-se à 

concepção de língua como instrumento de comunicação. Nessa perspectiva, o objetivo das 
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atividades de escrita no projeto didático desse livro é o de criar mensagens eficientes para 

serem decodificadas pelos seus receptores. No trecho A, Soares (1972) chama a atenção para 

a complexidade do ato de escrever e aponta procedimentos que devem ser adotados no ensino 

dessa habilidade. Primeiramente, a autora evidencia a necessidade de levar o aluno a ter uma 

mensagem a enviar e, em seguida, sugere que as atividades de escrita sejam desenvolvidas de 

forma progressiva, partindo das atividades mais simples para as mais complexas. Para Soares 

(1972), a complexidade do ato de escrever está associada à extensão do texto, pois, em um 

levantamento realizado das atividades de redação em CLP, verificamos que a autora propõe a 

elaboração de mensagens curtas e de parágrafos (atividades consideradas mais simples) antes 

da escrita de textos mais longos. É interessante notar também que, no final do trecho A, a 

autora busca desvincular o conceito de “mensagem bem expressa” e “código adequado” das 

prescrições da gramática tradicional, transferindo para os receptores dessas mensagens 

(alunos e professores) a tarefa de avaliar se o objetivo da comunicação foi ou não atingido. 

Desse ponto de vista, as atividades de escrita em CLP deixam de privilegiar o trabalho com a 

forma (ortografia, sintaxe e pontuação) e propõem a atenção no desenvolvimento da 

capacidade do aluno de saber se comunicar com eficiência.  

Em contraposição a essas axiologias, identificamos, no livro editado em 1984, uma 

valorização de aspectos estruturais no trabalho com a expressão escrita. No trecho B do 

Quadro 8, vemos que os objetivos das atividades de redação estão voltados para as  estruturas 

de tipologias textuais como a descrição, narração, dissertação e argumentação. É também 

objetivo geral em B o desenvolvimento de habilidades relacionadas à organização, unidade, 

coerência, clareza e concisão nas atividades de escrita. Com base nesses objetivos, Soares 

(1984) apresenta o ensino dessa habilidade em duas etapas: 1) exercícios de preparação para a 

redação; 2) exercícios de redação, propriamente dita. Para compreendermos esse processo, 

vejamos o exercício abaixo na Figura 15:  
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Figura 15- Reprodução do exercício das páginas 55 e 56 do livro  Comunicação e expressão: novo português 

através de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1984, p.55-56). 
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Por esse exercício (Figura 15), verificamos que a leitura dos textos que introduzem as 

unidades de CENPAT e suas atividades de compreensão passam a ser o ponto de partida para 

o aluno compor sua redação. Após essa primeira etapa, autora propõe o exercício de 

preenchimento de um quadro com frases que descrevem as características físicas e 

psicológicas dos moradores da casa dos alunos. Em seguida, o aluno é convidado a compor 

parágrafos e depois ordená- los em uma folha de redação. Vemos, assim, no exercício da 

Figura 15, que o aluno é orientado passo a passo no processo de composição de seu texto, 

revelando que, neste projeto didático, o discente não é visto como o autor de seu próprio 

texto, uma vez que é direcionado em uma série de atividades que o impedem de assumir uma 

postura autônoma em relação ao processo de escrita. O ensino dessa habilidade em CENPAT 

é entendido como uma forma de seguir modelos de textos e normas de estruturação adequadas 

para uma redação. Segundo Soares (1984, p. XIV), essas normas são apresentadas ao aluno ao 

longo das atividades propostas em CENPAT, pois  

 

[...] nos exercícios de Compreensão do Texto, o aluno identifica essas 
normas nos textos estudados; nos exercícios de Vocabulário, desenvolve 
habilidades de clareza e concisão no uso de palavras e expressões; nos 
exercícios de Gramática, aprende a usar convenientemente períodos 
simples, compostos por coordenação e compostos por subordinação, de 
acordo com as relações entre as idéias que pretende expressar, aprende a usar 
adequadamente partículas de transição e palavras de referência [...]. 
Considerando-se que Ortografia (volumes 5 e 6), a Pontuação (volume 7), 
os Recursos de Estilo (volume 8) visam, especificamente, à redação, 
conclui-se que esta é uma atividade-síntese, que exige a aplicação de 
habilidades desenvolvidas em várias outras áreas. Daí sua complexidade e 
importância. 

 

Esse trecho evidencia a visão da autora quanto à complexidade da atividade de 

escrever e mostra que o seu processo de ensino e aprendizagem está ligado à  identificação e 

articulação de regras e formas da língua desenvolvidas nas atividades de leitura, vocabulário e 

gramática que devem preceder a composição de uma redação.  

Nesse projeto didático, a valorização dos tipos e estruturas de redação sobrepõe-se à 

visão das atividades escritas como formas de comunicação entre um emissor e receptor, 

defendida no LDP de 1972. Contudo, no trecho C do Quadro 8, verificamos que Magda 

Soares retoma essa discussão no LDP de 1991 e acrescenta o conceito de escrita como uma 

forma de interação. Notamos, assim, em PAT, transformações nos objetivos gerais do ensino 

da escrita (C.f. trecho C do Quadro 8) que apontam para a importância de se definir as 

finalidades e os destinatários na produção de textos na sala de aula. Dessa forma, nesses 
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objetivos, podemos entrever o diálogo de Soares (1991) com os estudos linguísticos 

desenvolvidos por Geraldi (1984) e Britto (1984) que denunciam o artificialismo das redações 

escolares e fornecem o princípio de que as atividades de  escrita devem ser definidas pelas 

situações de interação, em que o aluno perceba o destinatário e o propósito de sua produção 

textual. Como reflexo desse diálogo, encontramos na reedição de 1991 algumas 

reconfigurações nas propostas de atividades de escrita. A título de ilustração dessas 

mudanças, podemos observar o exercício que se segue, na Figura 16: 

 

Figura 16- Reprodução do exercício das páginas 10 e 11 do livro  Português através de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Soares (1991, p.10-11). 
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Ao contrapor os exercícios dos livros de 1984 (Figura 15) e 1991 (Figura 16), 

identificamos a inserção do seguinte parágrafo na atividade de redação no LDP de 1991:  

 

[...] O ano letivo esta começando. Você agora está na 5ª série: certamente 
tem colegas que ainda não conhecia. Vocês vão passar este ano juntos, 
muitos continuarão juntos nos próximos anos. É importante que você 
conheça os seus colegas, que seus colegas conheçam você. E escrevendo, 
você poderá pensar com mais vagar sobre você mesmo e sua família, 
escolher as informações mais interessantes para que seus colegas o 
conheçam, e organizá-las com clareza. Depois, você lerá sua redação para 
seus colegas, ou eles mesmos a lerão-vocês começarão, assim, a conhecer 
melhor uns aos outros. O texto nos leva a conhecer Narizinho e as pessoas 
com quem ela mora- ele pode orientar sua redação (SOARES, 1991, p. 10).  

 

 Vemos, assim, que a autora formula uma situação para que o aluno tenha um objetivo 

para escrever e um destinatário para quem escrever, demonstrando a sua intenção de dar 

sentido à escrita de um texto. Além disso, na última questão desse exercício (Figura 16), 

Soares (1991) propõe a socialização das redações entre os colegas de sala. Apesar da inclusão 

desses princípios no ensino da escrita no LDP de 1991, percebemos que a autora evoca os 

mesmos objetivos e metodologias para exercício de redação apresentados no livro de 1984. 

Vejamos as orientações da autora para o professor sobre essa atividade de escrita no livro 

PAT: 

 

Além do objetivo proposto explicitamente nas palavras que precedem o 
exercício, este, além de desenvolver as habilidades de observar e descrever 
pessoas, procura levar o aluno à compreensão do processo de estruturação de 
uma redação, por meio de recursos que concretizam esse processo: Os 
alunos são orientados, passo a passo, a “montar” suas redações. Escrever 
cada parágrafo em uma tira de papel ajuda o aluno a apreender o conceito de 
parágrafo. Além disso, a possibilidade de “experimentar” diferentes 
maneiras de ordenar os parágrafos, jogando com as tiras de papel, leva o 
aluno a perceber claramente o processo de definição de um plano para o 
desenvolvimento da redação segundo um critério preestabelecido (SOARES, 
1991, p. 10).  

 

A passagem acima revela que, em Soares (1991), a ênfase continua recaindo na 

estrutura composicional dos textos, visto que a construção da redação segue as seguintes 

orientações da autora: 1) observação dos modelos de frases retiradas do texto da unidade; 2) 

escrita de parágrafos sobre o tema proposto e 3) montagem da redação através da ordenação 

desses parágrafos.  

Diante dessa análise do livro PAT, é possível perceber que, por um lado, Soares 

(1991) procura dar destaque à concepção da escrita como um lugar de interação, por outro 
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lado, o texto produzido pelos alunos é apresentado como resultado da composição e 

agrupamento de parágrafos, baseados na clássica tipologia: narração, descrição, dissertação e 

argumentação. Tais posicionamentos valorativos frente ao ensino de escrita revelam, mais 

uma vez, que a produção do livro PAT é permeada por um entrecruzamento dos discursos 

estruturalistas e sociointeracionistas da língua; predominando, contudo, os estruturalistas. 

Passemos, assim, para a análise do livro publicado em 2002. Partindo da leitura do 

excerto D do Quadro 8, verificamos que Soares (2002) apresenta uma apreciação de valor 

sobre o ensino da escrita similar ao seu LDP de 1991. Entretanto, identificamos em PPL 

conceitos e valores sobre esse eixo de ensino que buscam romper com determinadas práticas 

didáticas desenvolvidas em seus predecessores. Em primeiro lugar, chamamos a atenção para 

a permuta do termo “redação” para “produção textual” nesse LDP. Diante dessa mudança, 

levantamos a seguinte questão: o que significa para a autora  abandonar as práticas da redação 

escolar e promover atividades de produção de texto? Antes de responder essa pergunta, é 

válido dizer que, segundo Geraldi (apud BUNZEN, 2006, p. 148), a permuta do termo 

redação por produção textual no cenário de ensino da escrita “não se trata de mero gosto por 

novas terminologias, pois, por trás da troca de termos, outras concepções de ensino-

aprendizagem estão envolvidas”. Vejamos, assim, transcrições do MP do livro de 2002 que 

revelam alguns conceitos e valores que estão subjacentes na distinção redação vs. produção 

textual no livro PPL. Iniciemos nossa análise com a seguinte citação: 

 

[...] a prática de uso da escrita, nesta coleção, diferencia-se nitidamente dos 
tradicionais exercícios de “redação escolar”, atividade artificial em que o 
aluno escreve sobre um tema proposto- o que escrever lhe é imposto; escreve 
sem ter claro para quem escreve- ou escreve “para ninguém”, ou escreve 
apenas para o professor (que, muitas vezes, só lê para os ameaçadores fins de 
correção e nota); escreve, enfim, sem saber para que, com que objetivos (a 
não ser cumprir uma tarefa escolar) (SOARES, 2002, p. 19).  

  

Nesse trecho, a autora associa o conceito de redação a uma tarefa escolar artificial, 

imposta e desprovida de uma função social. Além disso, mostra que na redação não se 

privilegia uma perspectiva interacional, mas os aspectos normativos e estruturais do texto que 

são cobrados e avaliados pelo professor, que, neste caso, apresenta-se como o único 

destinatário das redações dos alunos. Nessa transcrição, fica clara a intenção da autora em 

romper com os paradigmas do ensino de redação. Para tanto, Soares (2002) propõe as 

atividades de “produção de texto”, que são vistas como uma forma de promover condições 

para que o aluno tenha “o que escrever, para que escrever e para quem escrever” (SOARES, 
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2002, p.  20). Nessa perspectiva, a autora apresenta o seguinte objetivo para as atividades de 

produção de texto: “produzir textos de acordo com as condições de produção: função escrita, 

gênero de texto, objetivos da produção do texto, interlocutores visados” (SOARES, 2002, p.  

19). 

No que diz respeito à função da escrita, a autora mostra que a atividade de produção 

textual necessita de uma motivação que se sobreponha às demandas artificiais da redação. 

Apresenta, assim, as seguintes funções para a escrita: 

 

[...] escreve-se para superar os limites de espaço e tempo (escreve-se quando 
o interlocutor está presente aqui, agora); escreve-se quando se precisa de 
tempo para organizar o pensamento, as opiniões que se quer expressar; 
escreve-se como apoio à memória (escreve-se para não esquecer, para poder 
retornar ao que se pensou); escreve-se como catarse, como forma de clarear 
para si mesmo pensamentos, sentimentos; escreve-se como forma de 
expressão estética, artística. São essas as principais funções da língua escrita 
nas práticas sociais (SOARES, 2002, p. 20). 

 

Tais funções, segundo a autora, direcionam as propostas de produção textual de PPL. 

Embora o objetivo desta seção não seja o de investigar como essas funções da escrita são 

trabalhadas nas atividades de produção textual desse livro, transcrevemos  um exercício a fim 

de ilustrar como esses conceitos e valores  influenciam a sua composição: 

 

Quadro 10- Transcrição da atividade da página 137, do livro Português: uma proposta para o letramento.  

 

Recorde o título desta unidade: E a família como ela é?  

Depois que leu tantos textos que respondem a essa pergunta, você pode responder a esta outra pergunta: 

E a sua família, como é que ela é?  

1) Escreva um texto com esse título: E a minha família, como é que ela é?  

2) Escrever sobre a própria família é um assunto muito pessoal. Por isso, você pode: 

 ler o ralmente seu texto para a turma, se quiser que seus colegas conheçam sua família;  

 escolher um ou alguns colegas para ler e comentar com você seu texto;  

 dar seu texto só para o professor; 

 guardar seu texto só para você- produzir este texto deve ter ajudado você a refletir sobre a sua 

família e a entendê-la melhor. 

 

Fonte: Soares (2002, p.137). 

 

Esse exercício vem acompanhado por orientações ao professor, em que a autora 

informa que o objetivo dessa produção textual é levar o aluno a compreender a escrita como 

uma forma de reflexão sobre temas pessoais. Soares (2002) justifica essa proposta de 

atividade com o argumento de que os conflitos com a família são comuns entre os alunos 

desse nível de escolaridade, afirmando, assim, que, por meio da escrita, é possível levar o 
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aluno a refletir sobre sua própria família. A autora aponta essa atividade como uma forma de 

o aluno conhecer a função catártica da escrita.  

 Nesse exercício (Quadro 10), verificamos que Soares (2002) se afasta da forma e 

estilo das atividades de redação propostas nos LDPs de 1984 e 1991, que direcionavam cada 

passo da escrita dos alunos a fim de levá- los a produzir textos narrativos, descritivos e 

dissertativos. Notamos também que, em PPL, a autora oferece uma quantidade maior de 

textos nas atividades de leitura que precedem a produção textual. Dessa forma, verificamos 

que, ao contrário da redação que está vinculada ao ensino da trilogia tradicional narração, 

descrição e dissertação, a prática de produção de textos em PPL é desenvolvida a partir da 

perspectiva dos gêneros do discurso. O ensino da escrita, sob uma perspectiva dos gêneros, 

surge, em Soares (2002), como uma forma de levar o aluno a vivenciar as práticas sociais 

dessa habilidade da língua na escola. Diante dessas considerações, é importante mencionar 

que, durante a análise das axiologias de Soares (2002) sobre as atividades de escrita, 

evidenciamos uma reflexão da autora quanto às dificuldades do trabalho com esse eixo de 

ensino numa perspectiva do letramento. Vejamos o trecho:  

 

É preciso reconhecer que, no contexto escolar, as condições de produção de 
texto são inevitavelmente diferentes das condições reais de produção de 
texto fora das paredes da escola: no livro didático, condições são criadas 
para suscitar a necessidade ou o desejo de produzir texto e para configurar 
leitores para o texto, leitores que dificilmente podem ser outros que não os 
participantes das condições criadas. Apesar disso, se essas condições criadas 
espelham tanto quanto possível condições reais, as atividades escolares 
certamente desenvolverão as competências necessárias para que os alunos 
respondam adequadamente às demandas de produção de textos em sua vida 
fora da escola  (SOARES, 2002, p. 19).  

  

Apesar dos avanços trazidos pelos conceitos e princípios que fundamentam as 

atividades de escrita sob o cronótopo do letramento, vemos, no trecho transcrito, o 

reconhecimento da autora de que as atividades de “produção de textos” não estão livres do 

caráter artificial das “redações escolares”. A nosso ver, a contraposição apresentada pela 

autora entre as condições criadas e reais da escrita indica a necessidade de os professores e 

autores de LDPs repensarem as atividades de produção textual na escola. Percebemos que, 

apesar de serem bem avaliadas pelos especialistas do MEC no Guia do livro didático de 2011, 

as atividades de escrita de PPL se restringem ao espaço escolar, visto que: 1) os interlocutores 

das produções textuais se resumem aos colegas de turma e professores; 2) o espaço de 

socialização das atividades escritas se restringe ao ambiente escolar; 3) os gêneros textuais 
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propostos para a escrita continuam sendo aqueles legitimados pela escola tais como: poemas, 

ensaios, reportagens, artigos, etc. Finalizamos, assim, esta seção, transcrevendo as palavras de 

Bunzen (2006, p. 156-157) que nos levam a refletir sobre ensino da produção textual: 

 

[...] as práticas de leitura e de produção de textos em gêneros diversos que 
fazem parte do cotidiano dos alunos nos diversos espaços de socialização 
(famílias, igrejas, mídia, grupos de amigos, movimentos juvenis, associações 
comunitárias, trabalho, etc.) podem ser legitimadas na escola ( e não 
excluídas). A visão de que o aluno tem de produzir texto reduz-se à 
produção escolar e não remete à diversidade de práticas sociais e suas 
múltiplas funções. [...] Para dar autonomia a esse aluno [...] e promover uma 
prática de ensino de língua materna menos artificial e instrumental, que 
contemple a necessidade de jovens que já produzem textos em gêneros 
diversos [...], temos de pensar em aulas e materiais didáticos [...] que 
estabeleçam uma inter-relação entre atividades de leitura, produção de texto 
e análise linguística e que não fragmentem a relação entre a língua e a vida. 

 

4.3 DIÁLOGOS ENTRE INTERLOCUTORES NOS LIVROS DIDÁTICOS E AS 

IMAGENS PRESUMIDAS DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 

Como afirma Bakhtin (2010a), o leitor presumido ao qual o escritor se dirige é parte 

do processo de produção de seu enunciado. Assim, os enunciados deixam entrever a imagem 

que o autor possui de seu destinatário através de sua forma composicional e estilo (marcas 

linguísticas). Diante dessas considerações, buscamos nesta seção responder às seguintes 

perguntas: como a relação dialógica de Soares (1972; 1984; 1991; 2002) e seu interlocutor (o 

professor) se inscreve nos LDPs? O que as marcas composicionais e estilísticas desse diálogo 

revelam da imagem presumida que a autora possui de seu interlocutor? A imagem presumida 

do professor sofre modificações ao longo das edições dos LDPs? 

Como vimos nas seções anteriores, os LDPs analisados apresentam diferentes matizes 

axiológicas em relação a teorias e objetos de ensino de língua portuguesa. Contudo, no que 

diz respeito à imagem presumida de seu destinatário- o professor-,  não verificamos alterações 

significativas, pois, nos quatro LDPs analisados, a apreciação valorativa que a autora faz do 

docente é a de um sujeito que precisa de  direcionamentos em seu ofício. Percebemos, 

entretanto, que em cada LDP, a autora assume diferentes estilos para orientar as ações 

docentes. 

 Essa imagem de um profissional que necessita de direcionamento é acentuada no 

início da década de 1970, período em que alguns manuais didáticos começam a incluir 

orientações metodológicas e respostas às questões propostas nesses livros. Segundo Soares 



101 

 

(2001), a criação de manuais didáticos com esse formato revela a imagem de um professor 

pouco preparado, que necessita de ajuda de especialistas para efetivar sua prática pedagógica.  

A autora desenvolve essa tese comparando o manual didático intitulado Estudo dirigido de 

português, de Reinaldo Mathias Ferreira com a Antologia Nacional, de Fausto Barreto e 

Carlos de Laet. Diante desse contraponto, a autora  afirma:  

 

[...] da Antologia Nacional ao Estudo dirigido de Português, há uma 
evidente mudança na concepção do papel do professor [...], há uma evidente 
mudança na concepção do professor como leitor e como formador de 
leitores: nas primeiras décadas do século, uma concepção de professor a 
quem bastava que o manual didático oferecesse os textos, numa antologia 
austera, um professor que, considerado bom leitor e conhecedor de língua e 
literatura, seria capaz de, autonomamente, definir uma metodologia de 
trabalho com textos, na sala de aula; progressivamente, e sobretudo a partir 
dos anos 70, uma concepção de professor a quem o livro didático deve 
oferecer não só os textos, mas também a orientação metodológica para sua 
leitura e interpretação, as atividades didáticas a serem realizadas e até 
mesmo as resposta às questões de compreensão e interpretação dos textos, 
um professor talvez não considerado propriamente uma mau leitor, ou 
incapaz de definir por si mesmo uma metodologia de estudo de textos na sala 
de aula, mas reconhecido como sem formação e sem tempo suficientes para 
a preparação de suas aulas (SOARES, 2001, p. 73).  

 

Para a autora, essa mudança de concepção do professor de português ocorreu devido a 

vários fatores, entre eles: 1) a multiplicação de alunos nas escolas a partir da década de 1970; 

e 2) a necessidade de um recrutamento maior de professores.  Segundo Soares (2001, p. 73), a 

grande demanda por profissionais da educação fez surgir várias agências de formação de 

professores, muitas das quais não apresentavam condições de ensino adequadas. No dizer da  

autora, 

 

[...] esse recrutamento mais amplo e menos seletivo de professores, [...] vai 
conduzindo a um rebaixamento salarial e a um processo de depreciação da 
função docente e, conseqüentemente, a precárias condições de trabalho, o 
que obriga os professores a buscar estratégias de facilitação de sua atividade 
docente- uma delas é transferir ao livro didático a tarefa de preparar aulas e 
exercícios. O professor já não tem condições de formação e de trabalho para 
assumir autonomamente, como nas primeiras décadas do século, a 
responsabilidade e a tarefa de formar o aluno-leitor, definindo ele mesmo 
sua metodologia de ensino, formulando e propondo ele mesmo exercícios e 
questões. O autor do livro didático passa a assumir essa responsabilidade e 
essa tarefa que os próprios professores esperam dele (SOARES, 2001, p. 74-
75). 
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Como podemos perceber nessa transcrição, a reconfiguração do livro didático surge 

como uma forma de auxiliar os professores pouco preparados e incapazes de exercer, de 

forma autônoma, o seu trabalho. É nesse contexto social e ideológico que Soares (1972) 

publica o livro CLP.  

Ao analisarmos a forma composicional desse livro, vemos que a autora estabelece o 

diálogo com o professor apenas nas páginas iniciais, espaço destinado à apresentação dos 

fundamentos legais que embasam seu projeto didático, e nas páginas finais, em uma seção 

intitulada “ao professor”. Ao contrário de seus sucessores, não encontramos no livro CLP as 

respostas às questões propostas, orientações e sugestões da autora ao longo de suas páginas. A 

princípio, esse procedimento da autora nos conduziu a interpretar essa ausência de orientações 

didáticas no interior de CLP como uma forma de conceder espaço ao professor para 

desenvolver, “autonomamente”, as atividades propostas em CLP.  Todavia, o estilo adotado 

pela autora nas páginas iniciais e finais deste livro para apresentar os fundamentos legais e 

teóricos que embasam o projeto de CLP revelam um tom autoritário em seu diálogo com o 

professor.  

Como vimos na seção 2.2, o livro CLP inicia-se com textos da Resolução nº 8 e do 

Parecer 853/71. Às palavras desses documentos oficiais, Soares (1972, p. 8) acrescenta a 

seguinte asserção: “êste livro, um livro de português, é essencialmente um livro de 

COMUNICAÇÃO. Nêle, o professor de português é antes de tudo, um PROFESSOR DE 

COMUNICAÇÃO”.  

Interpretamos o uso de letras maiúsculas nas palavras “comunicação” e “professor de 

comunicação”, no trecho citado anteriormente, como uma forma de a autora deixar claro e 

enfatizar a função que deveria ser exercida pelo professor de português: ensinar comunicação. 

A palavra autoritária adotada por Soares (1972) é chancelada pela citação de trechos da 

Resolução nº 8 e do Parecer 853/71 que lhe outorgam o direito de impor ao professor tanto o 

que deve ser ensinado na disciplina português, como a função que ele deve assumir. As 

marcas linguísticas desse enunciado refletem a situação sócio-histórica em que esse livro foi 

produzido (C.f. seção 2.2) e nos fazem entrever uma relação assimétrica e hierarquizada entre 

os seus interlocutores (autora do LDP e professor), ratificando, assim, a ideia de que: 

 

 [...] as relações entre os parceiros da enunciação não se dão num vácuo 
social. São estruturadas e determinadas pelas formas de organização e de 
distribuição dos lugares sociais nas diferentes instituições e situações sociais 
de produção dos discursos (ROJO, 2007, p. 197).  
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Dessa forma, depreendemos em CLP a imagem de um professor passivo, que está à 

mercê das resoluções legais e dos direcionamentos da autora do LDP. Nesse contexto cabe a 

ele aceitar e assimilar, sem questionamentos, as determinações legais e as propostas didáticas 

da autora. É importante ressaltar, aqui, que o projeto didático desse livro é radical nas 

mudanças de ensino de LP, pois exclui o ensino da gramática tradicional (C.f. seção 2.2). Ao 

levar em conta que esse eixo de ensino dominava os programas da disciplina português nesse 

período, não podemos desconsiderar a estranheza que o livro CLP deve ter causado nos 

docentes. Contudo, não percebemos em Soares (1972) a preocupação em persuadir o 

professor a adotar as novas maneiras de ensino de LP; notamos a preocupação em mostrar- lhe 

que tal projeto atendia às prescrições das leis educacionais vigentes nessa época. Dessa forma, 

nas páginas finais de CLP, a autora insere um texto de dez laudas, destinado ao professor, que 

apresenta, em forma de tópicos, os princípios da Teoria da Comunicação, consolidando a 

“nova” perspectiva de ensino, vejamos um trecho: 

 

ENSINAR COMUNICAÇÃO 
 
Ou seja: ensinar o aluno a: 
 
-compreender conceitos básicos da teoria da comunicação; 
-expressar com eficiência mensagens-fonte de comunicação; 
-receber com eficiência mensagens-recebedor de comunicação (SOARES, 
1972, p. 139). 

 

Verificamos, nessa transcrição, que o diálogo entre a autora e o professor visa apenas a 

informá-lo sobre os princípios da teoria da comunicação e prescrever os procedimentos que o  

docente deve adotar na sua condição de professor de comunicação. 

Voltemo-nos, agora, para o livro CENPAT editado em 1984. Iniciemos sua análise 

pela carta de apresentação dirigida ao professor. Nesse texto, percebemos que, ao contrário da 

postura adotada no livro anterior, Soares (1984) apresenta seu projeto didático tentando 

construir uma relação de cumplicidade com o professor, alocando-se como parceira do 

trabalho docente. Nessa carta, a autora dirige as seguintes palavras ao professor:  

 

São bem conhecidas as condições de trabalho do professor, no Brasil, hoje. É 
preciso dar muitas aulas, para sobreviver; não há, quase, tempo para preparar 
essas muitas aulas, nem para corrigir exercícios, muito menos para planejar 
atividades que complementem ou enriqueçam, o livro didático. Foi pensando 
nisso que criamos- a editora e a autora- este tipo de livro do professor que  
aqui está: não apenas informações sobre a estrutura do livro, indicação dos 
objetivos, especificação de conteúdos e procedimentos de ensino e as 
respostas aos exercícios- tudo isso está, sim, incluído. Mais que isso, porém: 
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procuramos estar junto do professor em todos os momentos, apresentando 
comentários a cada página do livro do aluno, justificando as resposta aos 
exercícios, fundamentando, teoricamente, o conteúdo desenvolvido e a 
didática adotada, sugerindo procedimentos de complementação, fixação, 
correção e avaliação, e atividades de enriquecimento. A autora gostaria de 
estar, assim, tornando menos difíceis as condições em que o professor de 
língua materna realiza seu trabalho, esse trabalho que forma os alunos para o 
exercício da atividade mais fundamental do ser humano: a comunicação 
(SOARES, 1984, p. III). 

 

O trecho anterior evidencia a imagem presumida que a autora tem de seu interlocutor : 

um profissional sem prestígio, com sobrecarga de trabalho e sem tempo para preparar suas 

aulas. Dessa perspectiva, a autora propõe uma parceria com o docente e apresenta o “livro do 

professor” como um instrumento para auxiliá- lo em seu trabalho. A autora reconhece a 

importância da função do professor como sujeito responsável pela formação linguística do 

aluno. Contudo, ao expor as dificuldades de trabalho enfrentadas por esse profissional, 

apresenta argumentos para demonstrar que ele necessita de auxílio de um material didático em 

sua prática pedagógica. Nesse trecho da carta de apresentação, vemos que Soares (1984) 

assume uma posição de aliada do professor e propõe estreitar o seu diálogo com ele, inserindo 

comentários, sugestões e orientações metodológicas ao longo de cada página de CENPAT. 

Embora essa carta deixe antever a posição da autora como uma parceira do professor, uma 

análise dos trechos direcionados a este profissional, no interior de CENPAT, revela que essa 

interação entre autora e professor não é construída  de forma simétrica, pois, à autora cabe 

direcionar as ações docentes e, ao professor executar tais direcionamentos. A construção 

dessa relação assimétrica pode ser percebida no excerto abaixo:  

 

Pedir aos alunos que abram seus livros na p. 33: fazer perguntas sobre Carlos 
Drummond de Andrade, levando-os a recordar as informações obtidas 
quando o poema foi estudado.  
Acrescentar novas informações: Carlos Drummond de Andrade não escreveu 
só poesia, escreveu também contos e crônicas. Estas últimas foram e vêm 
sendo resultado de sua colaboração em jornais e revistas (mostrar, se 
possível, a coluna de C. D. A. no jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, ou em 
outro jornal em que a coluna seja reproduzida) [...]. 
Pedir aos alunos que passem à página 152 do livro: levá-los a observar que o 
autor do texto é o mesmo Carlos Drummond de Andrade, autor se 
Lembrança do mundo antigo; agora, trata-se de um texto em prosa. 
Pedir aos alunos que procurem na Bibliografia, p. 224, o livro de que foi 
tirado o texto Iniciativa; há três obras de C. D. A. citadas na Bibliografia; 
lembrar que o poema é de Sentimento do mundo; as duas outras obras são de 
crônicas. Perguntar: “Por que há duas obras citadas, além de Sentimento do 
mundo?” (os alunos devem inferir que há ainda outro texto de C. D. A. no 
livro.) Esclarecer que a crônica Iniciativa está em Fala, amendoreira; pedir 
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aos alunos que escrevam diante da citação dessa obra, na Bibliografia, o 
nome da crônica e, diante da obra Sentimento do mundo, o nome do poema. 
Como o texto é longo e os dois primeiros parágrafos apresentam certa 
dificuldade, pedir aos alunos que leiam apenas esses dois parágrafos e 
explicá-los, por meio de perguntas. Sugestões: “Com que a amiga do autor 
se preocupa? “ O  que é que a torna feliz?” “Em benefício de quem ela 
prefere agir: dos homens ou dos animais?” “ Por quê”? (SOARES, 1984, p. 
152). 

 

Nesse trecho, vemos que, ao propor uma atividade de leitura, a autora estabelece uma 

relação tutorial com o professor, pois, além de apontar as formas de abordar os textos, 

determina as perguntas que devem ser feitas pelo docente  e os esclarecimentos  que devem 

ser dados aos alunos. Além disso, fornece informações elementares sobre o autor do texto 

apresentado. Apreendemos, assim, a imagem de um professor que necessita tanto de 

orientações metodológicas quanto de explicações sobre conteúdos literários. Chamamos a 

atenção para as formas dos verbos que iniciam as frases dessa transcrição: “pedir” e 

“acrescentar”. Verificamos que Soares (1984) evita as formas verbais imperativas, tão comuns 

no estilo adotado por autores de livros didáticos para se dirigirem aos seus destinatários. A 

nosso ver, o infinitivo verbal é utilizado pela autora como uma forma de amenizar o tom 

autoritário que os verbos no imperativo produzem em seus interlocutores. Contudo, 

compreendemos que, independente da escolha do modo ou forma dos verbos, essa maneira de 

orientar o professor em CENPAT preserva um caráter imperativo, ao passo que a autora 

prescreve e direciona as ações dos docentes.  

Além dessa interação página a página observada em CENPAT, a autora insere no 

início desse livro um texto com dezesseis laudas para apresentar ao professor as informações 

sobre sua estrutura, objetivos de cada unidade e fundamentos teóricos e metodológicos das 

atividades de leitura, vocabulário, gramática e redação. Nesse texto, a autora aponta também 

alguns procedimentos didáticos que devem ser adotados pelo professor, como pode ser visto 

no excerto abaixo:  

 

É, entretanto, importante que: 
O professor incentive os alunos a ter um dicionário (ver sugestões na resenha 
bibliográfica feita adiante) ou a consultar dicionários na biblioteca da escola; 
O professor procure ter sempre, na sala de aula, pelo menos um dicionário, 
para que dúvidas que surjam possam ser resolvidas pelos próprios alunos, 
através da consulta de dicionários; 
Sejam aproveitadas todas as oportunidades para que o dicionário seja usado 
[...] (SOARES, 1984, p. X).   
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A postura e o estilo do diálogo entre a autora e o professor apreendidos nas 

transcrições anteriores persistem no LDP de 1991, que, por se tratar de uma reedição do LDP 

de 1984, conserva grande parte dos textos destinados à orientação do professor. Dessa forma, 

a edição de 1991 apresenta a mesma imagem presumida que a autora revela em CENPAT: um 

professor que não possui tempo para preparar suas aulas e necessita de direcionamento em sua 

prática pedagógica.  

Notamos, entretanto, que, no LDP de 2002, o diálogo da autora com o professor sofre 

algumas alterações e desvela a imagem de um professor carente de formação teórica. É válido 

dizer que essa necessidade de formar o professor passa a ser um tema recorrente tanto no 

contexto acadêmico quanto no sociopolítico, nos meados da década de 1990. Nesse cenário, o 

LDP passa a ser visto como um material capaz de contribuir para a formação do docente. 

Assim, o manual do professor começa a ser avaliado pelo PNLD e a sua qualidade torna-se 

uma das condições para que um LDP seja aprovado pelos especialistas do MEC.  

Publicado após o surgimento dos PCNs e PNLD, o livro PPL apresenta 

reconfigurações nas seções em que a autora interage com o professor. Iniciemos a análise 

desse diálogo pela seção que apresenta os fundamentos gerais da proposta desse livro, 

intitulada: Sobre essa coleção. Essa seção é composta por trinta e duas laudas em que a autora 

estreita sua interação com o professor com a inserção, na margem direita do livro, de 

perguntas retóricas que conduzem esse interlocutor à leitura de textos em que a autora discute 

conceitos e teorias linguísticas. Dentre tais perguntas, destacamos: “ O que é letramento?”, 

“Por que leitura oral?”,  “ Por que leitura silenciosa?” , “Por que interpretação oral?”, “Porque 

interpretação escrita?”, “ Por que leitura de livros?”, “Porque atividades de linguagem oral?”, 

“Por que exercícios de vocabulário?”, “Por que reflexão sobre a língua?”, “ E a ortografia?”.  

A partir dessas perguntas, Soares (2002) explica e discute conceitos e teorias linguísticas.  

Fazendo um contraponto desse texto de PPL com os apresentados nos LDPs de 1984 e 

1991, observamos que, enquanto nestes a autora se preocupa apenas em informar, de forma 

genérica, os fundamentos teóricos e metodológicos desses manuais, naquele, ela busca 

promover a formação teórica do professor.  Assim, Soares (2002) cria um texto com um 

formato interativo e adota um estilo pictórico revelado na preocupação da autora em explicar 

para o seu interlocutor os “porquês” das atividades propostas nesse LDP à luz de teorias 

linguísticas. Através desses enunciados, apreendemos a imagem de um professor que é capaz 

de melhorar sua prática pedagógica por meio de uma formação teórica. Essa afirmação pode 

ser ratificada pelas palavras de Magda Soares que, em uma entrevista concedida a Moura 

(2005, p. 172), diz: 
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[...] você quer fazer uma proposta de uma coleção que esteja atualizada com 
o estágio das ciências linguísticas e sabe que o professor não está formado 
assim, a formação do professor não acompanha. Então como resolver esse 
conflito? A maioria dos autores resolve como? Faz um livro de acordo com o 
que o professor é. A minha idéia é fazer um livro de acordo com aquilo que 
o professor deve ser. E dar condições a ele para aprender com o livro, se ele 
não aprendeu na formação dele. Então, a editora não gosta que eu fale isso 
não, quando eu falei isso uma vez, numa conversa com professores, depois o 
editor me chamou num canto e falou: “me faz um favor, não repete isso que 
você falou”. Eu falei o seguinte, falei que eu faço a coleção (e é isso mesmo) 
de uma forma que, se o professor usar um ano, dois anos, três no máximo, 
lendo (porque muitos não lêem), lendo aqueles azulzinhos que vêm na 
margem, depois ele não precisa de livro didático mais ((risos)), o professor 
vai se virar sozinho sem livro.  

 

Nesse trecho da entrevista, vemos que a autora de PPL fala da possibilidade de uma 

postura autônoma do professor em suas ações pedagógicas e associa tal postura à apreensão 

das informações teórico-metodológicas fornecidas nesse LDP. Notamos, assim, que ao se 

dirigir ao professor, Soares (2002), além de fornecer orientações didáticas, busca instruí- lo 

teoricamente. Vejamos uma passagem inserida no livro PPL em que a autora orienta o 

professor sobre uma atividade de leitura: 

 

Para tentar preservar a natureza do portador do texto- o jornal-, apresenta-se 
a cópia reduzida da página em que aparece a matéria, na Folhinha (sobre a 
importância de preservar, tanto quanto possível, as características do 
portador original do texto, ver, em Sobre esta Coleção, na parte final deste 
Manual do Professor, o item “O texto em seu suporte original e no livro 
didático”) (SOARES, 2002, p. 25).  

 

Chamamos a atenção para o trecho que está entre parênteses, em que a autora dirige o 

professor à leitura do item intitulado O texto em seu suporte original e no livro didático, 

localizado na parte final desse livro. Esse direcionamento demonstra a preocupação da autora 

em levar o professor a entender os princípios teóricos que fundamentam a atividade proposta.  

É válido dizer que essa atitude de Soares (2002) de conduzir o professor à leitura dos tópicos 

da fundamentação teórica de PPL pode ser encontrada em outros trechos desse manual. 

Observamos, assim, que, ao pressupor um professor que precisa aprender a desenvolver sua 

atividade profissional de forma reflexiva e autônoma, a autora atenua o tom prescritivo no seu 

diálogo com o professor por meio da utilização de alguns recursos estilísticos que 

mostraremos a seguir.  
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Primeiramente, notamos que, no lugar dos enunciados que direcionam a ação docente, 

como os encontrados nos LDPs de 1984 e 1991, Soares (2002) apresenta ao professor os 

objetivos das atividades e questões propostas em PPL, como podemos observar no trecho que 

se segue:  

 

Esta atividade tem os objetivos de: desenvolver habilidades de interpretação 
de mensagens não verbais, relacionando a ilustração da capa com o título do 
livro, levar os alunos a relacionar o tema da unidade com o tema do texto, e 
a fazer previsões quanto ao conteúdo deste; preparar os alunos os alunos 
para o conceito de felicidade que o texto propõe; levar os alunos a conhecer 
a autora do texto (SOARES, 2002, p. 127).  

 

Além desse recurso, observamos que a autora tem o cuidado de inserir a palavra 

“sugestão” antes de todos os enunciados que orientam e direcionam as ações docentes, 

vejamos o trecho: “Sugestão: Esclarecer o sentido de verbete; levar os alunos a observar, no 

verbete, entre colchetes, a formação da palavra; se o professor julgar conveniente, explicar o 

significado das abreviaturas S.f. (substantivo feminino)” (SOARES, 2002, p. 21, grifo nosso). 

Nessa citação, destacamos a frase: “se o professor julgar conveniente”. Compreendemos que a 

presença desse enunciado pressupõe um interlocutor capaz de desenvolver sua atividade 

profissional de forma autônoma, aderindo ou não as sugestões da autora. Ressaltamos, 

entretanto, que a despeito de todas essas marcas estilísticas que amenizam o tom prescritivo 

de PPL, a imagem de um professor que necessita de orientações e direcionamentos ainda 

permanece nesse livro. A origem dessa contradição pode ser vislumbrada nas palavras de 

Magda Soares citadas anteriormente nesta seção:  

 

[...] você quer fazer uma proposta de uma coleção que esteja atualizada com 
o estágio das ciências linguísticas e sabe que o professor não está formado 
assim, a formação do professor não acompanha. Então como resolver esse 
conflito? A maioria dos autores resolve como? Faz um livro de acordo com 
o que o professor é. A minha idéia é fazer um livro de acordo com aquilo 
que o professor deve ser (MOURA, 2005, p. 172, grifo nosso). 

 

Após a leitura desse trecho, percebemos que, apesar da autora afirmar não ter 

considerado o que o “professor é”- um profissional despreparado e desatualizado-, na 

composição de PPL, essa imagem presumida do docente pode ser subentendida por algumas 

características desse livro, tais como: 1) a inserção das respostas às questões do livro; 2) a 

permanência das orientações das ações docentes, apesar da atenuação do estilo prescritivo; 3) 

a inclusão de explicações de conceitos e princípios linguísticos que fundamentam as 
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atividades didáticas de PPL. Diante dessas considerações, percebemos que a relação dialógica 

da autora com o professor, em PPL, oscila entre as imagens do que o professor “deve ser” 

(informado teoricamente e autônomo) e do que “ele é” (carente de formação teórica).  

Compreendemos, assim que a adoção de um estilo pictórico e persuasivo apreendido 

no diálogo de Soares (2002) com o docente ocorre com base na imagem presumida de um 

professor idealizado. Em contrapartida, esta análise mostra que as características que 

permanecem nesse gênero didático, produzido entre 1972 e 2002, como a inserção de 

respostas e orientações ao trabalho docente, contribuem para preservar a assimetria do diálogo 

entre os interlocutores e as imagens de um professor passivo, sobrecarregado de trabalho e 

necessitado do auxílio de especialistas como a autora do LDP no exercício de seu ofício. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 
dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 
Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 
passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 
todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo (BAKHTIN, 2010d, p. 
410). 

 

A análise dos LDPs de Magda Soares, pautada na teoria enunciativo-discursiva de 

Bakhtin, leva-nos a compreendê-los como enunciados em um gênero do discurso. Esse 

conceito nos direciona a perceber o caráter dialógico dos LDPs e a importância de articular 

seus aspectos linguístico-textuais às conjunturas sociais e políticas que envolvem suas 

condições de produção. Dessa forma, ao longo desse trabalho, buscamos compreender e 

identificar o dialogismo presente nos LDPs de Soares (1972; 1984; 1991; 2002). Nessa 

trajetória, verificamos que esses LDPs revelam determinados cronótopos, ou seja, percepções 

e conceitos de língua e ensino de português moldados por um espaço e tempo históricos, que 

influenciaram essa autora na seleção do conteúdo temático, estilo e forma composicional de 

seus livros. O que este estudo demonstra quanto aos cronótopos dos LDPs de Magda Soares 

pode ser resumido nos seguintes termos: 

 

1. O LDP de 1972 é marcado pelo cronótopo da Teoria da Comunicação, em que  

o objetivo de ensino de português se resume em desenvolver  no aluno 

comportamentos como emissor e receptor de mensagens, visto que a língua é 

compreendida como um instrumento de comunicação.  

2. Os LDPs de 1984 e 1991 são formados com base no cronótopo do 

Estruturalismo em que a língua é vista como um sistema e estruturas que devem ser 

“divididas”, “ordenadas”, “combinadas”, “substituídas” e “reunidas” pelo aluno.  

3. No LDP de 2002, o cronótopo do Letramento reconfigura o conceito de língua, 

que passa a ser vista como um processo de interação entre os sujeitos.  

 

 As análises feitas neste trabalho nos permitem também compreender que os projetos 

didáticos apresentados por Magda Soares no período de 1972 a 2002 são orientados pelo 

diálogo dessa autora com determinadas leis e teorias da linguagem. Vimos que tais discursos 

legais e acadêmicos são assimilados de formas variadas no discurso autoral. No LDP de 1972, 
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o discurso legal é incorporado mediante citações de trechos da Resolução nº 8 e do Parecer 

853/71. Nos demais LDPs, os diálogos com os discursos políticos e acadêmicos são 

apreendidos pela presença de palavras e expressões no discurso autoral que remetem a teorias, 

leis educacionais e documentos oficiais. No LDP de 1984 predomina o discurso da Teoria 

Estruturalista da Linguagem que determina o conteúdo e forma composicional desse livro. Já 

no LDP de 1991, há um entrecruzamento dos discursos estruturalistas e sociointeracionistas, 

fato que provoca algumas modificações em seu projeto didático. Em PPL, publicado na era 

pós-PCNs, encontramos a predominância dos princípios sociointeracionistas da linguagem. 

Percebemos que esse diálogo da autora com essas diferentes teorias linguísticas provoca um 

processo de redefinições e ressignificações de axiologias sobre o ensino de português, 

principalmente nos eixos da leitura e escrita de textos. Verificamos que o ensino dessas 

habilidades é orientado pelos conceitos e princípios propagados pelas teorias que 

fundamentavam cada projeto didático, fato que justifica os conceitos de leitura e escrita 

associados a determinadas apreciações de valor tais como: 1) no LDP de 1972, o texto é visto 

como uma mensagem a ser codificada e decodificada com eficiência pelos alunos; 2) nos 

LDPs de 1984 e 1991, o texto é estudado como uma estrutura formada por palavras, frases e 

parágrafos; e 3) no LDP de 2002, o texto é considerado um lugar de interação entre o autor e 

leitor. Nesse último livro, há uma ampliação do repertório textual e das propostas de 

atividades de escrita, e os gêneros discursivos são adotados como objetos de ensino. Apesar 

dessa ampliação das possibilidades de leitura e escrita, notamos que no livro de 2002, como 

em seus predecessores, os textos selecionados para compor esse LDP são, em sua maioria, 

gêneros escolarizados das esferas literária e jornalística, fato que demonstra que as práticas de 

letramento em PPL não são suficientes para conduzir o aluno às diversas práticas de 

letramentos existentes na sociedade contemporânea. 

Em relação ao diálogo entre os interlocutores nesses LDPs, observamos algumas 

transformações no estilo adotado pela autora para se dirigir ao professor ao longo dos 

períodos investigados. O diálogo no LDP de 1972 é construído com base na palavra 

autoritária da Lei 5.692/71, utilizada pala autora para impor o que deve ser ensinado na 

disciplina português. O grau de autoritarismo diminui nos LDPs seguintes, e a interação com 

o professor fica mais estreita, já que passa a ser página a página nos LDPs de 1984, 1991 e 

2002. Apesar de o tom  prescritivo persistir nesses últimos livros, verificamos, no LDP de 

2002, enunciados com palavras persuasivas, que buscam despertar no docente uma 

consciência teórica de seu fazer pedagógico. Nesses diálogos, travados em diferentes 

momentos históricos, a autora assume o lugar da enunciação no processo de ensino de 
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português, apresentando propostas e orientações que “pretendem” guiar a prática docente. 

Esses diálogos revelam uma relação assimétrica entre a autora e o professor, que reforça os 

papéis sociais e a distância entre os que produzem o conhecimento teórico (linguistas e 

autores de livros didáticos) e os que aplicam esse conhecimento (os professores). Em 

contrapartida, esses diálogos suscitam reflexões sobre o outro lado da moeda: a recepção e as 

respostas do professor diante do discurso autoral de um LDP. Até que ponto o professor está 

assujeitado às instruções do livro didático no desenvolvimento de suas aulas?  Esse 

questionamento sugere a continuação desta pesquisa e nos direciona a levantar a hipótese de 

que o sujeito (professor) não se encontra na posição de mero receptor e reprodutor dos 

discursos dos livros didáticos, pois, segundo Bakhtin (2009, p. 153), “aquele que apreende a 

enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário, um ser cheio 

de palavras interiores”.  

Os resultados a que chegamos nessa análise mostram a necessidade de recolocar a 

subjetividade do professor no centro das pesquisas sobre o ensino, retirando-o do papel de 

“um boneco de ventríloquo que aplica saberes produzidos por peritos que detêm a verdade a 

respeito de seu trabalho” (TARDIF, 2006, p. 230).  

Esta pesquisa aponta também para o caráter transitório e provisório de teorias e 

conhecimentos científicos. Nesse percurso investigativo, visualizamos as transformações do 

gênero LDP.  Entre o período de 1972 a 2002, o discurso de Magda Soares e o conteúdo, 

estilo e forma composicional de seus livros didáticos sofrem modificações, ora porque uma 

nova lei é promulgada, ora porque os modelos teórico-metodológicos perdem sua hegemonia. 

Esse fato nos remete às palavras de Bakhtin quando ele afirma que:  

 

[..] em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 
amigos e conhecidos, de colegas em que o homem cresce e vive, sempre 
existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 
de arte, ciência, jornalismo político, nas quais elas citam, imitam, segue. Em 
cada época e em todos os campos da vida e da atividade, existem 
determinadas tradições, expressas e conservadas em vestes verbalizadas: em 
obras, enunciados, sentenças,etc. Sempre existem essas ou aquelas ideias 
determinantes dos ‘senhores do pensamento’ de uma época verbalmente 
expressas, algumas tarefas fundamentais, lemas, etc. Já nem falo dos 
modelos de antologias escolares nos quais as crianças aprendem a língua 
materna e, evidentemente, são sempre expressivos (BAKHTIN, 2010a, p.  
294).  

 

Além dessas reflexões, o final desse percurso investigativo suscita questionamentos 

sobre a relevância de nossa pesquisa e sua contribuição para os estudos da linguagem e 
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educação. Acreditamos que a discussão desenvolvida neste trabalho pode contribuir para os 

estudos da linguagem na medida em que apresenta o caráter dialógico de todo e qualquer 

enunciado e utiliza conceitos e noções da teoria enunciativo-discursiva para compreender a 

materialidade linguística que constitui o gênero LDP e suas relações com os contextos 

extralinguísticos. A nosso ver, este estudo pode demonstrar ao professor que o LDP não é um 

mero projeto de ensino de português, mas é um enunciado permeado por discursos e valores 

sobre objetos de ensino, teorias, leis e, além disso, é formulado com base numa imagem 

presumida de seus destinatários. Esses aspectos estão imbricados na teia dialógica que 

compõe um enunciado e precisam ser compreendidos pelos docentes em suas relações com os 

materiais didáticos e com todos os demais textos e discursos que atravessam a sua prática 

pedagógica.  

Quanto às contribuições para a área da educação, cremos que este trabalho oferece 

uma visão panorâmica da história da disciplina português por meio da análise dos LDPs e de 

suas sucessivas redefinições de conceitos de língua, objetos e metodologias de ensino. Os 

resultados desta pesquisa, agora, podem retornar para as nossas aulas da disciplina Estágio 

Supervisionado e para nossos futuros cursos de extensão a fim de auxiliar tais profissionais a 

identificar teorias e projetos de ensino legitimados em determinadas épocas, ampliando o 

entendimento dos professores em formação e em serviço sobre o ensino de português. Além 

disso, acreditamos que este estudo pode fomentar nos docentes uma reflexão sobre a 

transitoriedade dos discursos e “verdades” científicas, conduzindo-os, assim, a um processo 

de constantes revisões e releituras de teorias e práticas de ensino.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Texto de abertura do livro Comunicação em língua portuguesa de Magda Soares, 
1972.   
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ANEXO B- Texto Emília na casa das chaves, de Monteiro Lobato, retirado do livro 
Comunicação em língua portuguesa, de Magda Soares, 1972. 
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