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RESUMO
HIGINO, M. A. (Sobre)posições discursivas no gênero livro didático: Dialogismo em
Língua Portuguesa. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Letras:
cultura, Educação e Linguagens. PPGCEL. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
– UESB. Vitória da Conquista. 2018.192p.
O presente trabalho, à luz da noção de dialogismo do Círculo de Bakhtin, tematizou a
presença de postulações desses estudos no Livro Didático de Língua Portuguesa
(LDLP). A obra em destaque é “Português: Linguagens”, Edição 2013, elaborada por
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, pertencente ao Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD, para o primeiro ano do Ensino Médio. No nosso
enquadre de análise, em confluência com os estudos do Círculo de Bakhtin, em especial
a noção de dialogia, e com a Linguística Aplicada (LA), extraímos as vozes presentes
no LDLP, expondo os modos como são produzidas, recepcionadas, gerenciadas e/ou
sobrepostas na sala de aula de Língua Portuguesa de uma instituição de educação
pública do município de Vitória da Conquista, Bahia. Partimos dessa constatação para
revelar em que medida há uma alternância de vozes entre a tríade: livro/professor/aluno
e qual a recorrência e implicações dessas alternâncias para o ensino de português. A
exposição desses modos tende a perspectivar como se dão os processos enunciativos da
aula. Assim, por meio do processamento metodológico da pesquisa no campo da
Linguística Aplicada e da abordagem etnográfica da pesquisa educacional, apoiamo-nos
na observação, gravação em áudio e vídeo de aulas que compuseram o corpus da
pesquisa e na interpretação de um conjunto das atividades do LDLP quando de sua
aplicação e planejamento para a aula, a fim de explorar a sobreposição discursiva desses
dois gêneros escolares do discurso: o livro didático e a aula. Evidenciamos como
resultados que a ação docente de mobilizar a interação didática garante a dinâmica
discursiva na aula de língua portuguesa, expõe os conflitos de vozes presentes nas
interações, quando das atividades e da exploração do LDLP.
Palavras-chaves: Dialogismo. Livro didático de Português. Linguística Aplicada.
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The present work, in the light of the notion of dialogism of the Circle of Bakhtin,
thematized the presence of these postulations in the Portuguese Language Didactic
Book (LDLP). The work in focus is "Portuguese: Language", Edition 2013, elaborated
by William Roberto Cereja and Thereza Cochar Magalhães, belonging to the National
Program of Didactic Book - PNLD, specific to the first year of high school. Our
analysis framework, in conjunction with Bakhtin's circle studies, especially the notion
of dialogue, with Applied Linguistics (LA), we extract the voices present in the LDLP,
exposing the ways in which they are produced, received, managed and / or overlapped
by (inter) speakers of microcosm of the Portuguese Language classroom of a public
education institution in the city of Vitória da Conquista, Bahia. The exposition of these
modes tends to contemplate how the enunciative processes of the class are given. Thus,
through methodological research, supported by Applied Linguistics, using exploratory
objectives, we supported in the documentary analysis of LDLP, observation, audio and
video recording of classes that composed the corpus of the research and in the
discursive analysis of the activities presented in the Portuguese Language textbook and
the activities planned by the teacher. We show how the teacher guarantees the
discursive dynamics of Portuguese language learning and we recognizing the voice
conflicts present in the classroom and in the exploration of LDLP. We start from this
observation to reveal to what extent there is an alternation of voices between the triad:
book / teacher / student and what the recurrence and implications of these alternations.

Keywords: Dialogism. Portuguese textbook. Applied Linguistics.
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INTRODUÇÃO

As nossas perspectivas se ampliam a partir de mudanças de objetivos e nos
conduzem a trajetos inimagináveis ao longo de nossa vida linguageira. A sala de aula de
uma unidade escolar é um dos espaços que possibilitam tais mudanças de caminho. O
livro didático sempre esteve presente em nosso dia a dia escolar, assim, a cada novo
olhar, seja como aluno, ou seja, como professor, incitou uma diferente imersão
acadêmica que (re)construiu a concepção que tínhamos. O mesmo perfaz nossas vidas
seja como estudante, professor, pai de aluno etc., cada lugar com suas características
marcantes. Para este trabalho, o livro didático de Língua Portuguesa foi pensado como
um objeto de pesquisa e assim adquire novos e curiosos contornos. Um recurso
admirado por uns e criticado intensamente por outros. É inegável que o referido
instrumento sempre foi um objeto de fascínio em minha vida. Carregava consigo
recortes de outra cultura a qual eu não tinha acesso por meio do mundo real, mas que
meio de fragmentos de textos literários pude ter acesso a um universo que não tinha sido
apresentado, como os estudos em torno da linguagem. Fazia o que normalmente um
livro faz: Fornecia um passaporte para um universo sem limites. Os fragmentos de
contos, histórias, tiras, apresentavam uma porta para esse plano admirável das letras.
Mesmo sendo reutilizável, mesmo rabiscado, rasgado. Sim, ele tinha seu valor e
cumpria a sua função social.
Assim, o presente trabalho tem como provocação a análise do Livro Didático de
Língua Portuguesa (doravante LDLP). Esse objeto, desde a graduação, tem nos
despertado o interesse em investigá-lo, tanto no seu viés ideológico como nos recursos
didáticos que contribuem para o ensino de língua materna em nosso país. Durante a
graduação o mesmo instrumento é matéria de inúmeras discussões acerca da validade
enquanto instrumento didático. E com essencial orientação de nossos professores e
pesquisadores, saímos dessa etapa de nossa formação compreendendo que deve haver
um equilíbrio em relação a seu uso em sala de aula. Entretanto, na prática profissional
da função de professor regente, percebemos o quanto há para investigar em relação ao
fazer pedagógico envolvendo o livro didático. A nossa escolha foi apenas mais uma das
variadas facetas possíveis de se investigar em um livro didático de Língua Portuguesa.
Inúmeras investigações existentes no próprio banco do Programa de Pós-graduação em

Letras: Cultura, Educação e Linguagens podem demonstrar o quanto o livro didático em
Língua Portuguesa é importante para a pesquisa científica e para o aprendizado de
língua materna. Ressalta-se que a obra “Português: linguagens” de autoria de William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães que está presente em inúmeras unidades
escolares de nosso país.
Optamos por analisar um volume utilizado em uma turma de primeiro ano do
Ensino Médio de um estabelecimento de ensino público, a fim de observar as possíveis
presenças de atividades/enunciados e suas implicações na formação dos sujeitos, tanto o
do professor quanto dos interlocutores que desenvolveram as atividades em questão.
O presente trabalho está organizado na apresentação dos pressupostos teóricometodológicos que discutiu os meus primeiros contatos com o objeto de estudo dessa
dissertação, o livro didático de Língua Portuguesa, além de trazer aspectos referentes à
formação acadêmica e profissional e principalmente os fatores que me levaram a
escolher tal instrumento para a pesquisa.
Para nortear o meu percurso enunciativo, abordei historicamente o livro didático em
nosso país, sob a perspectiva da Linguística Aplicada. Apresentamos alguns dados
referentes ao atual ensino de Língua Portuguesa, apresentei informações referentes à
unidade escolar investigada e detalhes da obra em análise.
Por conseguinte, analisei o livro didático e seu caráter dialógico. Uma
abordagem essencial para conduzir os próximos capítulos, como a noção de voz e
sobreposição, tão mencionada durante a dissertação. Cabe ressalvar também que o
trabalho também se dedicou a analisar a sala de aula in loco e suas interações em pleno
funcionamento. Assim, finalizamos a abordagem examinando as atividades que a
professora colaboradora cedeu para as aulas observadas. Podemos então comparar com
as discussões acerca do dialogismo bakhtiniano e logo após entrevistamos a professora.
A conclusão dessa pesquisa dedicou-se a registrar e sistematizar todos os dados
colhidos em campo. Assim, transcrevemos as aulas, catalogamos em formato de
episódios e analisamos todas as possíveis contribuições. Tal mobilização possibilitounos chegar a alguns resultados fundamentais para o fechamento da pesquisa.
Para pautar o nosso percurso enunciativo, utilizamos alguns referenciais
reconhecidos nos estudos dos livros didáticos e da relação com a aula de Língua
Portuguesa. Entre eles, revozeamos os postulados de Bunzen (2005) que qualificam o

livro didático enquanto um gênero do discurso passível de constantes mudanças
históricas, como se nota em: “Percebe-se, então, que historicamente são (re)construídas
representações, nas aulas, nos livros escolares (livros didáticos), nos documentos
oficiais e nos textos acadêmicos, sobre práticas escolares e sua inter-relação com a
disciplina de „Português‟”. (BUNZEN, 2005, p.31)
Assim, compreendemos com as noções de Bunzen (2005) que o presente trabalho é
uma fonte inesgotável de análises e de espaço para a compreensão do outro por meio de
seus interlocutores. O próprio pensador russo salienta que:
O discurso é como o “cenário” de um certo acontecimento. A
compreensão viva do sentido global da palavra deve reproduzir esse
acontecimento que é a relação recíproca dos locutores, ela deve
“encená-la”, se se pode dizer; aquele que decifra o sentido assume o
papel de ouvinte; e, para sustentá-lo, deve igualmente compreender a
posição dos outros participantes. (BAKHTIN, 1926, p.199)

Então, percebemos que a noção abarca participantes em uma enunciação, seja com
um enunciador, interlocutor e/ou o tema do discurso, caracterizado como esse dito
“cenário”. Destarte, há uma movimentação contínua que tem como um dos objetivos:
Interligar universos e sujeitos, por meio da palavra.
Para pautar as discussões do livro didático e suas implicações, utilizaremos as
noções de projeto autoral apresentadas por Ayres (2016), Souza (2012) e outros
pesquisadores que têm discussões envolvendo o ambiente escolar e seus artefatos.
Assim, a escolha do livro didático ocorre por ser instrumento presente em todo o
território nacional, e um artefato multicultural e de uso da maioria dos profissionais de
educação da área de linguagem. Sendo assim, é de suma importância compreender
como ele reforça este ensino centrado em um discurso singular e, por vezes,
homogeneizante.
Nesse sentido, os profissionais de linguagem, ao priorizarem o ensino de Língua
Portuguesa focado, exclusivamente, no livro didático, reiteram a referência de uma
única voz em sala de aula e da transferência de autonomia para outros responsáveis.
Haja vista que o mencionado recurso foi construído com base em um processo que é
naturalmente limitado, pois, a cada segundo as atividades são reinventadas.
Souza & Ayres (2015) reafirmam a importância que o livro didático tem para a
condução da aula de Língua Portuguesa e principalmente para o exercício da função

docente e para a formação adequada com os principais envolvidos desse cenário, como
se nota em:
O uso que o professor faz do livro didático em sala de aula impacta na
dinâmica da própria aula ao se considerar que a mobilização de
saberes escolarizados sobre a língua portuguesa e suas práticas de
ensino de leitura, escrita e análise linguística, bem como o ensino de
literatura brasileira. Chama atenção fato de que a maioria dos cursos
de licenciatura de língua materna constrói o fio condutor da interação
entre o currículo sugerido para a série e sua organização de acordo
com as propostas do livro didático. (AYRES & SOUZA, 2005, p. 235)

Construir um livro com base em um público específico é almejar fazer um “recorte”
de um momento específico, a partir de uma perspectiva específica, ou seja, de um
conjunto de atividades sociais homogêneas e que será multiplicado por todos os espaços
educacionais públicos de um país continental que possui regiões distintas do local em
que foi pensado o livro didático. Fundamentando-nos na concepção de que não existe
sala de aula "repetível”, percebemos que cada aula é um universo e ainda constatamos
que a língua se efetua através de enunciados únicos (BAKHTIN, 1993, p. 34 e 38).
O livro didático, unicamente, não consegue compreender cada particularidade de
um indivíduo em sala de aula. Apesar de normalmente uma sala possuir um quadro de
sujeitos com perfis semelhantes, ainda assim são distintos em variadas circunstâncias.
Então, podemos afirmar que há dimensões e dimensões em tensão, como retrata Bunzen
(2005) em:
Na esfera escolar, é comum observarmos também que os processos
interativos, estabelecidos entre os sujeitos nos diversos cenários, dão
visibilidade a uma tensão existente entre duas dimensões: as práticas
institucionais e o cotidiano escolar (cf. DAYRELL, 2000). De um
lado, encontramos as questões institucionais movidas por um conjunto
de regras e normas que buscam unificar e delimitar a ação dos seus
sujeitos; de outro lado, o cotidiano escolar com seus conflitos e redes
de significações construídas por seres humanos concretos nas mais
diversas alianças, transgressões e acordos. (BUNZEN, 2005, p. 119)

O próprio professor faz e refaz, continuamente, durante a sua prática com a
finalidade de atingir os objetivos de maneira aperfeiçoada, assim ele tem que se adequar
a cada encontro.
Dessa forma, evidenciamos o equívoco por parte de professores que priorizam o
trabalho com recursos que não foram construídos coletivamente. O livro didático tem a
sua importância no trabalho do professor, no entanto, por vezes, reitera rotinas e
fragmentam o conteúdo de ensino, ainda além de apresentar enunciados muitas vezes
distantes da realidade plural dos estudantes.

Dessa maneira, e se pautando nos extratos oriundos desse natural contato entre
livro-professor-aluno, construímos um objetivo geral que buscou analisar os enunciados
direcionados ao docente de língua portuguesa presentes em atividades no Livro Didático
de Língua Portuguesa: “Português Linguagens” de William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães, com a suposição de que as atividades presentes no livro evidenciam
práticas de ensino dialógicas e/ou possíveis sobreposições de “vozes” em sua utilização
por uma professora licenciada, efetiva, em uma turma de 1º ano do ensino médio de um
colégio estadual do município de Vitória da Conquista, Bahia.
Além do mencionado empreendimento, dedicamo-nos, em nossos objetivos
específicos, a comparar as atividades que integram o livro didático de Língua
Portuguesa em questão com a(s) aula(s) realizada(s) pela docente, a fim de revelar
similaridades na abordagem. Além de buscar revelar de que forma o Livro Didático de
Língua Portuguesa direciona as suas práticas de ensino, buscamos, também,
compreender enunciados presentes no discurso docente a fim de constatar possíveis
posicionamentos (divergentes/convergentes) que atestem as suas práticas.
Assim, a escolha do livro didático de Língua Portuguesa como objeto de
investigação foi motivada por uma intensa inquietação advinda de experiências durante
a graduação do curso de Letras Modernas, na especialização em Leitura, escrita e
sociedade e na especialização em Teoria e método do ensino de Língua Portuguesa.
Cabe ressalvar que ao longo desses contatos e da utilização do referido instrumento
educacional como professor de ensino básico, possibilitou que percebemos de forma
mais aprofundada como o universo pertencente ao LDLPA vai se instaurando, ao
mesmo tempo em que algumas indagações despontavam: textos e situações previstas no
livro didático, como fragmentos de obras literárias consagradas, gêneros textuais mais
complexos, uma exploração mais detalhada de alguns tipos textuais, etc., além de textos
e referências de uma atmosfera típica da cidade de São Paulo. Vale ainda ressalvar que
os programas de livro didático não forneciam exemplares para todas as séries das
unidades da escola pública, por vezes utilizávamos livros usados e respondidos.
Portanto, mesmo apagando as respostas do livro, alguns resquícios permaneciam. Ou
seja, os “rastros do caminho” trilhados por outrem anunciavam que estávamos em um
sistema de padronização de uma “fábrica”. Algum indivíduo já se encontrava
supostamente “lapidado” e a esta altura já estava em pleno funcionamento, e estaríamos
nessa “fila”. Destarte, o percurso formativo acerca do livro didático de Língua
Portuguesa prossegue. Mais tarde, no ensino médio, com alguns livros, algumas rotinas

se “repetiam”. O mesmo procedimento adotado em contatos anteriores era replicado:
Um exemplar instrumento que possuía vozes sociais (in)discutíveis para o momento,
mas que era um dos principais materiais utilizados pelas unidades escolares.
Destarte, um longo caminho foi traçado até a presente investigação e é inegável que
não podemos esgotar as discussões acerca das relações linguageiras, em sala, em poucas
dissertações. A investigação envolvendo o universo multicultural da sala de aula é de
extrema complexidade e cabe uma abordagem contínua, no entanto, cada olhar evidenciado
contribuiu, cada um ao seu modo, para a compreensão desses fenômenos linguísticos e suas
implicações. Esse estudo também seguiu esse curso e presenciou a linguagem
professor/livro/aluno em plena execução na sala de aula. Tal naturalidade da observação
confere uma maior proximidade da realidade existente. Dessa maneira, as vozes e seus
respectivos possuidores implícitos e explícitos foram registrados e amplamente analisados
nesse trabalho. Vale enfatizar que de posse dos dados da pesquisa pudemos redimensionar
como as vozes e seus incontáveis autores foram produzidos, advindos de inúmeras partes do
contexto educacional e perceber como essas vozes repercutiram ao se aproximarem do
público alvo denominado estudante.
Interessa-nos discutir como essa interação é capaz de (re)construir os sujeitos
participantes. Além de trazer à tona indagações em torno das (sobre)posições existentes
nesse contexto microcultural entre as ditas vozes que permeiam o LDLP e entre os outros
atores do campo enunciativo. Souza & Benevides (2014) defendem que:

[...] o livro é produzido a partir de certas intervenções anteriores e em
determinada esfera de atividade humana onde circulam outros autores
com quem dialoga, respondendo em forma de refutação, concordância,
confirmação, etc. (SOUZA & BENEVIDES, 2014, p.4).

Diante do exposto, surgiu a seguinte inquietação como base de nossa pesquisa: Com a
exteriorização das vozes existentes nos livros didáticos, as ditas vozes que orientam o fazer
docente, seja direta ou indiretamente, substituem as vozes dos mediadores da aula, portanto,
do professor de Língua Portuguesa? Essa indagação, em maior ou menor grau, levanta
outros encaminhamentos, como por exemplo, a referida substituição das ditas vozes ocorre
de forma demasiada e assim elas contribuem para a anulação da representação clássica do
professor de Língua Portuguesa? Como os estudantes, o principal foco desta instituição,
percebem essas vozes, do livro e do professor, ao longo de um percurso enunciativo como a

aula, o ano letivo ou mesmo o ensino básico? E ainda como as vozes são “depuradas” e
ressignificadas ao longo da aula? As inúmeras ocorrências dessa pesquisa fizeram com que
a palavra transitasse entre os seus interlocutores e, principalmente, na composição de suas
consciências. Assim, “a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda
criação ideológica” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p.37-38) e, por meio dela é que as
representações emergidas pelas vozes encontram acesso à sala de aula.
Partindo das noções propostas pela Linguística Aplicada (LA), encontramos
discussões convergentes em relação aos estudos da linguagem e das complexas análises em
torno das práticas sociais, portanto, do ensino de língua materna em nossa comunidade.
Destarte, compreendemos que a LA se ocupa de “[...] fornecer subsídios para que as
pessoas envolvidas na situação de uso da lingüística enfocada reflitam sobre ela
criticamente.” (KOPSCHITZ; MATTOS, 1993, p. 20). Em virtude disso, o presente
trabalho, aliado a essa corrente, tem como objetivo se aproximar cada vez mais de uma
profunda discussão, envolvendo o atual processo de ensino e aprendizagem, para que as
distâncias entre a realidade teórica e a prática sejam menores e o profissional consiga
efetivar a sua autoria/autonomia em meio a tantas outras vozes distintas e ao mesmo tempo,
saiba gerenciar a sua voz, permeada por outras vozes em órbita ao longo de sua formação.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p.21) sugerem que “O domínio da língua, oral
e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o
homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha
ou constrói visões de mundo, produz conhecimento.” Então, até que o interlocutor consiga
de fato interagir efetivamente para que possa expressar e defender seus pensamentos, ele
será atravessado, em sala de aula, por outros inúmeros sujeitos e suas respectivas vozes.
Coelho (2015), em seus estudos acerca do pensador Volochinov (1999), relata que a
interação social é um evento de grande complexidade, como se observa em:
[...] interações sociais são atos humanos em que indivíduos (socialmente
organizados) partem da ideologicidade consensual inscrita (e por eles
ressignificada) na palavra para se relacionarem e, assim, se construírem
sujeitos com o outro, para o outro e para si mesmos e, por fim, (v) os
sujeitos assim se inter-relacionam, ou relacionam-se consigo mesmos
(introspecção), com a ajuda de signos ideológicos dos quais se valem para
se expressarem por palavras, mímicas, gestos, jogos de olhares ou por
qualquer outro meio. (COELHO, 2015, p.119)

Desse modo, estamos inseridos em um universo linguageiro em que toda e qualquer
movimentação está correlacionada a um conjunto de significações e cada interação é
necessária para o nosso processo de formação. Assim, compreendemos que somos um

aglomerado de interações. Em todo tempo veiculamos e disseminamos signos ideológicos
com quaisquer interlocutores que se propõem conectar a essa arena discursiva. A unidade
escolar é um ambiente propício para tais fenômenos. Pereira & Souza (2015) mencionam
que: “O que aí se aprende [escola], além da formação humana de que nos ocupamos acima,
é o conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade, e de que a escola se faz não
somente guardiã, mas principalmente portadora”. (PEREIRA & SOUZA, 2015, p.525).
Então, a pesquisa em questão buscou alcançar essa realidade da sala de aula e o uso do
LDLP de diversas maneiras. Dessa forma, utilizamos alguns tipos de métodos para tentar
alcançar os objetivos com maior propriedade e eficácia. Assim, inicialmente foi realizada
uma minuciosa pesquisa com fins exploratórios com a finalidade de evidenciar possíveis
discussões em torno das sobreposições de vozes em sala de aula e da utilização do livro
didático apresentadas por outros pesquisadores do campo da linguagem em sala de aula. Por
conseguinte, por meio de uma filmadora, foram realizadas gravações e simultânea
observação das aulas de uma professora do Ensino Médio e o seu trabalho com o livro
didático de Língua Portuguesa. Para o corpus indicado, realizamos, também, uma pesquisa
documental com o livro didático específico do professor, observando os enunciados
designados ao professor. Além disso, as aulas foram transcritas e organizadas em episódios
para sistematizar os excertos que se configuram como explícitas sobreposições de vozes.

CAPÍTULO 1 - PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

1.1 Diálogo (re)construtivo entre pesquisadores
Diante do quadro de ensino básico público, com problemas estruturais típicos de
um país de terceiro mundo, como evasão, falta de investimentos para alimentação,
livros didáticos adequados, e outras questões já apontadas no texto encontraram na
universidade um lugar com múltiplos olhares em torno desses problemas. Um terreno
fértil para as inquietações da linguagem. As incongruências, como o ensino tradicional
distante das discussões da academia, o uso excessivo do livro didático, e a busca
incessante de dados estatísticos em detrimento da formação adequada do sujeito,
percebidas ao longo do ensino básico estavam em plena evidência no espaço
universitário. O curso de Letras Modernas na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, campus de Vitória da Conquista é um exemplo dessa contínua busca por
aproximação e compreensão do ensino de linguagem em nossa sociedade. Um artefato
multicultural1 relevante para desenvolvimento da aula para a maioria dos professores do
ensino básico, mas que carece de uma constante atualização e aperfeiçoamento. A
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) indica que “O dever do Estado
com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de atendimento do
educando no Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de material
didático” (BRASIL, 1996, p. 3), assim, esse material é de grande relevância para
fortalecer o processo de ensino nas instituições públicas do país.
Além da graduação, podemos destacar outras possibilidades de continuidade dos
estudos em torno da linguagem e do livro didático a saber, a Especialização em Leitura,
Escrita e Sociedade e outras existentes no campus de Vitória da Conquista. Tais cursos
são importantes por ter a presença de professores de outros campos: história,
comunicação etc. Essa variedade de profissionais provoca uma ampliação da
investigação. Um exemplo desse fenômeno foi a análise em torno de uma obra
específica de Língua Portuguesa e as inserções oriundas do contexto político da época.
Assim, o trabalho final foi intitulado „Impactos da Lei 5692/71 no livro didático de
Língua Portuguesa “Estudo Dirigido De Português” de Reinaldo Mathias Ferreira‟. As
1

Posteriormente nos debruçaremos em torno dessa conceituação: artefato multicultural.

observações realizadas na referida obra, revelaram que um livro didático responde aos
diversos interesses de quem gerencia a sua produção, veiculação e uso. Sendo assim,
um momento considerado de regime militar apresenta acréscimos explícitos de
conteúdos voltados para o universo militar nas obras que seriam apresentadas às escolas
do país. A obra apresentou desde reconhecimento de patentes militares até os graus de
ascensão de um militar que estava presente na obra referida acima, como se nota na
Figura 1:

Figura 1: Exercício presente no livro do mestre:

Fonte: (FERREIRA, 1971, p.15)

Com base no exposto, a investigação proporcionou tais flagrantes presentes no
fazer pedagógico do professor que atuava durante o Regime Militar.
Após uma imersão de alguns anos atuando como professor regente do ensino
fundamental e do ensino médio, além da atuação como diretor pedagógico em um
colégio estadual do campo no município de Vitória da Conquista, em retorno para a
realização do processo seletivo para a Especialização em Teoria e Método do Ensino de
Língua Portuguesa oferecido pela Área de Metodologia e Prática de Ensino (AMPE), da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista. Esse
retorno à academia foi de fundamental importância para elucidar discussões oriundas
das formações anteriores e da prática mais recente. Então, disciplinas como: Linguagem
e Educação, Métodos e Técnicas da Pesquisa, Metodologia do Ensino de Língua

Portuguesa sedimentaram minha linha de estudos para o prosseguimento da discussão
no Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens.
Podemos afirmar que as leituras e diálogos com pesquisadores, professores da
graduação, da especialização e do mestrado e, ainda, autores consagrados contribuíram
para a ampliação dos debates em torno do livro didático de Língua Portuguesa.
Em consonância com a temática livro didático de Língua Portuguesa, destacamos o
trabalho de Viana (2011) que compreende o livro didático como um gênero do discurso
complexo, além de defini-lo como um objeto histórico-cultural formado pela
intercalação de outros gêneros. Também fundamentamos a pesquisa com base nos
estudos de Bunzen (2005) e, naturalmente, a partir dos fundamentos do Círculo de
Bakhtin, conhecida episteme soviética que abordou através de seus membros inúmeras
discussões em torno da linguagem.
Ressalvamos ainda a investigação de Ferreira (2013), com a abordagem do
dialogismo e os cronótopos2 que constituem o Livro Didático de Língua Portuguesa de
Magda Soares, publicados em 1972 e 2002, seguindo os pressupostos bakhtinianos e
sua teoria enunciativo-discursiva, analisando o livro didático como um gênero do
discurso. Por conseguinte, Pereira (2015) pautou-se na Análise Dialógica do Discurso e
na Linguística Aplicada para interpretar os processos de interação verbal na sala de aula,
trazendo, também, o(s) crónotopo(s) do gênero discursivo na aula de Língua Portuguesa
e seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Podemos ainda ressalvar que
Benevides (2016) discute em sua abordagem a partir de autores da Linguística Aplicada
como Moita Lopes (1991, 1996, 2002, 2006); Kleiman (1992); Cavalcanti (2009, 1986)
e de pressupostos da Análise Dialógica do Discurso (1981, 1997), como são
constituídas as interações da e na aula de produção textual, bem como as réplicas nos
enunciados de professoras e alunos conformados com o uso de gêneros de ensino pela
professora.
A noção de gênero do discurso apresentada demonstra como esse instrumento está
intimamente interrelacionado com a discursividade por natureza. Como podemos ver,
ela está também presente nos enunciados em circulação em sala de aula e seus
principais espaços de mediação da língua que possuem o caráter educativo, e a
Linguística Aplicada indica como esse papel essencial da linguagem é compreendido

2

O conceito de cronótopo, formado pelas palavras gregas crónos (tempo) e topos (espaço), foi criado por
Bakhtin para estudar como as categorias de tempo e espaço estão representadas nos textos.

nesse processo de (in)validação de discursos existentes. Para visualizarmos tal
compreensão, o autor indica que:

Sem linguagem, a co-construção e a transmissão de saberes na escola
ou em outras esferas não seriam possíveis. Desta forma, os usos da
linguagem mediados por instrumentos semióticos em atividades
escolares envolvem processos de produção, circulação e
recepção/consumo de textos em gêneros específicos. A nosso ver, é
justamente nessa correlação entre formas, práticas e atividades de
linguagem que os gêneros do discurso, com sua matriz sócio-histórica
e discursiva, assumem um papel fundamental. (BUNZEN, 2005, p.
120)

Para Ayres & Souza (2016), o modo como se processa a utilização do livro didático
de

Língua

Portuguesa

no

processo

discursivo

da

interação professor/livro

didático/aluno(s) foi investigado com base, também, na Análise Dialógica do Discurso e
na Linguística Aplicada, assim como Maia (2016), que delimita os processos de
transposição didática nas práticas de produção textual nas aulas de Língua Portuguesa,
em duas turmas do primeiro ano do ensino médio, por meio da análise dos gestos
didáticos de ensino propostos pela docente e verbalizados nas aulas de Língua
Portuguesa.
Todos os estudos citados, sob a orientação da pesquisadora Ester Maria de
Figueiredo Souza, são produtos do Programa do qual me vinculo como mestrando e
focalizaram os campos ligados à linguagem, interação, práticas discursivas em
contextos didáticos. Esses estudos foram revisitados a fim de ampliar a investigação
sobre o LDLP.
Nossa análise, em confluência com os estudos do círculo de Bakhtin, em especial a
noção de dialogia, com a Linguística Aplicada (LA), propôs extrair as vozes presentes
no LDLP, expondo os modos como são produzidas, recepcionadas, gerenciadas e/ou
sobrepostas pelos (inter)locutores no microcosmos da sala de aula de Língua
Portuguesa. A exposição desses modos tende a perspectivar como ocorrem os processos
enunciativos da aula. Assim, por meio do processamento metodológico da pesquisa,
apoiada na Linguística Aplicada, por meio de instrumentos para uma observação natural
de aulas, gravação em áudio e vídeo de um conjunto de aulas que compõem o corpus da
pesquisa e da análise discursiva das atividades propostas no livro e das atividades
planejadas pela docente, evidenciamos como a docente garante a dinâmica discursiva do
aprendizado de língua portuguesa.

1.2

Constituição do Livro Didático de Língua Portuguesa
O ensino da disciplina de Língua Portuguesa sempre foi alvo de observações,

críticas e discussões intermináveis dentro e fora do ambiente acadêmico. Por um lado,
figura a presença de um método tradicional baseado em exemplos cristalizados; por
outro lado, observamos a busca pela aplicação de conhecimentos advindos das
pesquisas mais recentes de maneira ainda experimental. Conforme assinalado por Silva
& Morais (2011, p. 130) em sua abordagem científica em coleções de livros didáticos
de Língua Portuguesa do ensino fundamental, a forma em que o livro didático vem
selecionando um conjunto de tópicos, atividades e abordagem ainda fortemente ligados
à cultura didática dita tradicional, pois quantitativamente se observa uma grande
porcentagem de conteúdos ditos tradicionais, como se nota em:
Tabela 1: Distribuição de tópicos presentes nos livros

Fonte: SILVA & MORAIS (2011, p.130).
Assim, observamos que discussões em torno da “análise linguística”, dos típicos
conteúdos tradicionais gramaticais, produção textual partindo do gênero textual etc.,
representam um quadro de transição entre o ensino “transmissivo” e a produção do
conhecimento de forma mais reflexiva. No entanto, no que tange ao olhar quantitativo, o
que mais está presente é a ortografia, classes de palavras e características de gêneros,

tipos ou suportes de texto. Dessa forma, os autores dessa investigação atestaram que:
“as inovações observadas nos livros didáticos brasileiros não substituíram, inteiramente,
as „velhas‟ maneiras de ensinar gramática, mas revelaram tentativas de mudança em
tempos de transição.” (MORAIS & SILVA, 2011, p.139).
No ensino básico esse desequilíbrio de abordagem de conteúdos apontados na
pesquisa acima fica ainda mais notável, pois compreendemos que os espaços de uma
unidade escolar são heterogêneos em todos os sentidos.
Assim, professores com uma concepção mais ortodoxa e outros adeptos às
discussões das disciplinas de linguística e suas contribuições, estudantes naturalmente
distintos em sua composição, os mais diversos instrumentos utilizados no ensino de
língua materna, entre outros aspectos compõem o universo plural da sala de aula.
Cabe ressaltar que esse dito período de transição, em que o ensino mais gramatical
e o ensino pautado nas pesquisas linguísticas se confrontam, tem demonstrado sinais de
mudanças. Inúmeros são os debates envolvendo a urgência dessas modificações. No
mesmo trabalho dos autores citados acima, Silva & Morais (2011), há inúmeras
pesquisas demonstrando o quanto a chegada do “novo” é uma tendência em todos os
grupos que produzem o livro didático. São tentativas de mudança, no entanto, ainda
muito distantes do que se prega em boa parte dos encontros acadêmicos atuais. Souza &
Benevides (2014) informam que:

[...] muitas editoras têm investido em projetos de autoria que buscam
engendrar práticas dialógicas, no que tange à produção textual.
Porém, sua abordagem ainda constitui um entrave, já que a maior
parte das produções elaboradas tende a ser somente instrumento de
avaliação, sem deixar claro para o estudante o interlocutor a quem
deverá direcionar seu texto. (SOUZA & BENEVIDES, 2014, p.4)

Os livros didáticos abordados “ensaiam” a chegada do dito “novo”, mas ainda muito
preso ao passado, como defendem os autores “Nem por isso eles abriam mão de
determinados procedimentos „antigos‟, como retirar palavras do texto, mesmo que, para
isso, as duas coisas aparecessem associadas, no mesmo exercício.” (MORAIS &
SILVA, 2011, p.140). Portanto, parece existir a necessidade de atender a uma
alternância entre tradição gramatical e as inovações linguísticas da linguagem.

1.3 Livro didático de Língua Portuguesa: gênero do discurso sob o prisma da
Linguística Aplicada

A análise de um livro didático, um objeto de extrema complexidade e múltiplas
refrações, pressupõe uma investigação de uma dada esfera da sociedade e suas
singulares interlocuções. Fundamentar a pesquisa, seguindo as postulações da
Linguística Aplicada, é enfocar as discussões para “as práticas sociais” (MOITA
LOPES, p.23) desconsiderando qualquer impressão de um estudo “neutro” ou pouco
crítico. Logo, advogando a partir desse campo, o livro didático de Língua Portuguesa:
“Português: Linguagens”, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães se
ancora na necessidade de cumprir objetivos almejados por todos os envolvidos na
produção desse relevante instrumento de trabalho: formar um indivíduo crítico e capaz
de articular, utilizando a sua língua materna. É natural que todo o movimento de
reconstrução pressupõe abalar certos pilares existentes e propor outros realinhamentos
que possibilitem uma melhor compreensão da linguagem na (para) vida social. Assim,
o, livro didático de Língua Portuguesa, será investigado com o sentido de evidenciar as
múltiplas vozes que “orbitam em sua atmosfera” e como estas ressoam nos momentos
de utilização na sala de aula de uma turma de primeiro ano do Ensino médio de uma
unidade escolar pública.
É notório que, ao trazer à tona reflexões acerca do âmbito educacional, entendemos
que as manifestações alteritárias requerem um empenho minucioso, ao mesmo tempo
apurado, uma vez que além de recair sobre as formações subjetivas do estudante,
incidem também sobre o repensar do professor e sua prática. Para Viana & Souza
(2013) apesar de criticado ainda há um forte apelo ao uso do livro didático, como se
nota em:

No contexto de uso do LD brasileiro, notamos que ele se apresenta
como um material necessário às práticas escolares, mesmo apesar das
críticas - mediante resultados de pesquisas - que sobre ele recaem. É
reconhecidamente considerado como um objeto cultural que adquiriu
importância como produto na indústria editorial correspondendo a
grande parcela dos livros que são comercializados. (VIANA &
SOUZA, 2013, p.409)

Criam-se novos contextos de aplicação do livro didático, mas que são também
amparados pela teoria herdada por estudos da linguagem. Portanto, uma concepção de

linguagem que consegue alcançar muitas outras significações que vão além da língua, e
que destaca as interações dos sujeitos e seus enunciados únicos, logo irrepetíveis. “O
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas”
(BAKTHIN, 2000, p.179). Assim, o filósofo da linguagem sintetiza e antecipa a
discussão em torno da natureza do objeto de estudo dessa pesquisa: os livros didáticos
de língua portuguesa.
Como já mencionado, nessa abordagem o LDLP será um gênero do discurso. Tal
escolha se apoia na mobilização de inúmeros pesquisadores da Linguística Aplicada que
encararam o livro didático de Língua Portuguesa como um gênero do discurso, como
Teixeira & Souza (2013) indicam em:

O LDLP configura-se um enunciado em gênero do discurso, pois
nesse impresso pedagógico percebem-se elementos indissociáveis.
Inicialmente, o(s) conteúdo(s) temático(s), no caso em questão,
apresentam-se em um viés pedagógico do ensino de língua, em uma
perspectiva da linguística aplicada. (TEXEIRA & SOUZA, 2013, p.
361)

Outros pensadores discutem o livro didático de formas distintas, alguns como um
importante instrumento de trabalho, mas que pode ser repensado em sala de aula, uns
consideram como um produto de uso necessário, outros utilizam o livro didático como
essencial e insubstituível. No entanto, a defesa feita por esse estudo é que há, conforme
Bakhtin (2000), uma “infinita” variedade de gêneros do discurso na medida em que
novos contextos são desenvolvidos. Dessa maneira, depreendemos que cada diferente
esfera estabelece “seus tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2000,
p. 279), o que o mencionado autor define como um gênero do discurso. Posteriormente,
o pensador russo ainda traz a diferenciação entre o gênero do discurso primário e o
secundário. Sendo respectivamente o primeiro oriundo de situações discursivas do
cotidiano e o segundo, mais complexo, aparece em discursos científicos, nos romances e
nos discursos ideológicos.
O filósofo da linguagem, Bakhtin, ainda assevera que “A língua penetra na vida
através dos enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados
concretos que a vida penetra na língua.” (BAKHTIN, 2000, p. 282), portanto essa
relação mútua entre enunciados de contextos e/ou esferas diferenciadas, reforçam a
ideia de que não se pode menosprezar a sua origem. Esse penetrar dos enunciados,

pensando o “universo” sala de aula e mais precisamente o LDLP, possibilita um
constante entrecruzar de gêneros.
Outros professores sugerem o LDLP como um suporte3, no entanto, assumimos o
referido objeto de ensino a partir da perspectiva bakhtiniana por acreditarmos se tratar
de um complexo conjunto de variadas funções, como defende Bunzen em relação ao
LDLP:
o gênero do discurso que sistematiza e organiza os objetos de ensino
negociados pelos autores e editores (entre outros agentes) para
satisfazer as necessidades, muitas vezes divergentes, de ensinoaprendizagem formal da língua portuguesa no Brasil. (BUNZEN,
p.15, 2005).

O referido autor ainda ressalta que o LDLP e seus envolvidos são produtores de
enunciados, processo que possui também a reafirmação dos documentos oficiais
vigentes, como formas de aprendizagem.
Ayres (2016) enfatiza que em se tratando dessa situação comunicativa:

[...] ao explorar o encadeamento dialógico entre Livro
Didático/autor/política linguística, ressaltamos que a compreensão de
um discurso/enunciado/palavra é sempre acompanhada da atitude
responsiva ativa de seu enunciador, com concordância ou
discordância. (AYRES, p.39, 2016).

Consideramos de extrema importância compreender como os principais
interlocutores do LDLP despontam desde a produção, seleção, distribuição e aquisição,
até a utilização pelo estudante, com um olhar mais diferenciado/criterioso para os
últimos: Professor, aluno e o livro didático, concebemos essa tríade como o foco de
nossas discussões. É notório afirmar que são ramificações como variadas vozes sociais
que também impulsionam o surgimento de outras em um processo de (re)atualização. A
Figura 2 representa como essa tríade professor; aluno e LDLP está inter-relacionada e
são pontos de convergência de inúmeros outros campos da sociedade. Portanto, tais
segmentos: família (comunidade, religião) e estado (escola, livro didático, etc.) estão
desde cedo compondo esse indivíduo para a sociedade.

3

Para o professor Marcuschi, o LDLP é “um todo feito de partes que mantêm suas características”
(MARCUSCHI, 2008, p.170) e “um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base
ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (MARCUSCHI, 2008, p.174)

A própria Carta Magna reforça que "A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade". (BRASIL,
1988, p.123)

Figura 2: Tríade Professor / aluno / LDLP

Fonte: Elaborado pelo autor. (Adobe Photoshop CS2)

A Figura 2 representa apenas superficialmente o quanto esse gênero do discurso
e suas interligações podem suscitar. Ressaltamos que “A escola, como primeira
instituição a que crianças e jovens [...] é o espaço-tempo que, com a família, co-labora
na formação humana dos que aí chegam para serem educados.” (PEREIRA & SOUZA,
p.524, 2005) Assim, esse papel social adquirido pelo estudante pressupõe funções
representativas, que ao mesmo tempo em que enuncia de modo novo, mobiliza também
possíveis discursos já existentes, o que, por conseguinte gera as contrapalavras frente
aos seus enunciados. O cronótopo (BAKHTIN, p.264, 2000) em questão, aula de
Língua Portuguesa, tem também o seu conjunto de dizeres definido.
Obviamente que outras ramificações podem emergir a partir da dinâmica discursiva
da sala de aula e da utilização do livro didático de Língua Portuguesa. É admissível que
se faça uma reflexão acerca do lugar de enunciação dialógica em análise (sala de aula e
LDLP) para os nossos estudos. Fundamentamos as discussões a partir das postulações
bakhtinianas. Outros pesquisadores, revozeados aqui, tiveram uma abordagem
assumidamente pautada na Teoria Dialógica da Linguagem. Dessa maneira, Bunzen
(2009) defende que com o veicular de termos como “esfera”, possibilitou a ampliação
da “[...] circulação de discursos na aula e os processos de significação que ocorrem nas

diversas interações entre os sujeitos que praticam o currículo na escola” (BUNZEN, p.
25, 2009), além de explicar as noções de “apropriação” ou “refutação” do discurso de
outrem, sendo processos pertencentes ao universo escolar. Esse ainda reforça a ideia de
que, para o ensino de língua materna, “[...] do século XX até os dias atuais, um livro
escolar com uma coletânea de textos, a gramática escolar e o dicionário são impressos
que circulam e fazem parte da dinâmica discursiva das aulas de língua materna.”
(BUNZEN, p. 53, 2009), e assim, o pensador prossegue com seus estudos
desenvolvendo o tema do livro didático em sala de aula e seus encadeamentos. Tais
construções são de fundamental relevância, e exploramos mais processos apresentados
pelo autor ao longo dessa dissertação.
Tendo como base os processos de interação em sala de aula e a análise do livro
didático nesse microcosmo, construímos uma análise ancorada nos princípios da
Linguística Aplicada para subsidiar a investigação desses complexos espaços, sob o
ponto de vista de linguistas aplicados, a fim de evidenciar as minúcias do
funcionamento interno do gênero do discurso livro didático, além de compreender os
sujeitos que se alternam entre locutor e interlocutor, possuidores de vozes sociais na
sala de aula. Tal abordagem teórico-metodológica se apoia em fundamentos
consagrados nos estudos bakhtinianos, como a dialogia, a polifonia, a réplica e a
responsividade. Dessa maneira, consideramos esses processos interacionais entre
professor/aluno e livro didático como uma típica interação dialógica. Disso decorre que,
para Bakhtin, temos aí nesse diálogo um fenômeno social com seus entrecruzamentos
ideológicos. É comum então aceitar esse diálogo bakhtiniano como algo mais extenso
do que a habitual interlocução verbal, como o autor reitera em: “a palavra „diálogo‟ no
sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação face a face, mas toda
comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN, 2006, p.125). Destarte,
adotamos a ideia de que o livro didático, como um enunciado, participa dessa
comunicação verbal sugerida pelo filósofo da linguagem. Analisamos mais partes do
livro do que as que foram utilizadas pela professora, destacamos que, se analisássemos
durante todo um ano letivo possibilitaríamos a nós desvendar outros aspectos na
aplicação da docente e não temos como realizar este trabalho em razão do formato da
pesquisa.
O pensador russo, Mikhail Bakthin, reafirma que as marcas presentes nesses
sujeitos e suas respectivas vozes ocorrem sob um processo de mão-dupla, ou seja, “O
ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. O que

determina essa refração do ser no signo ideológico? O confronto de interesses sociais
nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica [...] ” (Bakhtin, 2002, p. 46). Do
ponto de vista dialógico discursivo, esse lugar em questão (sala de aula) é de fato
atravessado por refrações múltiplas.
Tal microcosmo social cultural não deve ser concebido apenas como um reflexo da
sociedade, pois é uma prática social e as relações presentes nesse universo produzem
efeitos dentro e fora dessa realidade. (PENNYCOOK, 2001). Não há, portanto, como
pesquisar eventos e fatos de maneira isolada. O que se entende como uma complexa
rede de encadeamentos a partir da relação professor/aluno/LDLP. Conforme esse autor,
“tal pesquisa precisa ter metas transformadoras, objetivando não apenas descrever, mas
também mudar” (PENNYCOOK, 2001, p.162) Nessa visão traz à tona o papel dos
estudos linguísticos, especificamente a Linguística Aplicada, para o centro das
discussões, pois reconhecer o caráter contemporâneo, as visões e identidades que estão
imersas numa teia ideológica, é evidenciar o quanto essas práticas sociais estão
presentes nesse contexto transdisciplinar. Ora, as vozes sociais elucidadas/veladas
presentes na dinâmica discursiva da sala de aula jamais serão neutras. A grande
diversidade de vozes inseridas pelos autores do livro didático representa um exemplo
desse gênero do discurso repleto de entrecruzamentos.
Podemos ainda ratificar que o universo escolar possui dentro de suas ramificações
outras práticas sociais com múltiplas significações. Nesse momento, nos atemos ao
LDLP, um natural gênero do discurso por excelência. Conforme afirma Bunzen:

[...] quando os autores de livros didáticos de Língua Portuguesa,
juntamente com outros agentes envolvidos no processo de edição,
selecionam/negociam determinados objetos de ensino e elaboram
unidades didáticas para ensinar tais objetos, eles estão, no nosso
entender, produzindo um enunciado em um gênero do discurso, no
sentido bakhtiniano do termo, cuja função social é re(a)presentar para
cada geração de professores e estudantes o que é oficialmente
reconhecido, autorizado como forma de conhecimento sobre a
língua(gem) e sobre as formas de ensino-aprendizagem. (BUNZEN, p.
26, 2005)

Um dispositivo de tamanha relevância na prática docente deverá possuir em seu
léxico “ressonâncias” que agucem efetivamente o seu interlocutor, possibilitando um
diálogo refratário e que também revele um reconhecimento mútuo. Portanto, baseado
nos dados originados a partir da observação in loco, podemos visualizar a citada
ocorrência dessa interação dialógica.

1.4 A exploração do livro didático de Língua Portuguesa no Ensino Médio: notas
metodológicas

A pesquisa resulta numa investigação qualitativa, prosseguindo com objetivos
exploratórios, por entender que esta:

vai além dos dados quantitativos, abordando uma variedade de
técnicas com a finalidade de apreender e interpretar os significados
existentes no ambiente da investigação. (SILVA et al, 2010, p.6).

Dessa maneira, é natural que o objeto “verbalize” durante as análises e também
surjam novos fenômenos e enfoques. Permite, além disso, (re)construir sentidos a partir
do investigado e seu contexto, reforçando a ideia de uma pesquisa social preocupada
com a compreensão cultural e suas múltiplas interações.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, utilizamos a observação com o professor
efetivo da área de Língua Portuguesa por meio de gravação de vídeos e anotações,
assim como uma posterior entrevista e análise do livro didático de Língua Portuguesa
utilizado em sala pela docente. Ressaltamos que o foco da observação foi em torno do
uso do LDLP pela professora. Nesse sentido, buscamos uma compreensão sobre os
fenômenos existentes em sala de aula. Mattos (2011) aponta que: Na pesquisa
qualitativa, geralmente, utilizam-se recursos como entrevistas (com perguntas abertas e
fechadas), história de vida, entrevista oral, estudo pessoal, mapas mentais, estudos
observacionais, observação participante ou não. (MATTOS, 2011, p.34)
Para o processamento do citado estudo, utilizamos um instrumento para o registro
de vídeo, filmadora, para captar os dados com maior fidelidade. Tal investigação
possibilitou-nos ter uma análise do profissional “em campo”, captando os seus variados
significados sociais. Assim, interessou-nos o que a professora estava fazendo e não o
que estaria pensando em fazer. Podemos ressaltar também que preferimos agir como um
observador não participante, já que não ocorreram interferências na forma com que a
docente direciona as suas aulas, apesar de reconhecer que a minha presença em sala
resulta em uma nova geração de dados de forma automática.
Conforme já dito anteriormente, a observação aconteceu em uma turma de Língua
Portuguesa do ensino médio, com uma professora concursada que já estava fora do

período probatório, do “Colégio Estadual Edgar Allan Poe 4”, no município de Vitória
da Conquista – Bahia. Foram observadas dez aulas com a professora de Língua
Portuguesa, no entanto, não foram todas as aulas que a ministrante utilizou o livro
didático, portanto, priorizamos três aulas com o uso direto do instrumento.
1.5 Breve histórico da Unidade Escolar 5

A referida unidade escolar possui as modalidades de ensino fundamental II e ensino
médio e envolvem os alunos, pais e demais interessados na formação educacional da
comunidade. O documento – Projeto Político Pedagógico – que atualmente rege os
princípios básicos do colégio foi construído a partir da participação dos diretores,
equipe pedagógica, professores, alunos, membros do Colegiado e Conselho Escolar. O
mesmo documento defende que todos devem participar do processo de modificação das
estruturas sociais dominantes, que são em sua maioria excludentes e discriminatórias.
Os autores do Projeto Político Pedagógico (doravante PPP) ressaltam que pensar em
modificações estruturais significa sair, metaforicamente, da “zona de conforto”, como
se nota em: “Acreditamos que todo projeto pressupõe rupturas com o presente e
promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade.”
(PPP, 2017, p.5).
O colégio é mantido pelo governo do Estado da Bahia e pertence ao Núcleo
Territorial de Educação – NTE 20 – e está em funcionamento desde o ano de 2013. O
mesmo está situado em um bairro periférico do município de Vitória da Conquista. A
unidade escolar iniciou as suas atividades com 380 (trezentos e oitenta) estudantes
matriculados nas duas modalidades ofertadas. Atualmente, possui 778 (setecentos e
setenta e oito). O ensino médio é distribuído nos três turnos, já o ensino fundamental II
apenas no turno vespertino.
A partir da década de 90, com as discussões do processo de municipalização do
Ensino Fundamental e da reformulação dos principais órgãos responsável pelo
gerenciamento financeiro do país no tocante à educação, percebemos a transferência do
ensino fundamental II para o município. Isso se deve em razão do Fundo de
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O nome real da instituição educacional foi preservado a pedido do sujeito de pesquisa.
As informações foram coletadas a partir do Projeto Político Pedagógico do Colégio do ano de 2017.

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) aplicar
o seu sistema redistributivo dos recursos. A lei propõe uma articulação entre estado e
municípios, como se nota em:
Articular a celebração dos convênios de Municipalização do Ensino
Fundamental com as Prefeituras do Estado da Bahia seguindo os
critérios e condições estabelecidas de forma progressiva e
responsável, visando à elevação da qualidade do ensino. (BAHIA,

2001, p. 1)
O presente decreto explica o motivo de o colégio ter apenas o ensino fundamental
no turno vespertino. Tal cenário ocorre em outras unidades escolares que, aos poucos,
vão transferindo as responsabilidades do ensino fundamental II para o município. O que
motivou até mesmo o fechamento de algumas unidades escolares do Estado da Bahia
em diversas cidades. Dessa maneira, as duas modalidades são distribuídas da seguinte
forma:
Tabela 2: Distribuição das modalidades
Turmas

Matutino

Vespertino

Noturno

Qtde.

Qtde.

Qtde.

Qtde.

Qtde.

Qtde.

Turmas

Alunos

Turmas

Alunos

Turmas

Alunos

8º Ano – Ensino Fundamental

-

-

02

60

-

-

9º Ano Ensino Fundamental

-

-

04

130

-

-

1º Ano Ensino Médio

03

115

02

72

02

44

2º Ano Ensino Médio

03

79

-

-

02

60

3º Ano Ensino Médio

02

59

-

-

01

35

08

253

08

262

05

139

Total

Fonte: Extraído do PPP da unidade escolar
O estabelecimento educacional ocupa um quarteirão do bairro. Possui 8 (oito) salas
de aula, banheiros, cozinha, sala de professores, secretaria, sala da gestão, uma sala para
a coordenação pedagógica, uma sala de vídeo, uma biblioteca, um laboratório de
informática, quadra esportiva e um laboratório de ciências. Além de atender a uma
demanda do bairro, recebe estudantes de diversos outros bairros periféricos próximos e,
a cada ano, o número de matriculados vem aumentando.

A unidade escolar apresenta em seu quadro professores, diretores, coordenadora
pedagógica e outros, conforme segue:
Tabela 3: Quadro de funcionários
Função

Quantidade

Diretora

1

Vice-diretoras

2

Coordenadora pedagógica

1

Funcionários gerais

17

Total

21

Fonte: Produzido pelo pesquisador a partir do PPP.
Desse total, a maior parte de professores ocupa a área de linguagens, entre
professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, redação etc. Por conseguinte, os
professores de matemática e história formam a base do currículo comum, como se nota
em:
Tabela 4: Quadro de professores – formação
Formação

Quantidade

Letras

11

Matemática

6

História

6

Geografia

5

Biologia

3

Física

2

Educação Física

2

Química

2

Fonte: Produzido pelo pesquisador a partir do PPP.
Conforme os criadores do PPP, essa intervenção educacional no bairro tem sido
extremamente importante para a satisfação dos moradores dos bairros adjacentes. Os
mesmos estão acostumados com um serviço insuficiente de saúde, ausência de
pavimentação e rede de esgoto. Além da presença constante da violência, do uso e do

tráfico de drogas no dia-a-dia dos alunos. Apesar da distância do centro da cidade, o
bairro já possui um comércio pulsante, farmácias, postos de gasolina, lojas de roupas e
calçados, casas lotéricas, supermercados, gráficas, escolas particulares, municipais e
estaduais, creches, cooperativa de crédito entre outros serviços.
O estabelecimento de ensino também participa do IDEB - Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, importante indicador de qualidade da educação
nacional, criado no ano de 2007 e que considera o fluxo escolar e as médias de
desempenho nas avaliações. Baseia-se no Censo Escolar e nas médias de desempenho
do INEP, além do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para as unidades da
federação e para o país e a Prova Brasil – para os municípios. No ano de 2015, a
unidade escolar apresentou o seguinte desempenho:
Tabela 5: desempenho no IDEB
Prova Brasil
Matemática

IDEB

Língua Portuguesa

Proficiência

Proficiência

Proficiência

Proficiência

Média

Padronizada

Média

Padronizada

246,8

4,9

246,7

4,9

4,89

Ano

Meta

Valor

2015

-

4,1

Fonte: Extraído do PPP da Unidade Escolar.
A instituição educacional se apresenta como um espaço de conhecimento e tem a
participação democrática como um de seus princípios fundamentais. A mesma aponta
que essa postura é amparada pelo Artigo nº. 14 I e II (L.D.B.) Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - Lei 9394/96, que salienta:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de acordo
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola e participação da comunidade
escolar e conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996,
p.12)
Assim, o colégio defende esses valores e constrói a sua consciência participativa
com todos os representantes de segmentos da unidade. Desse modo, eles mencionam
que estão contribuindo com “a formação social do cidadão participativo, responsável,
crítico e criativo, através da produção e socialização do saber historicamente acumulado
pela humanidade.” (PPP, 2017, p.13). Nesse sentido, e em consonância com as atuais

práticas de controle social, os autores do PPP reiteram que a participação do Colegiado
Escolar é de fundamental relevância para definir os caminhos da entidade.

Esse

organismo de participação é um conselho formado pelo gestor, professores,
funcionários, estudantes, pais, mães ou responsáveis pelos estudantes e o representante
da comunidade local, via eleição direta e secreta, com mandato de dois anos e com
reuniões constantes. Nessa forma de atuação, podem ser discutidos: aprendizagem dos
educandos, conselhos e/ou sugestões para os rumos da gestão, sanções para os
participantes

da

comunidade

escolar,

acompanhamento

de

ações

pedagógicas/administrativas etc.
Além do já mencionado, o colégio também conta com a participação dos líderes
de classe, considerado uma prática já antiga, porém, ressignificada pela Secretaria da
Educação do Estado da Bahia, através do programa Educar para Transformar – um
Pacto pela Educação, que consiste numa atividade de envolvimento com os alunos com
o objetivo de reforçar o empoderamento juvenil. Então, esses líderes de classes são os
interlocutores de todos os estudantes que buscam interagir com as outras instâncias da
unidade escolar além de propor melhorias para o funcionamento do colégio.
No que diz respeito à dimensão financeira, podemos afirmar que a unidade
escolar conta com recursos federais e estaduais para o funcionamento, sendo eles, os
recursos estaduais:
 FAED – O Fundo de Assistência Educacional - FAED, foi instituído na
Secretaria da Educação e Cultura pelo Decreto nº 28.696, de 18 de fevereiro de
1982, com a finalidade de assegurar a matrícula gratuita nas Unidades
Escolares de 1º e 2º graus da rede oficial. Os recursos do Fundo de Assistência
Educacional - FAED são destinados à manutenção das atividades didáticas,
conservação e reequipamento dos estabelecimentos de ensino, à assistência ao
estudante à realização de manutenção preventiva dos imóveis ocupados pelas
Unidades Escolares entre outros.
 PNAE Regular e EJA – O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) atende aos alunos matriculados na educação básica das redes públicas
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, comunitárias, confessionais e
filantrópicas, em conformidade com o Censo Escolar realizado pelo Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, no ano
anterior ao do atendimento.
 PNAE Novo Mais Educação – o PNAE Novo Mais Educação subsidia a
escola com recursos para a compra de alimentação para os alunos que
permanecem na escola por mais de sete horas diárias.
 Jornada Pedagógica – anualmente, é recebido pela escola um valor para ser
aplicado no desenvolvimento da Jornada Pedagógica.
 Projetos Artísticos Culturais – a Secretaria da Educação repassa para a
escola um valor correspondente à quantidade de projetos artístico-culturais
aderidos pela Unidade a cada ano

E os recursos federais:
 Caixa Escolar PDDE – O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem
como objetivo prover a unidade escolar com recursos didáticos com foco direto
na aprendizagem do aluno. Este recurso é recebido em duas parcelas anuais
 Escola Sustentável – trata-se de um recurso pequeno que visa subsidiar a escola
com recursos para o desenvolvimento de ações responsáveis com o meio
ambiente.
Programa Novo Mais Educação – o Programa Novo Mais Educação tem
como objetivo ampliar o tempo do aluno na escola, oferecendo-lhe maiores
oportunidades de aprendizagens. Para isso, o Ministério da Educação faz um repasse
significativo para a aquisição de materiais didáticos que fomentam a ação pedagógica
dentro do Programa.
Os recursos apresentados fazem parte da maioria dos colégios da rede estadual.
Há todo um processo formal para o recebimento e para a prestação de contas de cada
valor atribuído a cada área do colégio. Registramos que em determinados momentos há
atrasos nos repasses, o que pode acarretar na prestação deficitária dos serviços. Seja
como contratação de pessoal, sejam como merenda escolar e transporte escolar,
elementos essenciais para o funcionamento pleno de um estabelecimento escolar.
No âmbito pedagógico, a instituição mantém projetos significantes para a
comunidade. Dentre eles podemos citar: uma bienal intercultural com o foco no
Halloween, um projeto de valorização da cultura africana no mês de novembro, uma

gincana cultural que está ligada aos projetos artístico-culturais da Secretaria da
Educação, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), O Eco
Teens, projeto do Ministério Público, que tem como objetivo principal conscientizar a
população da necessidade de preservação do meio ambiente que consiste em uma
produção de um informativo trimestral.
As disciplinas oferecidas no estabelecimento educacional estão previstas na Base
Nacional Comum Curricular, assim como os componentes curriculares da parte
diversificada, como segue:

Tabela 6: Ensino Fundamental – 8º e 9º anos
Disciplina

CH 8º Ano

CH 9º Ano

Base Nacional Comum Curricular

CH
Semanal

Semanal

Anual

Total
Língua

Portuguesa

e

Literatura

04

160

04

160

320

Matemática

04

160

04

160

320

Ciências

03

120

03

120

240

Geografia

03

120

03

120

240

História

03

120

03

120

240

Artes

02

80

02

80

160

Educação Física

02

80

02

80

160

21

840

21

840

1680

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)

02

80

02

80

160

Eixo Temático III: Cidadania (Ética e

02

80

-

-

80

-

-

02

80

80

Subtotal

04

160

04

160

320

Total

25

1000

25

1000

2000

Brasileira

Subtotal
Parte Diversificada

Anual

Cidadania)
Eixo Temático IV: Ciência e Tecnologia
(Informática Educativa)

Fonte: Extraído do PPP da Unidade Escolar

Para os números do Ensino Médio, distribuímos em duas tabelas, em razão da
diversidade que ocorre entre o ensino diurno e o ensino noturno. Assim como segue
abaixo:

Tabela 7: Ensino Médio Diurno

Parte
Diversificada

Base Nacional Comum Curricular

Área

Disciplina

CH 1º
Ano

CH 2º
Ano

CH 3º
Ano

Seman
al

Anual

Seman
al

Anual

Seman
al

Anual

CH
Total

03

120

03

120

03

120

360

02
02
02
02
02
03
02
02
01
01
22

80
80
80
80
80
120
80
80
40
40
880

02
02
02
02
03
02
02
02
02
22

80
80
80
80
120
80
80
80
80
880

01
02
02
02
03
02
02
02
02
21

40
80
80
80
120
80
80
80
80
840

80
200
240
240
240
360
240
240
200
200
2600

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)

02

80

02

80

02

80

240

Produção Textual
Geometria
Matemática Financeira
Redação
Subtotal

01
03

40
120

01
03

40
120

02
04

80
160

40
40
80
400

Total

25

100
0

25

100
0

25

100
0

3000

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Ciências da Natureza,
Matemática
e
suas
Tecnologias
Ciências Humanas
suas Tecnologias

e

Língua Portuguesa
e
Literatura
Brasileira
Artes
Educação Física
Biologia
Física
Química
Matemática
Geografia
História
Filosofia
Sociologia
Subtotal

Fonte: Extraído do PPP da Unidade Escolar

Logo após, temos a distribuição com base no noturno, que tem especificidades
próprias para o estudante que geralmente trabalha durante o dia e não tem possibilidades
de estudar ou mesmo fazer as atividades propostas para casa.

Tabela 8: Ensino Médio Noturno
Disciplina

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Ciências da Natureza,
Matemática
e
suas
Tecnologias
Ciências Humanas
suas Tecnologias

Parte
Diversificad
a

Base Nacional Comum Curricular

Área

e

CH 2º Ano

CH 3º Ano

Anual

Semanal

Anual

Semana
l

Anual

CH
Total

04

160

04

160

04

160

480

02
02
02
02
04
02
02
01
01
22

80
80
80
80
160
80
80
40
40
880

02
02
02
04
02
02
02
02
22

80
80
80
160
80
80
80
80
880

02
02
02
03
02
02
02
02
21

80
80
80
120
80
80
80
80
840

80
240
240
240
440
240
240
200
200
2600

Moderna

02

80

02

80

02

80

80

Subtotal
Total

01
03
25

40
120
1000

01
03
25

40
120
100
0

02
04
25

80
160
1000

40
80
400
3000

Língua Portuguesa
e
Literatura
Brasileira
Arte
Biologia
Física
Química
Matemática
Geografia
História
Filosofia
Sociologia
Subtotal

Língua
Estrangeira
(Inglês)
Produção Textual
Matemática Financeira
Redação

CH 1º Ano
Semanal

Fonte: Extraído do PPP da Unidade Escolar

Conforme os dados apresentados, a Unidade Escolar apresenta o seguinte texto
para a Missão: “Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humana
através da oferta de uma educação de qualidade aos nossos alunos, primando pela ética
e solidariedade.” (PPP, 2017, p.50).

Logo após, o colégio sugere o seguinte texto para a visão: “Ser uma escola de
referência na comunidade e região pela excelência no trabalho realizado com
comprometimento, respeito e inovação.” (PPP, 2017, p.50). E finaliza apresentando os
valores da unidade escolar:

Tabela 9: Valores almejados pela unidade escolar
 Ética – Convivência em harmonia e respeito orientados por valores do bem e da
decência.
 Solidariedade – Valorização do trabalho coletivo garantindo apoio às ações
desenvolvidas e fortalecendo a união do grupo.
 Qualidade – Compromisso nas ações e busca constante para a qualidade.

 Inovação – Buscar desenvolver o trabalho vislumbrando a utilização das
tecnologias de comunicação aplicadas a educação.
 Sustentabilidade – Promover e assegurar um meio ambiente equilibrado para
as presentes e futuras gerações.
 Inclusão Social – Desenvolver ações que visam à promoção humana e a
diminuição das desigualdades.
Integração – Estabelecer vínculos para com os membros da comunidade para o
desenvolvimento de ações que visam o bem comum.
Fonte: Extraído do PPP da Unidade Escolar

1.6 Projeto editorial do livro didático de Língua Portuguesa

O livro didático Português: Linguagens 1 de William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães, São Paulo, Editora Saraiva, ISBN 978-85-02-19430-4 (aluno) e o
suplemento do professor: ISBN 978-85-02-19431-1 e são pertencentes ao Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD – e está em sua nona edição no ano de 2013, e são
específicos para o primeiro ano do ensino médio. Ao abordar os aspectos do projeto
editorial do livro didático em questão, cabe recuperarmos sinteticamente algumas
informações em relação à ideia de “arquitetônica” advinda dos estudos bakhtinianos. Os
aspectos dos textos verbo-visuais não são inseridos no livro didático de forma aleatória.

Estes cumprem uma função específica, possuem um sentido, não estão apenas como
anexos.
O pensador russo, em seus estudos na década de 20, afirma que as relações entre a
forma composicional e forma arquitetônica são de fundamental importância e
complementares, sendo que a primeira é estável e a segunda:

[...] são as formas dos valores morais e físicos do homem estético, as
formas da natureza enquanto seu ambiente, as formas do
acontecimento no seu aspecto de vida particular, social, histórica, etc.;
todas elas são aquisições, realizações, não servem a nada, mas se auto
satisfazem tranquilamente; são as formas da existência estética na sua
singularidade. [...] A forma arquitetônica determina a escolha da
forma composicional (1998, p.25).

O livro investigado apresenta em sua capa uma cor amarela, laranja e vermelho em
variados tons e a imagem da obra “Catadores de lixo de Gramacho” de Vicente José de
Oliveira Muniz, brasileiro radicado em Nova York. Além dos autores citados, o LDLP
ainda possui um vasto corpo de profissionais como gerente editorial, editor, editorassistentes, revisores, profissionais responsáveis pelas pesquisas iconográficas,
responsáveis pelo licenciamento dos textos, profissionais que sugerem textos e
atividades, gerente de arte, supervisor de arte, profissionais responsáveis pelo projeto
gráfico do livro e da capa, ilustradores, diagramação, assessoria de arte, encarregados de
produção e arte e coordenadores de editoração eletrônica. Assim, é notório que os dois
principais autores assumam a responsabilidade por todo o livro, mas como
desconsiderar toda essa quantidade de sujeitos? Registramos um enunciado fundamental
para o prosseguimento da nossa discussão, como nota:
O material de publicidade e propaganda reproduzido nesta obra está
sendo utilizado apenas para fins didáticos, não representando qualquer
tipo de recomendação de produtos por parte do(s) autor(es) e da
editora. (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 2).

Apesar da observação, entendemos que toda palavra, texto, enunciado etc., ou faz
parte de um construto e possui propósitos. Para o pensador russo: “Toda enunciação,
mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída
como tal.” (BAKHTIN, 2006, p.99), e assim, como o autor discute nessa mesma obra,
não há palavras e/ou enunciados que estão destituídos de caráter ideológico, portanto,
reagimos àquelas palavras que ressoam ideologicamente com eventos de nosso contexto

social. Desse modo, o processo de seleção dos enunciados publicitários ou não no/do
livro didático influencia mesmo que o autor não tenha esse objetivo. Viana & Souza
(2013) destacam a participação de textos com finalidades diferentes e contextos
diversos, como se observa em:
Podemos concluir que a propaganda não desempenha a mesma função
social que desempenharia se estivesse em seu espaço original, que
seria a de promover um serviço disponibilizado pelos Correios, o
Sedex. O seu modo de leitura mudou, o seu destinatário mudou. Os
sentidos dela emanados são outros, pois a sua função foi alterada.
Entretanto, o gênero continua sendo o mesmo, só que agora a serviço
de outro gênero de caráter didático, logo, sua função também passou a
ser de natureza didática. Houve uma re-acentuação de valor para a
propaganda, ao fazer parte do projeto discursivo LDP. (VIANA &
Souza, 2013, p.422)

De uma maneira geral, o livro didático Português Linguagens (2013), de William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães se divide em produção textual, literatura e
estudos da linguagem, além de apresentar uma vinculação com a Matriz de Referência
do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Essa incorporação de conteúdos, apesar
de insuficiente, atende a uma demanda recente: Conquistar uma média alta na
pontuação final e/ou principalmente utilizar a pontuação conquistada como forma de
acesso a uma universidade que participa desse programa. Essa inserção revela que os
autores acolhem a iniciativa e, por mais que seja insuficiente, configura-se como um
“convite” a essa nova exigência. As primeiras páginas do livro didático se ocupam de
gêneros textuais presentes em outros exemplares como o texto de boas vindas aos
estudantes, enfatizando o poder da linguagem na interação com o mundo. Logo em
seguida, os autores se dedicam a agradecer a um coletivo de envolvidos na produção
desta edição.
A organização do LDLP é realizada a partir de 4 unidades com 400 páginas, como
se verifica na Tabela 2:

Tabela 10: Distribuição das páginas/assuntos por unidade:
UNIDADE 1

UNIDADE 2

UNIDADE 3

UNIDADE 4

TOTAL

Apresentação geral
9 páginas
*Bibliografia/Índice

-

-

3 páginas

12 páginas

Apresentação
Unidade

2 páginas

2 páginas

2 páginas

2 páginas

8 páginas

Apresentação: “A
2 páginas
imagem em foco”

2 páginas

2 páginas

2 páginas

8 páginas

Literatura

34 páginas

29 páginas

20 páginas

27 páginas

110 páginas

Produção de texto

28 páginas

24 páginas

31 páginas

20 páginas

103 páginas

22 páginas

32 páginas

18 páginas

109 páginas

4 páginas

6 páginas

5 páginas

20 páginas

4 páginas

4 páginas

4 páginas

16 páginas

4 páginas

4 páginas

4 páginas

14 páginas

Língua,
uso
e
37 páginas
reflexão
Interpretação
de
5 páginas
texto
Em dia com o
4 páginas
ENEM
Projeto Vivências

2 página

TOTAL
DAS
123 páginas
91 páginas
101 páginas
85 páginas
400 páginas
UNIDADE
Fonte: Extraído pelo autor a partir do livro didático (CEREJA e MAGALHÃES, 2013).
Cada unidade apresenta capítulos divididos em “Literatura”, “Produção de texto”,
“Língua, uso e reflexão” e “interpretação de texto”. Sendo que na primeira unidade: 3
capítulos para a literatura, 3 capítulos para produção de texto, 3 capítulos para Língua,
uso e reflexão e 1 capítulo para a interpretação de texto. Ao final de cada unidade, os
autores propõem um capítulo dedicado a uma abordagem ao ENEM6 e o vestibular,
denominada de “Em dia como o ENEM e o vestibular”, e um capítulo chamado de
VIVÊNCIAS. Na segunda unidade há uma distribuição diferenciada, há 3 capítulos para
a literatura, 2 capítulos para produção de texto, 2 capítulos para Língua, uso e reflexão,
1 capítulo para a interpretação de texto, 1 capítulo para “Em dia como o ENEM e o
vestibular” e 1 para “Vivências”. Na terceira unidade, 3 capítulos para a literatura, 3
capítulos para produção de texto, 3 capítulos para Língua, uso e reflexão, 1 capítulo

6

Enem Exame Nacional do Ensino Médio. Política de acesso ao ensino superior, é uma prova realizada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao
Ministério da Educação do Brasil, e foi criada em 1998.

para a interpretação de texto, 1 capítulo para “Em dia como o ENEM e o vestibular” e 1
para “Vivências”. E no quarto e último capítulo, 3 capítulos para a literatura, 3 capítulos
para produção de texto, 2 capítulos para Língua, uso e reflexão, 1 capítulo para a
interpretação de texto, 1 capítulo para “Em dia como o ENEM e o vestibular” e 1 para
“Vivências”. Portanto, a distribuição por unidade tem variações. A primeira tem 108
páginas, a segunda tem 88 páginas, a terceira tem 97 páginas e a quarta e última possui
apenas 78 páginas. O livro didático ainda apresenta uma bibliografia e índice remissivo.
Conforme apresentado acima, o livro didático apresenta uma grande quantidade de
informações que objetiva atender uma comunidade diversa. Mas apesar de ocupar esse
lugar central em sala, não consegue ser tão dinâmico quanto um professor e seus
(re)planejamentos sua capacidade de criar a partir de construções realizadas in loco.
Ressaltamos ainda que o referido instrumento, além de não contemplar as reais
necessidades dos estudantes, ainda limita aqueles alunos aos que os autores idealizaram,
pois ao trazer excertos como os apresentados e questões com pouca discussão crítica,
sugerem que o conteúdo já tenha sido apreendido de forma exitosa. Assim, ter a
percepção dessa dimensão vai depender do olhar crítico do professor. Sabemos que nem
sempre isso acontece. Até mesmo o professor das supostas “escolas ideais” deve pensar
além do proposto pelo livro didático. Portanto, o livro didático em si não pode ser, em
nenhum contexto, o único recurso utilizado pela unidade escolar.

CAPÍTULO 2 - A CONSTITUIÇÃO DE VOZES DO LIVRO DIDÁTICO DE
LÍNGUA PORTUGUESA

A noção de multiplicidade de vozes existente na interação vem cada vez mais,
recebendo atenção no campo da linguagem, principalmente se considerarmos as últimas
décadas do século passado. Inúmeros autores trazem essa discussão à tona para
demonstrar que o sujeito inserido em um discurso nunca estará vozeando algo destituído
de outras vozes. É notório que cada sujeito em sua construção, particular, única faz-se e
refaz-se por meio de enunciados irrepetíveis:

Pode-se dizer que para o Círculo, o sujeito é social de ponta a ponta
[...] e singular de ponta a ponta (os modos como cada consciência
responde às suas condições objetivas são sempre singulares, porque
cada um é um evento único do Ser). (FARACO, 2009, p.86-87).

Mas, ainda em consonância com Faraco (2009), estamos em um universo
socioideológico composto por realidades infinitamente múltiplas que são confrontadas
numa dinâmica interminável.
Desse modo, essa permanente e comutativa troca do (re)fazer do sujeito envolve
campos semânticos múltiplos. Não há como pensar o signo em um contexto de
isolamento:

[...] Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele
também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade,
ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo
signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é
verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do
ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o
ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico.
(BAKHTIN, 2006, p. 30)

Assim, considerando a observação e gravações das aulas registradas, podemos
afirmar que quando um ambiente de troca de saber, como a sala de aula em
funcionamento, tem a sua relação harmônica professora/aluno desfeita, os processos de
interação se adaptam ao contexto. A professora ocupou simultaneamente dois lugares –
o lugar do professor que dá aula expositiva e o lugar do aluno que questiona por meio
de perguntas padrões, como se observa no Episódio 1 – Quadro 1:

Quadro: 1 – o monólogo colaborador
Turno Participante Discurso
2.

Professora

00:15 – [...] Na próxima semana eu falo: Só recebo até tal dia.
AH! Meu amigo, meu colega não trouxe a parte dele. O quê
que eu vou fazer? Vou receber o trabalho pela metade? Não
vou. AH! Esqueci. Esqueceu, paciência, o trabalho vale de zero
a dois pontos. [...] Capa? Coloquei no quadro, não foi gente?
Contracapa? Coloquei no quadro. Caneta? Três cores de
caneta para (

) duas para escrever o trabalho. Pode usar

hidrocor? Não, não pedi hidrocor. Pode misturar o papel?
11

Professora

03:18 – [...] os temas possíveis que podem cair no ENEM/ ah!
Mas eu não vou fazer o ENEM! ((simulando a fala de um
discente)) [...].

14

Professora

06:26 – [...] Vamos imaginar: falando de gênero textual, vamos
imaginar o seguinte: ((simulando a fala de um discente))
Professora, qual é o objetivo de eu estudar os gêneros
textuais?

Podemos afirmar que há inúmeros eventos que explicitam esse confronto infinito,
apontado nos turnos acima.
Desta maneira, observamos que, para autores como o russo Mikhail Bakhtin, a
constituição do sujeito está intrinsecamente ligada à participação do “outro”. Para ele,
“Life by its very nature is dialogic. To live means to participate in dialogue”
(BAKHTIN, 1984, p.293), traduzimos aproximadamente como: “a vida é dialógica por
natureza. Viver significa participar de um diálogo”. Esse princípio geral, o dialogismo,
para o autor, fundamentará consideravelmente a concepção da Análise Dialógica da
Linguagem. Desse modo, as múltiplas vozes (re) surgem ao longo do percurso
enunciativo do sujeito. Logo, a própria formação do eu enunciativo garante a presença
necessária do interlocutor, essa conexão se dá por meio da palavra que é uma das partes
essenciais da linguagem: “[...] A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os
outros”. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. (BAKTHIN,
2006, p. 115).

Conforme

exposto

anteriormente,

essa

noção

de

alteridade

entre

enunciador/interlocutor é sempre mútua, nunca individual e constantemente realizada.
Assim, o notório pesquisador qualificou o dialogismo de duas possíveis formas: diálogo
realizado entre interlocutores e o dialogismo compreendido como uma polifonia 7.
Priorizamos a primeira definição por se aproximar mais da relação professor e aluno no
contexto sala de aula. Desta maneira, esses dois sujeitos dialógicos são representantes
de outras vozes, portanto, exemplos de outros sujeitos não diretamente no contexto de
elocução, mas presentificados por meio de seus construtos teóricos/ideológicos.
Em consonância com o que foi apresentado, observamos que a formação e
composição dos sujeitos se dão através da diferença, através de confrontos contínuos
com o(s) outro(s). O próprio Bakhtin (2000) reafirma que nossa fala é naturalmente
possuidora de uma grande quantidade de outras palavras de outrem. Essa compreensão
traz a discussão acerca da réplica:

[...] Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto
correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em
processo de compreender, fazemos corresponder uma série de
palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e
substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão.
(BAKTHIN, 2006, p. 135).

Então, esse “replicar” é considerado uma ação realizada por outrem que buscaram
adesão/objeção dos interlocutores. O autor discute, também, a noção de palavra e
contrapalavra nos processos interacionais:
[...] Assim, cada um dos elementos significativos isoláveis de uma
enunciação e a enunciação toda são transferidos nas nossas mentes
para outro contexto, ativo e responsivo. A compreensão é uma forma
de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está
para a outra no diálogo. Compreender é opor a palavra do locutor uma
contrapalavra. (BAKTHIN, 2006, p. 135).

Diante do exposto, podemos afirmar que é impossível pensar as interações
humanas fora de uma dialogia. Portanto, a linguagem, em sua essência, é naturalmente
dialógica e se distancia do monologismo, ou seja, uma única voz, um único discurso,
impedindo o aparecimento de outras vozes. Assim, essa manifestação discursiva dita
7

A evocação da palavra polifonia permite recorrer a inúmeros campos do conhecimento. Chamamos a
atenção principalmente para a concepção da polifonia como uma multiplicidade de vozes simultâneas.

“monológica” se caracteriza por inexistir, de fato. Entendemos que mesmo um discurso
dito monológico possui em si variadas vozes, independentemente de estarem ocultas ou
não, a ideia da monologia é, portanto, um efeito de sentido. A pesquisadora Furlanetto
(2010) salienta que: “[...] o discurso interior, aparentemente em sua pura forma
monológica, é de ponta a ponta dialógico: é atravessado pelas avaliações de um
auditório virtual, potencial.” (FURLANETTO, 2010, p.310). Bakhtin (1997) reconhece
a inexistência das “consciências individuais”, portanto, essa dinâmica social da
linguagem estrutura e estabelece as relações da “consciência em geral”. Então, para as
questões da polifonia, dialogismo/monologismo, o citado autor dedica demasiado
empenho para esclarecer a sua compreensão em torno dos termos em nossa sociedade.

2.1 O livro didático e a aula de Português: dialogismo?
É evidente que com o grande número de pesquisas em torno da linguagem
advindas principalmente da década de oitenta e dos estudos do filósofo da linguagem
Mikail Bakhtin, podemos afirmar que as palavras-chave interação e dialogicidade estão
no centro do fazer pedagógico de alguns profissionais da linguagem enquanto outros
apresentam resistência em reconhecer tais discussões.
Assim, na primeira parte do livro didático identificamos uma escolha lexical que
contribui para afirmar a presença dos termos bakhtinianos citados, como se observa em:
“A linguagem é um dos mais importantes patrimônios da humanidade. Por meio dela,
interagimos com outras pessoas, traduzindo e expressando nossas experiências e
ideias, nossos desejos e sentimentos, nossas opiniões e emoções." (CEREJA;
MAGALHÃES, 2013, p. 10, grifo nosso), então a mencionada interação inicia o livro
reiterando essa concepção dialógica por natureza. Como se observa na Figurar 3:

Figura 3: Texto introdutório - Unidade 1

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES (2013, p. 10)

Lima e Santos (2013) defendem que:

Nesse processo de compreensão, mobiliza-se uma gama de
experiências históricas e socialmente construídas que são ativados
para emitir-se uma resposta a determinado discurso, demarcando uma
posição, um juízo de valor do locutor, numa dada esfera da
comunicação verbal, para a qual ele prevê uma resposta ou
compreensão ativa do interlocutor. (LIMA & SANTOS, 2013, p.3).

Assim, os autores do livro apresentam orientações docentes sempre em
vermelho, sugerindo encaminhamentos para o “bimestre”, ou seja, eles preveem um

interlocutor e sua compreensão ativa que tem a sua divisão do ano letivo através de
forma bimestral, mas até mesmo nesse encaminhamento percebemos um distanciamento
da realidade, pois vemos que a divisão do ano letivo não é regular, ou seja, algumas
regiões do país o dividem em quatro unidades, outras em trimestres e algumas regiões
rurais fazem interrupções necessárias em decorrência da realidade local: colheita, safra,
elevação do leito do rio etc. No destaque abaixo os autores propõem, através de uma
área denominada “Vivências” no início da unidade, a realização de um projeto temático,
nesse caso abordando a “Palavra em cena”. Posteriormente, no final da unidade há um
detalhamento maior em relação a essa proposta. Como se nota na Figura 4:

Figura 4: Indicações para a Unidade 1

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES (2013, p. 11)

A proposta dessa unidade é a criação de um varal de textos, de um sarau poético,
além de uma representação teatral. Em seguida, o autor traz um fragmento de uma
poesia de Manoel de Barros, “O apanhador de desperdícios”. E acrescentam sugestões
de filmes, livros, músicas, sítios virtuais e lugares para a visita in loco. Essa dinâmica
discursiva contemplará todas as partes inicias das demais unidades. Vale ressaltar que
os autores propõem que o interlocutor “assista”, “leia”, “ouça”, “navegue” e “visite”

para que aconteça o estabelecimento de relação entre outras áreas do conhecimento, das
artes com a literatura em si. Tal movimentação cumpre a função de estruturar o
interlocutor para os assuntos que serão apresentados na unidade, e logo, como defende
cada ato enunciativo integra diversas vozes já existentes. É por meio da palavra, ou
enunciação, que essas interações ideológicas são inseridas no campo discursivo e usadas
pelos interlocutores para imprimir o seu ponto de vista e marcar o seu lugar de
resistência. Desse modo, os autores trazem referências de outros campos das artes para
que o interlocutor seja formado e, em seu processo de aprendizagem, seja inundado pelo
“produto ideológico” referenciado por Bakhtin (2006), construído histórico e
socialmente e capaz de criar condições para que os enunciados sejam produzidos.
Antes de começar o capítulo 1 propriamente dito, os autores do livro didático
trazem algumas obras sobre o assunto tematizado e uma série de questões com respostas
objetivas e pouco reflexivas, um traço marcante dessas práticas presentes no livro.
Grigoletto (apud CORACINI, 1999) salienta que:

O constante controle sobre a leitura do aluno pode ser exemplificado
por questões que não dão margem a que o leitor forneça outra
interpretação. São perguntas precedidas por afirmações categóricas
que devem ser tomadas como conteúdo inquestionável do texto, mas
que, na verdade, denotam uma possibilidade de leitura apenas.

(CORACINI, 1999, p.71)
Credita-se essa pouca complexidade para as questões, pois são perguntas que na
maioria das vezes são respondidas apenas com nomes de autores mencionados nas
obras, nomes de obras, respostas com sim ou não entre outros direcionamentos
semelhantes. Não há uma busca por argumentação coesa e consistente, já que exigem
apenas respostas objetivas com uma palavra. O próprio autor menciona que no livro há
questões que têm suas respostas como “adequado” ou “não adequado”, o que reforça a
citada pouca fluidez ao responder um questionamento. Os autores relatam que: “em vez
de trabalhar com categorias como certo e errado, o aluno trabalha com a categoria de
adequado ou não adequado ao contexto.” (CEREJA & MAGALHÃES, 2013, p. 408).
Em vista dessa afirmação, percebemos que não há uma preocupação em exigir respostas
mais elaboradas.
O capítulo 1 – literatura- fundamenta toda a unidade ao trazer discussões em
relação às definições de literatura existentes. Traz textos literários e não literários para
sedimentar tal conceito. E assim prossegue com as funções da literatura, estilos de

época, e finaliza a literatura na escola (quadro com a didatização da cronologia das
escolas literárias). Ao capítulo 2 – produção de texto – dedicamos uma maior análise em
razão do assunto revozear uma das discussões da pesquisa. Assim, o capítulo 2 segue
caracterizando os gêneros do discurso. Os autores o nomeiam: “Introdução aos gêneros
do discurso” e questionam que “circulamos entre textos. O que é texto? Uma conversa
telefônica informal entre amigos é um texto? [...] Para que servem os textos? O que
diferencia um texto do outro? [...]” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 28) Tal
sequência de questionamentos, que não tem respostas, posteriormente estimula o
estudante, conforme os autores, a conversar com o colega sobre a natureza e a função
dos textos, além de apresentar seis exemplares de outros textos.
Os textos sugeridos são o texto I intitulado Crianças Infelizes, publicado na Revista
Veja. O texto II e III vem na página seguinte, também em caixas de textos. O primeiro
vem acompanhado da figura de uma mulher de biquíni colocando bronzeador na mão;
tem como título “Como fazer para evitar o câncer de pele?”. O segundo intitulado “Do
seu coração partido”, termina na próxima página, e é um trecho do texto de Marina
Colassanti, 23 histórias de um viajante. Na sequência temos o texto IV, cujo título é:
“Vale apena investir em energia nuclear a no Brasil?”, publicado em um blog e tem
como título: “Por que sentimos calafrios e desconforto ao ouvir certos sons agudos –
como unha arranhando um quadro-negro”? de Ronald Ranvaud, publicado na revista
Ciência Hoje que é concluído na página posterior. Todos esses textos (ou trechos) estão
em uma caixa de texto. O texto VI é uma figura do Anuário do clube de Criação de São
Paulo e a atividade apresenta 6 questões sobre os textos expostos.
Na atividade citada, observamos que a primeira questão propõe apenas que o
usuário extraia do texto o excerto solicitado, tanto na letra “a” quanto na “b”, o que
repete a lógica mecanicista de antigas práticas de letramentos ainda latentes nas salas de
aula. Na questão 2, os autores propõem que o aluno compare o texto I e III, e
posteriormente apresentam a seguinte questão: a) Qual deles conta uma história
ficcional? Resposta proposta pelo livro: O texto III. B) Qual deles relata fatos que
acontecem na realidade? Resposta do livro: O texto I. Especificamente nessa questão,
percebemos uma pouca exploração dos gêneros textuais, já que a resposta se resume
apenas a escolher o texto. Pela composição da questão, há uma questão semi-objetiva
em que você só escolhe entre os itens apresentados no próprio enunciado. E ao
responder o primeiro item, o segundo já está praticamente respondido. A questão 3
também se comporta como uma questão objetiva e de pouca discussão crítica. As

questões 4 e 5 diferenciam-se das demais por apresentar possíveis respostas não tão
óbvias: “Os textos IV e V abordam assuntos ligados à realidade. Entretanto, cada um
deles tem uma finalidade diferente. A) Qual é a finalidade do texto IV? B) E a do texto
V?” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 31) e “O Texto VI é um anúncio publicitário
relacionado à Copa do Mundo de 2014. Qual a finalidade ele?” (CEREJA e
MAGALHÃES, 2013, p. 31) Exigem uma construção de argumentação mais
aprofundada por parte dos estudantes. A sexta e última questão, apesar de também
quase objetiva, apresenta as funções e/ou finalidades de cada texto apresentado o que
confere certa relevância, já que em algum momento isso deveria ser explicitado,
conforme pode ser apontado em:
Por conseguinte, na página 32 do LDLP, os criadores expõem “O que é gênero do
discurso?”, e ressaltam que os gêneros “foram historicamente criados pelo ser humano a
fim de atender a determinadas necessidades de interação verbal.” (CEREJA e
MAGALHÃES, 2013, p. 28), reforçando a ideia da constante diversidade dos gêneros.
O fragmento ainda sugere um exemplo, como se nota em:

Figura 5: Definição de Gênero do discurso.

Fonte: CEREJA; MAGALHÃES (2013, p. 32)

Cabe trazer à tona que Bakhtin é um dos primeiros pensadores a discutir a noção de
heterogeneidade no texto em nossa história contemporânea da linguagem. Assim, para o
filósofo da linguagem, naturalmente todo o texto existente é possuidor de inúmeras
“vozes” e cada enunciador é formado por discursos já suscitados e concretizados via
variados gêneros discursivos que permearam a vida do indivíduo. Dessa forma,
constata-se que os autores do livro, apesar de não citarem o referido autor nesse
momento8, fazem referências aos postulados do teórico. Desse modo, reconhecemos a
inserção deste debate como de extrema relevância para os estudos da linguagem do
educando. Afirmamos que a forma como o professor vai mediar o conteúdo é que vai
determinar o entendimento dessas noções. Ou seja, o docente vai de fato possibilitar que
o estudante realize a leitura de todos os textos citados? Essa é uma questão que poderá
ter variados desdobramentos.
Outras interrogações surgem em relação aos textos apresentados: o texto I
“Crianças infelizes” advinda da revista Veja nº 2256 pertence ao gênero discursivo
presente na realidade dos estudantes dessa faixa etária e para adolescentes que estão no
1º ano do ensino médio de uma escola pública de um bairro periférico? O texto IV,
oriundo de um blog do Jornal Estadão, que trata de temas como investimento em
energia nuclear na seção “Radar Econômico”, pertence ao universo discursivo do
mesmo aluno caracterizado acima? Entendemos que tais exemplos textuais são
vinculados a determinados grupos, mas estão longe de se remeter à maioria dos grupos
existentes. Os autores do livro apresentam uma orientação para o professor, somente
presente no Livro do Mestre, no início da atividade em que diz: “Professor: A finalidade
desta atividade é levar os alunos a refletir, de forma descontraída, sobre a natureza dos
textos que, ao circularem socialmente, constituem os gêneros textuais” (CEREJA e
MAGALHÃES, 2013, p. 28). Assim sendo, compreendemos que nem todos os gêneros
apresentados fazem parte do cotidiano do estudante. O que pode ser concebido como
uma enunciação pouco usual para esse público e mais natural para outros grupos.
O ambiente sala de aula de uma instituição educacional pública e já possui um
caráter hierárquico historicamente construído. A postura de um professor que já é um
refratário de vozes outras também detém a hierarquia como um mecanismo de
manutenção da disciplina e do discurso.

8

Os autores do livro só revelam a autoria dos gêneros discursivos numa seção dedicada aos professores
que não está acessível ao corpo discente.

Coelho (2005) salienta que no que tange ao modo tradicional de ensino, há sim os
lugares definidos, como se nota em:
[...] os alunos devem se atentar, sobretudo na posição de ouvintes, à
palavra do professor, que é revestida de um poder hierarquicamente
superior a dos outros participantes, de modo a apontarem a esse suas
(in)compreensões com relação à palavra (tematização do objeto de
ensino que integra um dado conteúdo programático de certa disciplina
escolar) sob sua gerência. (COELHO, 2015, p.9)

Por outro lado, temos o livro didático e sua miscelânea de vozes e uma turma de
estudantes com incontáveis e múltiplos intertextos. Ademais, as vozes contraditórias
dessa relação são de extrema relevância para a constituição do diálogo bakhtiniano. “Se
a sociedade é dividida em grupos sociais, com interesses divergentes, então os
enunciados são sempre o espaço de luta entre vozes sociais, o que significa que são
inevitavelmente o lugar da contradição.” (FIORIN, 2006, p. 25). Desse modo,
reafirmamos que a presença de enunciados oriundos de um meio social determinado
revela para alguns segmentos um sentimento de pertencimento de grupo. Mas que tal
seleção não atenderá todos os segmentos.
Consequentemente alguma parcela destes usuários não possuirá uma recepção
semelhante. Poderá apresentar uma repulsa em relação à seleção definida ou um
processo de identificação. Cabe salientar novamente que o mediador poderá reduzir os
impactos desta escolha, já que o mesmo tem a liberdade e autonomia para inovar em
sala de aula e trazer outros enunciados de variados meios não previstos pelo LDLP.
É totalmente concebível que até mesmo uma palavra apresente a voz de outrem,
sendo, portanto, dialógica, já que há um choque de duas ou mais vozes, como já
expresso anteriormente. Compreendemos que também as “vozes” presentes na
composição do livro constituem a consciência de um sujeito, “[...] não existem palavras
sem voz, palavras de ninguém”.
Em cada palavra há vozes às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase
impessoais” (BAKHTIN, 2003b [1959-61], p. 330). Assim sendo, as apropriações
realizadas pelo(s) autor(es) do LDLP evocam outras vozes, não se discute aqui quem ou
o porquê, mas sim a existência dessas e como elas, por sua vez, repercutem ao serem
recepcionadas.
Quando os autores do livro afirmam que “[...] Se o objetivo do locutor é [...]
transmitir conhecimentos, o locutor deve construir um texto que exponha os saberes de
forma eficiente” (CEREJA; MAGALHÃES, 2013, p. 32.), eles estão revozeando outros

discursos concebidos, que por sua vez carregam consigo todo um encadeamento
discursivo histórico-ideológico em que o conhecimento é “transmitido”. Tal escolha
lexical pressupõe uma evidente marca do discurso.
O local onde se encontra: livro didático de Língua Portuguesa, reafirma mais
ainda o quanto essa relação entre professor, LDLP e estudante é um embate de
perspectivas, sendo uma delas a de que o ensino deve se basear em um método
transmissivo. O “ventriloquismo” apontado por Bakhtin se aproxima à semelhança do
papel executado pelo professor em seus usos. O pensador russo afirma que:
[...] The word in language is half someone else's. It becomes “one‟s
own" only when the speakers populates it with his own intention, his
own accent, when he appropriates the word, adapting it to his own
semantic and expressive intention. Prior to this moment of
appropriation, the word does not exist in a neutral and impersonal
language (it is not, after all, out of a dictionary that the speaker gets
his words!), but rather it exists in other people's mouths, in other
people's contexts, serving other people's intentions: it is from there
that one must take the word, and make it one's own” 9(BAKHTIN,
1981, p.293-294)

O plurilinguismo dialogizado ou heteroglossia dialogizada definido por Bakhtin
(2006) traz à tona a ideia de que nessa conexão, professor/estudante/LDLP, há uma
vasta quantidade de vozes dessimétricas, ou seja, professor, aluno, livro didático,
autores, financiadores e outros gêneros estão presentes. Em vista disso, não
consideramos simétrica em razão da construção sócio-histórica do papel dos
interlocutores em sala de aula. Assim sendo, o que se vê é um gerenciamento do turno
10

por parte do docente e um comando maior pelas vozes presentes no livro didático. E,

ainda que a voz seja dos autores do livro, o professor é o porta-voz, pois ele é quem
vozeia, ou é usado para vozear. Como é sabido, os processos de ensino em que se tem
apenas uma única voz como difusora e condutora do percurso enunciativo imutável não
conseguem atingir plenamente o seu objetivo, pois as relações dialógicas presentes no
9
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palavra não existe em uma linguagem neutra e impessoal (não é além disso, extraindo-as de um dicionário
que o falante encontra suas palavras), mas, em vez disso, ela existe nas bocas de outras pessoas, nos
contextos de outras pessoas, servindo às intenções de outras pessoas; e é a partir disso que alguém deve
tomar uma palavra e fazê-la sua”
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Os turnos de fala compreendem qualquer intervenção do interlocutor na conversação e se caracterizam
como turnos nucleares.

construto entre (inter)locutores possibilitam a (re)construção dos sujeitos em seu
cotidiano de maneira mais significativa.
Portanto, compreendemos que esse choque de (inter)locutores e suas enunciações
consolidam a formação individual a partir do outro. A presença do outro é de
fundamental importância para um aprendizado mais plural e suficiente. O pensador
russo reitera que há interligações entre as interações existentes em nosso cotidiano.
Dessa maneira, compreendemos o lugar social como determinante para a compreensão
geral de onde se originam as “vozes” e quais as expectativas desses sujeitos na
linguagem, como se observa em:

nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída exclusivamente a
quem enunciou: é produto da interação entre falantes e, em termos
mais amplos, produto de toda uma situação social em que ela surgiu.
Em outra passagem, procuramos mostrar que todo o produto da
linguagem do homem, da simples enunciação vital a uma complexa
obra literária, em todos os momentos essenciais é determinado não
pela vivência subjetiva do falante, mas pela situação social em que soa
essa enunciação. A linguagem e suas formas são produto de um longo
convívio social de um determinado grupo de linguagem. (BAKHTIN,

2004, p. 79)
Assim, ao enunciar estamos representando, de forma automática, determinados
discursos e/ou segmentos já anteriormente suscitados e produzidos pelo convívio social.
A figura nº 3 - Texto introdutório - Unidade 1, especificamente na parte que
demonstra “o gênero do discurso e a situação de produção”, evidencia uma enunciação
singular para as vozes presentes no livro didático, pois representa um diálogo entre um
sujeito que está “insatisfeito” com as condições estruturais de sua rua, região, cidade,
etc., como a existência de enchentes, uma típica realidade de um estudante de escola
pública que convive com variadas mazelas sociais, principalmente em lugares
periféricos das cidades. Pires &

Tamanini-Adames (2010) defendem que “O

dialogismo acontece dentro de qualquer produção cultural, verbal ou não verbal, elitista
ou popular.” (PIRES & TAMANINI-ADAMES, 2010, p.68), assim, temos um diálogo
cumprindo a sua função dentro de um espaço dito popular, mas mesmo assim dotado de
um dialogismo constitutivo. Isto posto, observamos que a maioria dos enunciados
apresenta um interlocutor que destoa desse enunciador reivindicador, solicitante de
melhorias para um coletivo. E essa temática usada, ou seja, esse “grito” de um dos
enunciadores revela parte do perfil dos possíveis usuários desse livro didático.

Quantitativamente observamos que a inserção dessa temática é bem menor do que a
de outros textos/temas trazidos. Tratamos de um conjunto de eventos que contribuem
para esse fortalecimento de sobreposição de vozes nessa “arena” enunciativa. Contudo,
o professor tem autonomia na decisão de o que apresentar em sala de aula.
A “voz” do professor, na analogia aos postulados do Círculo Linguístico de
Bakhtin, é constantemente sobreposta pela voz dos autores do livro e por aqueles que
contribuíram na autoria, trazendo esse confronto para essa microcultura 11. Desse modo,
a condução por um professor que utiliza o livro didático de forma excessiva é discutível,
como acredita Geraldi: “[...], a solução para o despreparo do professor, em dado
momento, pareceu simples: bastaria oferecer-lhe um livro que, sozinho, ensinasse aos
alunos tudo o que fosse preciso” Geraldi (1991, p. 117). Portanto, esse instrumento de
ensino contribui, mas não deve ser a última voz.
Nos capítulos posteriores (3, 7 e 9) sobre língua: uso e reflexão, o autor apresentou
as noções de linguagem verbal, não verbal e mista, conceitos de língua, teoria da
comunicação e as funções da linguagem de Roman Jakobson, as variedades linguísticas,
figuras de linguagem. Em uma das páginas do capítulo 7, revisitando as noções de
variação linguística, semântica e discurso, os autores propõem um exercício e se
materializam com uma orientação relacionada aos encaminhamentos da atividade, como
se observa na Figura 6:

Figura 6: Fragmento do Exercício 2

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES (2013, p. 85)
11

O espaço e/ou universo da sala de aula definido como microcultura para Erickson (1989).

Após apresentar o exercício e os textos não-verbais, a voz dos autores se direciona
para o professor e informa redundantemente que as respostas sugeridas foram
publicadas na revista que originou a discussão, assim, percebemos que o autor
acrescenta outra voz para dentro do livro didático, ou seja, as respostas não foram
definidas pelo professor, não foram construídas pelo autor do livro didático, mas foram
propostas por outro sujeito, não inserido nesse contexto. O autor prossegue com um
encaminhamento: “Deixe que os alunos primeiramente tentem traduzir as frases e,
depois, a título de curiosidade, leia para eles as respostas públicas” (CEREJA e
MAGALHÃES, 2013, p. 85). É nessa exata circunstância que o professor percebe a
tentativa de sobreposição de voz por parte do autor do livro, pois tal asserção figura
como parte de um plano de aula e seus objetivos. Ou seja, um professor sem autonomia
e sem controle do desenvolvimento de suas aulas, como o professor “despreparado”,
observado por Geraldi (1991) precisa desse tipo de norteamento. O que define a ordem
dos eventos discursivo-pedagógicos em sala é um processo co-construído entre os entes
professor, aluno e o contexto de enunciação. Os autores do livro didático estão distantes
das peculiaridades existentes em cada sala de aula de uma escola pública de nosso país.
Poderia até projetar superficialmente possíveis contextos a partir de uma noção geral,
mas não encaminhar de forma específica demais.
Nos capítulos 4 e 6 – produção de texto – dedica-se ao poema, cordel, verso,
estrofe, métrica, além de mencionar outros recursos sonoros, como o texto teatral escrito
e as noções de denotação e conotação. Para os capítulos 5 e 8 – literatura – Os autores
abordam o trovadorismo, a literatura medieval incluindo as novelas de cavalaria e
cantigas. No último capítulo da unidade (10) de interpretação de texto – o autor discute
as competências e habilidades.
Na unidade seguinte, II, o LDLP prossegue com a mesma dinâmica já observada
na unidade anterior, ou seja, textos diversos para subsidiar as discussões e questões
durante os capítulos. Dessa forma, nos capítulos 1, 4 e 7 - literatura discute-se o
Classicismo renascentista, classicismo em Portugal e o Quinhentismo no Brasil. No
capítulo 1, em que discute o Classicismo renascentista os autores trazem alguns
fragmentos de obras do contexto literário, e novamente emergem como um regente da
sala de aula, enfatizando que “Professor: Dada a dificuldade da linguagem dos textos”
(CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 85). Os autores já pressupõem que os alunos terão

uma baixa apreensão etimológica das palavras. Essa suposição padronizadora do autor
do livro revela o quanto há de pré-construídos em relação ao universo da sala de aula.

Figura 7: Direcionamento para a leitura do texto

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 129)
Nos capítulos de produção de texto – 2 e 5 – , o autor segue com o relato
pessoal, hipertexto e gêneros digitais. Dessa maneira, os criadores do livro didático vão
explorar esses gêneros textuais que já fazem parte do domínio do usuário do livro
didático, pelo menos de parte do público, já que a universalização dos meios digitais
ainda não contempla a população como um todo. Tal afirmação pode ser constatada na
Tabela 3 abaixo, fruto de uma pesquisa realizada no ano de 2012 que demonstra o
percentual de alunos com acesso à internet em casa:

Tabela 11: Proporção de alunos com acesso à internet no domicílio

Apesar disso, os autores propõem uma atividade envolvendo os recursos digitais,
como se observa na Figura 7:
Figura 8: Atividade com uso do gênero textual e-mail

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 175)
Para os capítulos 3 e 6 – língua: uso e reflexão – aborda-se texto e discurso
intertexto e interdiscurso e semântica. Para concluir a unidade II, os autores propõem a
temática: “a observação, a análise e a identificação”, sendo dedicado para a

interpretação de textos. Além de trazer um novo projeto para aplicação denominado “da
espada à vela – o mundo em mudança”.
Considerando a penúltima unidade - III, o conteúdo de maior destaque fica com a
escola literária barroca. Tal matéria vai se desenvolver semelhantemente às outras
unidades. E nos capítulos 1, 4 e 7, discorre-se sobre a linguagem do barroco, o barroco
português e, finalmente, o barroco no Brasil. Nos capítulos 2, 5 e 8, o livro ocupa-se
com os gêneros instrucionais, tutorial, o resumo e o seminário. Para este, os autores
sugerem que durante a atividade seja utilizada uma filmadora em um anfiteatro ou sala
de audiovisual, para um melhor aproveitamento da avaliação, como se observa na
Figura 9:

Figura 9: Sugestão de filmagem em um anfiteatro

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 264)

É impensável considerar algumas sugestões apresentadas pelos autores diante de
algumas realidades em um país tão desigual socialmente. A unidade escolar
vislumbrada pelo autor se caracteriza por possuir uma estrutura física que nem todas as
instituições públicas têm. Muitas escolas privadas não possuem também.
Cabe evidenciar que a voz do autor é sempre manifestada para propor a construção
na lousa de um quadro com características destacadas da temática em foco. A Figura 5
exemplifica a dinâmica citada, o que ocorreu em todas as unidades, o que revela um
traço metodológico dos autores. Observe a imagem:

Figura 10: Proposta de um quadro com características

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 264)

Em relação aos capítulos 3, 6 e 9, há um espaço para a discussão dos sons e letras,
fonemas, sílabas etc, a expressão escrita: ortografia – divisão silábica e as regras de
acentuação. Os capítulos finais desenvolveram as questões de comparação e
memorização e a sugestão da realização de um projeto para a Feira de Inclusão Digital.
Na quarta e última unidade, a dinâmica segue com as mesmas similaridades das
outras unidades, só que nesse momento focalizando “o arcadismo”. Logo, os capítulos
1, 4 e 7 tratarão da linguagem do Arcadismo, o Arcadismo em Portugal e o Arcadismo
no Brasil. Já os capítulos 2, 5 e 8 analisaram a produção textual com o debate regrado
público, artigo de opinião e o texto dissertativo-argumentativo.
Especificamente no capítulo 5, os autores expõem de forma explícita e unilateral,
um posicionamento discursivo presente na seção destinada à produção textual – artigo
de opinião – já que ao dá a voz para um dos lados de uma questão histórico-social
constantemente debatida, os autores não cedem a voz para o outro lado envolvido nessa
delicada questão.
Ressaltamos também que a fonte de onde se extraiu esse artigo de opinião é
conhecida por se tratar de uma importante revista de informação do Brasil que em
muitos momentos, foi responsável por divulgar matérias que mudaram os rumos da
política do país e que tem se posicionado politicamente principalmente nas campanhas
eleitorais.
Desta maneira, as figuras 6, 7 e 8 revelam como surge outra voz materializada no
livro didático de Língua Portuguesa, como se percebe em:

Figura 11: Texto na seção artigo de opinião – Cotas: o justo(?) e o injusto

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 347)

Figura 12: Final do Texto

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 348)

Figura 13: Questões sobre o texto

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 349)

Conforme o exposto, essa posse da voz de outrem demonstra o quanto as atividades
prático-didáticas do professor são influenciadas/atravessadas constantemente. Caso este
não tenha uma autonomia e uma formação crítica desenvolvida, podemos confirmar que
o mesmo prosseguirá com a atividade e ressoará a voz do autor ou de outros
interessados em se sobrepor como uma voz na esfera escolar.
Assim sendo, as noções sócio-interacionista da linguagem nos revelam que essa
alternância da palavra, e aqui tão colocada como uma voz se dá de forma comutativa,
desse modo, é utilizada pelo locutor e também pelo interlocutor, mas depreendemos que
outros interlocutores se materializam a todo instante. E cabe ao professor assimilar o seu
papel de possuidor da palavra, esse signo ideológico por excelência (BAKHTIN, 2006,
p.48), de forma preponderante em sala de aula. A todo instante, a autora do artigo
qualifica a notável questão do sistema de cotas:

[...] muito se fala em questão que estimula tristemente a diferença
racial e social: as cotas de ingresso em universidades [...] O tema
libera muita verborragia populista e burra, produz frustação e
hostilidade. Instiga o preconceito racial e social [...] E os outros? Os
pobres brancos, os remediados de origem portuguesa, italiana,
polonesa, alemã ou o que for [...] É uma ideia esquisita, mal pensada e
mal executada [...] Nem todos os envolvidos nessa nova lei
discriminatório e injusta são responsáveis por esse desmando [...] Mas
o triste é serem massa de manobra para um populismo interesseiro [...]
Lamento essa trapalhada que prejudica a todos: os que são
oficialmente considerados menos capacitados. (CEREJA e
MAGALHÃES, 2013, p. 347-348).

Nesse sentido, o autor ainda reitera tais julgamentos nos exercícios propostos, tanto
com enunciados das questões que estão em consonância com as ideias da autora, quanto
aos destaques que dá às frases e também, nas respostas que finalizam e reafirmam os
ideais trazidos. Souza (2012) pondera, em relação ao diálogo com o professor aluno,
que:
[...] Para romper com a circularidade e o autoritarismo é necessário
deixar um espaço para o sujeito como produtor de discursos, explorar
a dinâmica da interlocução e recusar a cristalização do dito, abrindo
um espaço para a interlocução pedagógica, isto é, instaurando o gesto
de interpretação autoral. (SOUZA, 2012, p.7)

Asseveramos aqui que ao não conceder o espaço para uma discussão dessa ordem
no livro didático, os autores não fortalecem a interlocução pedagógica conforme postula
Souza (2012). Portanto, é nesse momento que o professor deve fomentar o dialogismo

discursivo in loco e evitar oposições que não consideram o outro como enunciadores.
Souza (2012) ainda reforça que “Para tanto há de se considerar que a produção de
discursos

na

escola,

na

sala

de

aula

e

envolve a alternância de sujeitos” (SOUZA, 2012, p.13).

na

própria

aula,

Os próprios autores se

contradizem ao informar, num quadro intitulado “Verdade x opinião”, que “Os bons
textos argumentativos geralmente fazem um uso equilibrado dos dois tipos de
argumento” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 348). Ora, não foram evidenciadas
argumentações favoráveis à utilização das cotas. Não se discute aqui se o
posicionamento da autora do artigo presente no livro é mais ou menos justo em nossa
sociedade, questiona-se apenas o fato de não ter espaço para a voz de outro(s) que
apoia(m) esse sistema. Não há nesse livro didático um espaço para o contraponto.
Oliveira (2013) define que “Contraponto significa vozes diferentes contando
diversamente o mesmo tema.” (OLIVEIRA, 2013, p.128). O professor Carlos Alberto
Faraco (2009), a luz dos pressupostos do Círculo Linguístico de Praga, reitera que:
[...] o encontro sociocultural dessas vozes e a dinâmica que aí se
estabelece: elas vão se apoiar mutuamente, se interíluminar se
contrapor parcial ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar se
arremedar [...] é o plurilinguísmo dialogizado (são as fronteiras) em
que as vozes sociais se entrecruzam continuamente de maneira
multiforme, processo em que se vão também formando novas vozes
sociais. (FARACO, 2009, p. 58)

Nas questões de língua: uso e reflexão, capítulos 3 e 6, os autores focalizam a
estrutura de palavras e a formação das palavras. Na parte final da unidade, capítulo 9, é
abordado “a explicação e a demonstração” e o projeto vivências com “A arte brasileira
no período colonial”. Antes do índice remissivo, o livro didático traz uma bibliografia
com os nomes dos autores citados ao longo da obra. Destacamos que há uma grande
quantidade de questões extraídas de processos seletivos de várias universidades
brasileiras no final de cada unidade.
Na versão do professor do livro didático de Língua Portuguesa há uma parte
dedicada ao professor que discute as questões de ordem metodológica utilizando uma
linguagem mais burocrática e com o objetivo de justificar as escolhas realizadas ao
longo da obra. Como se observa em:

Figura 14: Introdução ao complemento para o professor I

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 405)

Figura 15: Introdução ao complemento para o professor - II

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 406)

No texto de apresentação, os autores informam que se trata da nona edição
reformulada e atualizada com objetivo de atender “às atuais necessidades dos
professores e dos alunos”. Reforçam que os capítulos voltados para a literatura almejam
desenvolver a capacidade leitora dos estudantes e fundamentam a presença da seção
literatura comparada, relatando que seguem uma “perspectiva dialógica”, pois o livro
faz uma ligação entre vários autores/obras de língua portuguesa brasileira, europeia e
até africana. Enfatizam, ainda, que o livro didático possui indicativos de sites e ainda
conexões com a música, o cinema etc., adequados à matriz de referências do Enem
(2009). A apresentação menciona ainda que a oferta de gêneros do discurso vem
aumentando significativamente desde as outras edições e ocorrido também nessa edição.
Em se tratando das discussões da linguagem, os responsáveis pelo livro dizem se basear
em postulados da Semântica, Linguística Textual e na Teoria do Discurso. Mas exalta o
apego à tradição gramatical quando reforça que “Sem abrir mão de alguns conceitos da
gramática normativa, essenciais para que se possa exercer um mínimo de
metalinguagem” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 406). Ratificam que utilizam a
perspectiva enunciativa da linguagem nessa e em edições anteriores, assim como uma
abordagem a autores como Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson e também o
dialogismo bakhtiniano.
Por conseguinte, nas partes denominadas “O projeto pedagógico da coleção”, e
“Educação para a cidadania”, os autores reforçam que o exemplar está “comprometido
com a formação do estudante” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 407) quem
demonstram onde exatamente encontramos noções voltadas para a formação do
estudante, tais como minorias étnicas, saúde, sustentabilidade, tecnologia etc. e assim,
apresentam em que páginas poderão ser encontradas as abordagens em torno dessas
temáticas, como se observa a seguir:

Figura 16: Onde encontrar as temáticas no livro – Saúde, alimentação: saúde da pele.

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 407)

Dessa maneira, ao ser direcionado às páginas, encontraremos uma abordagem
utilizando a temática como foco. Para efeito didático, utilizamos a abordagem em torno
da saúde da pele [em destaque de amarelo]. Como se nota abaixo no exemplo sobre
“Saúde, alimentação: saúde da pele” (p.29):

Figura 17: Abordagem da saúde da pele: confere!

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 29.

Entretanto, evidenciamos que essa prática não se aplica à abordagem referente
temática cota. Estranhamente não há nenhuma menção ao assunto nas páginas
indicadas, embora nas páginas do “Projeto Pedagógico da Coleção” mencione a
presença da abordagem [em amarelo], como se observa em:

Figura 18: Minorias: cotas (p. 252-3), será?

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 408.

Quando nos encaminhamos para as páginas, percebemos a ausência de abordagem,
pelo menos explícita em torno do conteúdo prometido, como se nota em:

Figura 19: Seria a poesia solitário solidário a referência à cota?

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 408)

Figura 20: Cotas por aqui? Não confere.

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 253)

De acordo com o exposto, não há nenhuma referência direta ao sistema de cotas. Há
a poesia concreta de Ronaldo Azeredo, “solitário solidário”, que, equivocamente, o livro
nomeia de “Ronaldo Azevedo”. Assim, o autor da poesia explora as sonoridades,
aliterações, palavras parônimas, típicas da matemática da poesia concreta, mas não
aborda as ditas cotas. Mesmo que abordasse implicitamente seria demais para suscitar
discussões. Assim, podemos afirmar que há um mau gerenciamento em torno dessa
temática.
Logo após, há um texto denominado “Contextualização” que objetiva esclarecer os
pontos de ligação entre todos os conteúdos do livro. Reforça que a metodologia permite
tal cruzamento. Nesse momento, os autores do livro didático, justificam que a gramática
utiliza a já citada perspectiva enunciativa para abordar os fatos linguísticos, utilizando
um texto e um discurso sempre contextualizado. Salientam que “nenhum texto é
produzido ao acaso, mas que existe sempre um conjunto de elementos da situação ou do
contexto” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 408). Explicam que, para a produção
de textos, a concepção de ensino está ligada às práticas sociais de linguagem e que o
movimento é, além de aprender colocar em prática como função social. E assim segue
para o próximo tópico, “interdisciplinaridade”, que apoia um diálogo da disciplina com
as outras matérias do currículo comum e demonstra que, através dos projetos
“vivências”, é o momento adequado para essa interação.
Uma exploração mais minuciosa poderá trazer uma infinidade de discussões em
relação a esse corpus. O que foi apresentado é apenas parte de um todo que merece
atenção em outros diálogos em torno da interação. Surgirão outros recursos, suportes,
gêneros discursivos etc., mas esperamos que o professor sempre possuirá a voz mais
enfática em sala. Souza e Coelho (2012) salientam que:

A sala de aula é, nessa medida, um microcosmos da sociedade onde
alunos iniciam suas carreiras ainda crianças, desenvolvem-se
cognitivamente e se instituem sujeitos sociais que fazem à medida que
reconhecem seus papéis e funções interacionais nesse espaço
institucional. Tudo isso ocorre no entorno da palavra que nem sempre
tem vistas ao objeto de ensino e aprendizagem.(SOUZA e COELHO,
2012, p.4)

Em vista do apresentado, reafirmamos que os alunos já compreendem os lugares
hierárquicos definidos historicamente, em sua grande maioria, e sabem também que a
palavra do professor tem essa função diferencial, portanto revestida de poder, conforme

defendido por Souza e Coelho (2012, p.9) Então, ao recepcionar o livro didático
permeado/impregnado pela expressividade e/ou com uma intenção discursiva, o usuário
do livro didático se vê imerso em um conjunto de enunciados, os quais trazem consigo
um juízo de valor e geralmente “[...] as pessoas se apoiam e às quais se referem que são
citadas, imitadas, servem de inspiração.” (BAKHTIN, 2000, p. 314). Consequentemente
as redes de interação dialógica não são justas o suficiente, contrariando a noção
dialógica por se aproximar de uma única voz imperando, sobrepondo e silenciando.

2.2 Vozes nos capítulos e na aula de Português

É inegável a influência do filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin para os
estudos da linguagem, para a ciência e, consequentemente, para a formação dos
estudantes de língua materna. Prova disso é a presença de inúmeros postulados
presentes em lei educacionais e nos próprios livros didáticos de Língua Portuguesa. O
objeto dessa pesquisa, por exemplo, apresenta em vários momentos algum princípio
bakhtiniano diretamente ou indiretamente. Para a abordagem dos gêneros textuais, os
autores recorrem à discussão em torno dos gêneros proposta pelo autor. O exemplo a
seguir demonstra como a abordagem ocorreu indiretamente:

Figura 21: Gênero do discurso bakhtiniano

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 32)

Na discussão acima, percebe-se a presença de seus estudos, mas não há uma
referência direta ao pesquisador. Entretanto, na seção do livro que é direcionada ao
professor, os autores citam algumas discussões envolvendo o pensador russo,
confirmando a lógica de inclusão de seus postulados, como se nota nos destaques em
amarelo:

Figura 22: Gênero do discurso bakhtiniano - Continuidade

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 417)

Logo, os próprios autores reconhecem a autoria do filósofo da linguagem
quando atribuem o pioneirismo em torno da abordagem dos gêneros do discurso ao
pesquisador, “foi o primeiro a empregar a palavra gêneros com um sentido mais amplo,
referindo-se também aos textos que empregamos nas situações cotidianas de
comunicação” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 417).
Os próprios Parâmetros Curriculares (BRASIL, 1998, 2002) também discutem a
necessidade de se amparar nos estudos bakhtiniano e do Círculo Linguístico de Praga.
Vale ressalvar que essa prática tem se transformado em tendência para autores de outros
livros didáticos de Língua Portuguesa. Contudo, nem sempre essa retomada de
princípios tem um efeito didático tão relevante. Alguns livros parecem tratar os gêneros
do discurso da mesma maneira que tratam os gêneros textuais, o que pode não ser
consensual para todos os pesquisadores da área.
Para efeito didático, abordamos as páginas do livro didático em que a professora
colaboradora utilizou e uma apostila distribuída durante a observação com o objetivo de
quantificar as vozes presentes nesses recortes. A partir desse enfoque, buscaremos mais
por dados quantitativos já que esses dados têm relevância para a compreensão de um
todo.
Assim, a partir dessa metodologia, abordaremos as primeiras citações referentes
às páginas citadas na transcrição, nesse caso, foi a página 140, conforme mencionado no
Episódio 1: “Então... Dentre os tipos textuais te:m descrição. É o que nós vamos ver na
aula de hoje. Na... No livro de você na página 140... 140.” (Fonte: Episódio 1 – Dados
da pesquisa.)

Figura 23: Página 140 – primeiras vozes

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 140)

Considerando o exposto, podemos demonstrar tais enunciados e enunciadores
conforme a tabela abaixo:
Quadro: 2 - Vozes da página 140

Nº
1.

texto veiculado
“Escrevendo com técnica”
“Grande parte dos gêneros textuais [...] a seguir
faz parte do romance O germinal, de Émile Zola,
escritor francês do século XIX. Leia-o.”

2.

Autor(es)

“No meio dos campos de trigo e
beterraba, a aldeia dos Deux-Cent-Quarante
dormia sob a noite negra. Distinguiam-se
vagamente os quatro imensos corpos [...] ouviase apenas a queixa do vento por entre as sebes
arrancadas.”

Cereja & Magalhães

Émile Zola - escritor francês

Logo após, há uma referência à página 141, que é a continuidade da leitura
iniciada na página anterior, conforme apontado pela professora: “Professora: O texto
descritivo a seguir faz parte do romance O germinal, de Émile Zola, escritor francês do
século XIX, pronto. Antes de lê o texto, na página 141 eu tenho o vocabulário”. (Fonte:
Episódio 1 – Dados da pesquisa.)

Quadro: 3 - Vozes da página 141

Nº

texto veiculado

Autor(es)

3.

"Em casa dos Maheu, no número dezesseis do segundo
grupo de casas, tudo era sossego. [...] Era uma expressão
dolorosa e abatida que parecia encher de cansaço toda a
sua nudez." [conclusão do texto da página 140].

Émile Zola - escritor
francês

4.

Figura 24: Imagem que acompanha o texto

Hemis / Alamy / Other
Images

5.
“Alguidar: vaso baixo de barro ou de metal. [...] sebe:
cerca de arbustos, ramos, estacas ou ripas entrelaçadas.”

Fonte: dicionário não
informado

Por conseguinte, a partir do Episódio 2, a professora apresenta algo na página
142, como se nota em: Na página... 142, nós vamos ver agora, é:: os diversos tipos de
descrição, será que a descrição, quando eu faço essa descrição, eu posso descrever... é::
puramente só personagens, só pessoas? (Fonte: Episódio 2 – Dados da pesquisa.)

Quadro: 4 - Vozes da página 142

Nº

texto veiculado

Autor(es)

6.

Questões: 1. “O texto em estudo descreve a aldeia de
DeuxCent-Quarante, a casa e a família dos Maheu?”
[Há também a presença no livro do professor das
orientações para o professor que não analisaremos, pois
o livro do estudante não possui.].

7.

Cereja & Magalhães

Figura 25: Natureza-morta

Fonte: Natureza-morta
com maçãs, uma pera
e uma jarra de
cerâmica (1889), Paul
Gauguin, Fogg Art
Museum, Havard
University Art
Museum, USA

8.

[Início de outro exemplo de descrição]
“Era de fato um lindo quadro, aquele formado pelas
irmãs reunidas no recanto verde, com a luz do sol [...]”.

Fonte: Louise May
Alcoot. Mulherzinhas.
São Paulo: Nova
Cultural, 2003, p. 142.

Em seguida, a professora prossegue para a página 143 para dar continuidade a
leitura do texto e apresentar novos enunciados. E segue alternando nas páginas 142 e
143. Como se observa em: “A descrição quando ela... quando ela é objetiva, aqui na
página 143 já fala, ó gente, então só lê aqui para eu explicar lá atrás, na 143, nesse
quadrinho cor-de-rosa.” (Fonte: Episódio 2 – Dados da pesquisa.) e, depois: “.Descrever
uma cena, na 142, era de fato um lindo quadro, [...] a gente vai imaginando aqui na
nossa cabeça... a cena, ó: “Era de fato um lindo quadro.” (Fonte: Episódio 2 – Dados da
pesquisa.). E assim segue a distribuição dos enunciados na página 143:

Quadro: 5 - Vozes da página 143

Nº

texto veiculado

Autor(es)

9.

[Conclusão do exemplo de descrição]

Fonte: Louise May
Alcoot. Mulherzinhas.
São Paulo: Nova
Cultural, 2003, p. 142.

“[...]fazer muitas coisas bonitas com elas. Amy
desenhava [...] e aquela tranquila reunião no bosque era
muito atraente para seu espírito inquieto. [...]”
10. “Descrição objetiva e descrição subjetiva [...] Observe a
objetividade na descrição do imóvel anunciado”
11.

“Vila Nova Conceição – Casa de esquina com 460 m²
[...] Zoneamento liberado para atuação comercial. R.
Afonso Braz”

12. “[...] Era uma boa mulher, caridosa e benevolente [...] o
que a tornava um tanto cega às falhas de quem os
possuía.”

13.

“Uma casa velha na zona norte de Londres. Um
aposento bem amplo [...] Na esquerda alta um aparelho
combinado de rádio e vitrola”

Cereja & Magalhães
“Anúncio
Classificado”
O Estado de S. Paulo
Persuasão – Jane
Austen
(Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1996,
p. 35)
Harold Pinter – Volta
ao lar. São Paulo:
Abril Cultural, 1976.
P.7

Após a exposição e vozes presentes na página 143 do livro, identificamos a
sugestão da página 144 no Episódio 2 pela professora para que os alunos façam as
atividades. Assim, ela menciona:
Vou marcar aqui no meu para depois não falar: ah, mas não passou
esse não. 1, 2 e 3 na página 144. ((alguém pede para repetir)) 1, 2 e 3
na página 142, 142. Na página 144... 1, 2, 3 e 4... e 5. Do 1 ao 5, tudo
pequenininho da página 144. (Fonte: Episódio 2 – Dados da

pesquisa.)

Assim, a referida página apresenta as seguintes vozes;
Quadro: 6 - Vozes da página 144

Nº
14.

texto veiculado

Autor(es)

“Exercícios”
“1. Caracterize por meio de uma locução adjetiva”

Cereja & Magalhães

[outro inúmeros enunciados – questões]
15.

“Ela é minha delícia, o meu adorno, janela de retorno
[...] minha manha, meu amanhã...”

16.

Figura 26: mulher - Jim Craigmyle

“versos de Lenine”
http://letras.terra.
com.br/lenine/83606

Jim Craigmyle /
Masterfile/Others
Images

Fonte: Extraído do livro didático pelo autor.
No episódio 3 e 4, a professora faz uso de um material que não está presente no
livro didático. Trata-se de um conjunto de textos de várias fontes. Como já apresentado,
mesmo assim temos um comportamento similar ao livro didático, ou seja, vozes de
outrem como uma finalidade didática. A discente reuniu algumas abordagens em
relação à produção de uma redação, conforme se nota abaixo:

Tabela 12: Distribuição de vozes

Nº

texto veiculado

autor(es)

1.

“Eixos cognitivos - Com base em alguns
documentos sobre o Enem disponíveis no site do
Ministério da Educação e Cultura [...] devem estar
vinculados à práticas que tragam transformações
benéficas à sociedade”

Davi Fazzolari

2.

“A estratégia para o texto”
“Gosto de usar a técnica do „texto do circuito‟.
Começo pelo título [...] sob o tema „A persistência
da violência contra a mulher no Brasil‟”.

Guia do estudante 12- Curso
Enem
Por Ana Lourenço - Raphael
Souza, do Rio de Janeiro

3.

“Equilíbrio Aristotélico – Ao longo processo de
formação do Estado brasileiro [...] esse fato social
será gradativamente minimizado no país”

Raphael Souza, do Rio de
Janeiro, ENEM 2015

4.

“Os deslizes mais comuns – „Pontuação: frases
extensas, sem pontuação adequada, são comuns
[...] a forma como a frase está sendo construída”.

O Globo, 11 ago. 2002

5.

“Plano de texto – Com começo, meio e fim [...]
Procure criar um título claro, abordando o tema e
seu ponto de vista sobre ele.”

Blog da Professora13 Juliana
Melo – Redação CADI –
Itabuna/BA

6.

“Possíveis temas de redação para o ENEM 2016”

http://www.horadoenem.org/
possiveis-temas-de-redacaodo-enem-2016/

7.

“Dicas de Redação - “Quem não lê não pensa”. E
quem não pensa está fadado a ser sempre um
servo." (Paulo Francis) [...] seu texto antes de
passa-lo a limpo”.

Dicas de Redação 14- Por:
Adilson Torquato

8.

“Dica nº 1 → Quem lê mais, escreve melhor: Não
adianta querer escrever bem se você corre dos
livros! [...], pois só assim você será bem-sucedido
na hora de escrever uma redação. Mãos à obra e
bons estudos!”

Por Luana Castro - Graduada
em Letras (Escola Kids)

Fonte: Extraído do livro didático pelo autor.
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https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/estudante-que-tirou-1000-duas-vezes-na-redacao-da-dicaspara-ir-bem-no-enem/
13
http://blog.cpbedu.me/queropassar/
14
Universidade Paulista - Unip - Comunicação E Expressão.

Conforme o exposto, apresentamos quantas vozes registramos nas páginas do
livro didático e da apostila apresentadas em sala de aula. Assim, as orientações
propostas em questões ou conteúdos que não têm a referência, entendemos como dos
autores do livro didático de Língua Portuguesa. Cabe ressalvar que fizemos uma análise
geral das páginas com todas as ocorrências:
Tabela 13: Vozes estatísticas

Nº

autor

quantidade

1.

Cereja & Magalhães

4

2.

Émile Zola

1

3.

Cereja & Magalhães

1

4.

Hemis / Alamy

1

5.

Dicionário não informado

1

6.

Gauguin, Fogg Art Museum, Havard Univ. Art Museum, USA

1

7.

Louise May Alcoot. Mulherzinhas. São Paulo: Nova Cultural,

2

8.

“Anúncio Classificado” O Estado de S. Paulo

1

9.

Jane Austen (Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1996, p. 35)

1

10.

Harold Pinter – Volta ao lar. São Paulo: Abril Cultural

1

11.

Lenine” http://letras.terra.com.br/lenine/83606

1

12.

Jim Craigmyle / Masterfile

1

13.

Davi Fazzolari

1

14.

Lourenço A. – Souza R. (Guia do estudante – Curso Enem)

1

15.

Raphael Souza, do Rio de Janeiro, ENEM 2015

1

16.

O Globo, 11 ago. 2002

1

17.

Blog da Professora 15 Juliana Melo – Itabuna/BA

1

18.

Dicas de Redação - Por: Adilson Torquato

1

19.

Luana Castro - (Escola Kids)

1

Fonte: Extraído do livro didático pelo autor.
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http://blog.cpbedu.me/queropassar/

Assim, considerando o exposto, temos 19 “vozes” presentes nas páginas 140,
141, 142, 143 e 144 e na apostila apresentada pela professora no último episódio.
Ressalta-se que a quantidade de vozes apontadas diz respeito aos textos verbais e alguns
textos não verbais, pois ainda poderíamos contabilizar a participação dos revisores:
Pedro Cunha Jr. E Lilian Semenichin (coords.) /Luciana Azevedo/Maura Loria/Eduardo
Sigrist/Rhennan

Santos/Elza

Gasparotto/Aline

Araújo/Gabriela

Moraes/Patrícia

Cordeiro; os profissionais que sugeriram os textos para os autores: Carlos Henrique
Carneiro, Carolina Assis Dias Vianna, Norbeto Lourenço Nogueira Júnior, Pedro
Reinato e Rosineide de Melo; o gerente de arte: Nair de Medeiros Barbosa; o supervisor
de arte: José Maria de Oliveira, dos diagramadores: Alexandre Uehara/José Aparecido
de Olivera/Setsumi Sinzato e a assessora de arte: Maria Paula Santos Siqueira e Carlos
Magno.
Portanto, totalizamos 42 sujeitos presentes em 4 episódios de aulas utilizando o
livro didático de Língua Portuguesa mais uma apostila preparada pela docente. Assim,
consideramos que há de fato uma grande quantidade de outros sujeitos nos materiais
utilizados pelo professor. Destaca-se que a abordagem da professora também possui um
conjunto relevante de outros autores em razão de sua formação. Além da filosofia da
Unidade Escolar a partir relação com a comunidade, com o gestor pedagógico, com a
Secretaria e seus coordenadores que envolvem também a questão e até mesmo a
político-partidária que impacta, cada um a seu modo, no funcionamento das unidades
escolares. Pires & Tamanini-Adames (2010) apontam que “a polifonia é parte essencial
de toda enunciação, já que em um mesmo texto ocorrem diferentes vozes que se
expressam, e que todo discurso é formado por diversos discursos.” (PIRES &
TAMANINI-ADAMES, 2010, p. 66), dessa maneira, percebemos o quanto as diferentes
vozes estão presentes nos enunciados apresentados. Cada um em seu grau, uns mais
ativos do que outros que podem ser até imperceptíveis, mas estão ali representando.
Cabe ressalvar que não concebemos a polifonia como o dialogismo propriamente dito.
Pois a polifonia são as ditas vozes polêmicas do discurso, enquanto que o dialogismo é
concebido como um princípio dialógico constitutivo da linguagem, como reafirma Pires
& Tamanini-Adames (2010) apud Rechan (2003) em: “dialogismo não deve ser
confundido com polifonia, pois o dialogismo é o princípio dialógico constitutivo da
linguagem, enquanto a polifonia se caracteriza por vozes polêmicas em um discurso.”
(PIRES & TAMANINI-ADAMES, 2010, p. 67). Essa linha de pensamento também está

de acordo com outros autores como Oliveira (2013) que defende: “em Bakhtin,
polifonia e dialogismo não são sinônimos. Enquanto o dialogismo é caracterizado como
o princípio dialógico constitutivo da linguagem, a polifonia se caracteriza pelas vozes
polêmicas do discurso.” (OLIVEIRA, 2013, p.127). Outros pensadores também seguem
esse pensamento:
Os textos são dialógicos porque resultam do embate de muitas vozes
sociais; podem, no entanto, produzir efeitos de polifonia, quando essas
vozes ou algumas delas deixam-se escutar, ou de monofonia, quando o
diálogo é mascarado e uma voz, apenas, faz-se ouvir (BARROS,
1994, p. 6).

O próprio pensador russo menciona que os processos de compreensão dos
interlocutores ocorrem a partir de uma ligação que ocorre em consonância com
enunciados que mantém uma conexão ideológica, ou mesmo uma “refração”, como se
nota em: “O ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. O
que determina essa refração do ser no signo ideológico? O confronto de interesses
sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica [...]”(BAKHTIN, 2006, p.
45), dessa forma, é inegável que ocorra essa relação constante de enunciados e
interlocutores, sendo um atravessamento coletivo.
Destaca-se que constatamos tais dados a partir de quatro (4) recortes, portanto,
episódios de algumas aulas apenas. Uma maior quantidade de observações poderia ser
feita para outras registradas, mas selecionamos apenas algumas por uma questão
metodológica.

CAPÍTULO 3 – RESULTADOS EVIDENCIADOS

3.1 A sala de aula como o espaço-tempo por natureza

O dito cronótopo denominado sala de aula possui uma variada quantidade de
fenômenos observáveis e relevantes para a compreensão dos participantes da
enunciação. E por mais que acreditamos conhecer as ocorrências desse espaço, ainda há
muito que explorar. Assim, “Nossa crença de que já conhecemos as salas de aula –
como futuros professores, professores experientes [...] – cega-nos para as nuances da
particularidade na construção local da interação cotidiana como ambiente de
aprendizagem” (ERICKSON, 2001, p.10). Essa autenticidade dos eventos da sala de
aula é o que demonstra o quanto cada universo é particular. Pereira & Souza (2015)
entendem que “o evento aula, como todos os eventos da vida social, não se dá num
vácuo de tempo e espaço, mas em situação bem concreta, situada e datada
historicamente.” (PEREIRA & SOUZA, 2005, p.522). Portanto, esse trabalho seguiu
com a compreensão de que os fatos observados e dados gerados se referem
especificamente à sala de aula investigada. Desse modo, temos a plena consciência dos
limites de nosso olhar e dos fatos inéditos presentes na aula de Língua Portuguesa,
como reitera Faraco (2006, p.24): “a linguagem aparece já apresentada como atividade
(e não como sistema) e o enunciado como um ato singular, irrepetível, concretamente
situado e emergindo de uma atitude ativamente responsiva”.
O microcosmo sala de aula é um lugar propício para evidenciarmos a construção
de sujeitos a partir da interação com outros, com distintas experiências, religiões,
culturas, classes sociais, orientações, etc, e que são essenciais para o constructo
formativo de todos os envolvidos. Alguns autores reforçam esse ideal bakhtiniano,
como Koch (2003, p.19):
[...] o ponto de partida para a elucidação das questões relativas ao
sujeito, ao texto e à produção textual de sentidos tem sido uma
concepção sociointeracional de linguagem, vista, pois, como lugar de
"inter-ação" entre sujeitos sociais, isto é, de sujeitos ativos,
empenhados em uma atividade sociocomunicativa.

É através dessa interação que o ser humano se (re)constroe, (res)significa em
todo momento, portanto, essa estruturação é renovável a cada instante, é dinâmica e
exige um acompanhamento por parte dos profissionais, assim, esse espaço social dá
margem para cada sujeito ocupar os seus lugares de acordo com o contexto. O pensador

russo salienta que “a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos
socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser
substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor.”
(BAKHTIN, 2006, p.114). Assim, mesmo um interlocutor não presente fisicamente,
mas presente através da enunciação, ocupará o seu lugar enquanto sujeito, ainda assim
dinâmico.
Xavier de Lima (2011, p.9) destaca que: “Gerações diferentes, com trajetórias
sociais diferentes e contextos sociais que mudam não só de local para local como, no
passar do tempo, tendem a trazer uma contínua renovação no irremediavelmente
heterogêneo perfil dos estudantes”. Desse modo, uma pesquisa de abordagem
qualitativa foi de fundamental importância para, a partir de outras teorias, compreender
esse universo e algumas de suas particularidades. “o rigor de uma pesquisa dessa
natureza não se mede apenas por comprovações estatísticas, mas justamente pela
amplitude e pertinência das explicações e teorias” (SUASSUNA, 2008, p.348)
Assim sendo, dedicamos a primeira parte da pesquisa para investigar a prática de
uma professora de Língua Portuguesa do 1º do Ensino Médio em sala de aula de um
colégio público estadual do município de Vitória da Conquista e seu principal
instrumento de trabalho, o livro didático de Língua Portuguesa, volume um do Ensino
Médio. Assim, encontramos o livro didático e seus participantes como: professora,
estudantes, autores, colaboradores, escritores, revisores, diagramadores, financiadores
etc. O livro didático, esse gênero do discurso por excelência, é o “Português:
Linguagens”, Edição 2013, elaborado por William Roberto Cereja e Thereza Cochar
Magalhães, pertencente ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, específico
para o primeiro ano do ensino médio.
Dessa maneira, dedicamos a nossa atenção principalmente para os enunciados
designados para orientar o andamento da aula para o professor. Registramos as
principais orientações presentes no livro didático do professor e outras indicações que
têm como objetivo ajudar/assumir os encaminhamentos da aula de Língua Portuguesa.
Essas diretrizes geralmente de vermelho nas páginas do livro didático na versão do
professor ou veem de forma implícita nos enunciados das questões, textos de
apresentação, etc.
Conforme exposto, inicialmente adotamos uma análise de dados baseada na
pesquisa documental exploratória que fomentou a pesquisa qualitativa. No que tange a

essa análise, compreendemos a partir de Godoy (1995) como uma proveitosa forma de
compreender alguns sentidos presentes no livro didático:
Qualquer comunicação que veicule um conjunto de significações de
um emissor para um receptor pode, em princípio, ser decifrada pelas
técnicas de análise de conteúdo. Ela parte do pressuposto de que, por
trás do discurso aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um
sentido que convém desvendar. (GODOY, 1995, p. 23)

Para a autora em questão, a escolha do documento não se dá de forma aleatória,
como se observa em “a escolha dos documentos não é um processo aleatório, mas se dá
em função de alguns propósitos, idéias ou hipóteses” (GODOY, 1995, p. 23) O livro
utilizado pela docente coincidiu com o livro utilizado pelo pesquisador em sua atuação
no ano de 2015 em uma unidade escolar da rede pública. Acreditamos que esse contato
anterior revestiu o estudo com uma maior propriedade, haja vista que o livro analisado
já foi concebido enquanto um material pedagógico de uso constante do professorpesquisador, e posteriormente, o mesmo material foi analisado sob a perspectiva de um
pesquisador-professor.
A mobilização da pesquisa documental possibilitou integrarmos uma importante
parte da pesquisa. Antes de irmos para a sala de aula, nos debruçamos sobre o livro
didático para que conseguíssemos compreender o universo da sala de aula e sua relação
com as proposições presentes no livro didático. Para perceber como a condução da aula
permanecia ou não sob “as rédeas” do professor ou eram transferidas para o livro
didático e seus sujeitos – autores. Godoy (2005) aponta que “é importante ressaltar que
a pesquisa documental pode ser utilizada também como uma técnica complementar,
validando e aprofundando dados obtidos por meio de entrevistas, questionários e
observação.” (GODOY, 1995, p. 25). Dessa forma complementamos os nossos estudos,
seguindo esse caminho sugerido pela autora: análise do livro didático, observação em
sala de aula das atividades dialógicas, entrevista com a professora e transcrição e
tabulação das aulas a partir de episódios.
Analisamos o livro didático e, por conseguinte observamos as aulas da
professora colaboradora. Foram alguns dias de observação, dos quais escolhemos 4
episódios16 de aulas dessa professora de Língua Portuguesa do 1º ano do Ensino Médio
de um colégio público estadual de Vitória da Conquista. Analisamos como a alternância
16

Adotamos o gênero episódio para este trabalho para que fosse possível analisar várias ocorrências em
aulas diferentes.

de vozes é realizada em sala de aula entre professor-aluno-livro didático e seus impactos
em relação à sobreposição de vozes, graus de dialogismo e condução da aula de Língua
Portuguesa.
Dessa maneira, essa investigação de caráter qualitativo, ancorada na etnografia,
realizou observações em sala de aula com a professora, com o livro didático de Língua
Portuguesa e seu processamento em sala. Evitamos ao máximo interferências na prática
comum da rotina da aula de Língua Portuguesa. Desse modo, pautamos as interações
ocorridas com o envolvimento do livro didático de Língua Portuguesa e “examinar a
construção da realidade social” (CAVALCANTI & MOITA LOPES, 1991, p. 139)
desse universo tão relevante para a formação de uma sociedade. Antes de proceder com
a observação, seguimos as normas propostas pelo Comitê de Ética da Pesquisa que
gerou o número de autorização: CAAE: 65431117.9.0000.5578. Destarte, após os
prazos estabelecidos, iniciamos a observação e registramos as aulas por meio de
filmagem, o que complementou os relatos anotados pelo pesquisador. Essa atividade foi
mais uma ferramenta para tentar captar a realidade da sala de aula. Como é sabido,
mesmo utilizando algumas inovações tecnológicas para registrar, ainda estamos
distantes de conseguir compreender toda e qualquer aula de forma suficiente. Green et
al (2005) reforçam que “eles não representam tudo que aconteceu no cenário
pesquisado, sendo como os sistemas narrativos, influenciados pela escolha do foco e
pela localização espacial do pesquisador” (GREEN, DIXON & ZAHARLICK, 2005,
p.5).
Para construir uma pesquisa mais abrangente, realizamos uma entrevista com
questões abertas para a professora colaboradora. As questões indicaram que aspectos
relacionados ao cotidiano da professora, como a relação com o livro didático, conteúdo
e outros detalhes. O registro também foi realizado por meio de uma filmadora que
contribuiu para a posterior transcrição da entrevista e fidelidade na recuperação integral
das indagações e respostas. Ressaltamos que, durante a gravação, não focalizamos as
expressões faciais da entrevistada a pedido da mesma, mas observamos as interações da
participante durante o registro, pudemos ampliar as interpretações em torno desse
evento. Dessa maneira, essa rica forma de enunciação preza pela utilização intensa da
palavra por meio da qual os atores sociais constroem e dão sentido à realidade de os
cerca. (FLICK, 2002; JOVECHLOVITCH & BAUER, 2002).
As descobertas realizadas por meio das etapas anteriores foram de fundamental
importância. Entretanto, ressaltamos a fundamental importância da: entrevista com

questionários (questões abertas) para a professora colaboradora; a filmagem com
gravação fílmica e transcrição das aulas gravadas têm relevantes contribuições para a
solidificação da compreensão acerca dos processos enunciativos.
Para Edwards e Lampert (1993, p.03), realizamos um processo de recorte, ou
mesmo, "congelamos no tempo" os atos linguageiros e abordamos as enunciações
desejadas. Percebemos que, o pesquisador, assumiu varia facetas ao longo da pesquisa,
já que durante a gravação se investiu de pesquisador observador na entrevista, como o
pesquisador entrevistador e na transcrição como analista dos dados de linguagem, ou
seja, no qual interpreta as falas registradas em sala. Assim, os dados registrados para a
transcrição tornaram-se o foco da etapa na pesquisa. O que (não) foi dito, o que (não)
foi perguntado, reações diversas, situações (im)previstas nas aulas gravadas e na
particularidade da entrevista em que apenas os dois participantes (professor e
pesquisador) estavam presentes e são os únicos capazes de retomar com fidelidade,
apesar de ter a gravação digital como forma de recuperar, ainda assim, os participantes
têm recursos suficientes para rememorar com riqueza de detalhes.
Na transcrição, o pesquisador reviverá o evento enunciativo ocorrido. A escuta e
a possibilidade de voltar para reouvir e tirar quaisquer dúvidas transformam o processo
de transcrição em algo mais próximo do diálogo, pois, “ao efetuar a transcrição o
pesquisador tem, então, a invejável posição de ser, ao mesmo tempo, interior e exterior
à experiência” (QUEIROZ, 1983, p. 84). Fato que poderia ser diferente caso o
transcritor fosse diferente do entrevistador, ou seja, o sujeito que participou do evento e
ao mesmo tempo transcreveu os diálogos para a escrita tem mais elementos e
envolvimento do que um que apenas transcreveu sem ter tido acesso ao evento.
Adotar a transcrição de uma pesquisa pressupõe se apegar a um conjunto de
normas e critérios metodológicos, já que há uma transposição em foco, ou seja, há uma
escolha para representar graficamente os enunciados sonoros construídos. Dessa forma,
selecionamos as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 17
por se adequar a nossa pesquisa e por ter sido também selecionada por outras
dissertações da linha de pesquisa em que esse trabalho está filiado.
O fato é que, apesar de todos os recursos disponíveis, estamos longe de
“congelar” e transpor a real interação social decorrida. Dessa forma, conforme Queiroz
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As recomendações estão disponíveis no sítio virtual:
<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=
58> Acessado em 01 novembro, 2017.

(1983), vivemos em um mundo enunciativo “irrecuperável” em sentido de repetição de
eventos. Como se nota em “[...] o documento audiovisual tem suas limitações e falhas.
O vivido é irrecuperável em sua total vivacidade” (QUEIROZ, 1983, p. 85)
Com a finalidade de minimizar os riscos de apenas confiar em uma modalidade
de dado, após a pesquisa documental em torno do livro didático, realizamos as
observações em sala de aula com a docente em plena atividade e o devido registro e, por
conseguinte, fizemos uma entrevista com a docente. Logo após, transcrevemos as falas
para o texto escrito realizadas em sala de aula, assim como transcrevemos a entrevista
realizada com a professora participante. Em seguida, utilizamos a transcrição para
organizar a análise por meio do gênero episódio. Destacamos que essa modalidade de
organização partiu do trabalho envolvendo a análise dos episódios de aula do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Alfabetização (GEPALFA), da Universidade de Passo Fundo
que tem Dickel (2015) como responsável pelo trabalho.
Sintetizamos a investigação da seguinte maneira: 1ª etapa: Pesquisa documental
do livro didático; 2ª etapa: Observação e gravação das aulas; 3ª etapa: Entrevista18 com
a professora colaboradora; 4.ª etapa: Transcrição das aulas e sistematização por meio
do gênero episódio; 5ª Análise de todos os dados gerados a partir da pesquisa, para a
produção da dissertação; 6.ª Possíveis resultados alcançados. Assim, dispomos as etapas
seguindo a tabela abaixo:
Tabela 14: Etapas da Pesquisa

1ª Etapa:
2ª Etapa:

ETAPAS
Pesquisa documental do Livro: Português-linguagens, vol.1, 1º ano do
ensino médio de Willian Cereja e Tereza Magalhães.
Observação e registro por meio de filmadora de aulas de Língua
Portuguesa com a professora colaboradora

3ª Etapa:

Entrevista com a professora colaboradora

4ª Etapa

Transcrição das aulas e entrevista

5ª Etapa

Organização por meio de episódios

6ª Etapa

Possíveis resultados alcançados

Fonte: Produzido pelo pesquisador
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ENTREVISTADA . [março. 2017]. Entrevistador: Marcone Araújo Higino. Vitória da Conquista,
2017. 1 arquivo .mp3 (6 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta
dissertação.

A utilização dessa unidade escolar pública representa apenas um exemplo da
múltipla composição educacional presente em nossa região sudoeste do estado da Bahia.
Essas particularidades, no entanto, estarão presentes em outros estabelecimentos de
ensino de maneira única, mas ainda vinculada às proposições sugeridas no livro
didático.
Para nortear a análise de todas as aulas filmadas, selecionamos suas partes e nos
fundamentamos na organização em tabelas que tipificaram transcrições de aulas através
do formato “episódio”. Nessa sistematização, apresentamos uma tabela com três colunas
e uma linha para cada evento discutido. Então, na primeira coluna colocamos qual turno
o evento vai abordar. As transcrições consideraram cada turno como um novo parágrafo
numerado. A criação de um novo parágrafo na maioria das vezes se dava a partir de
uma longa pausa ou quando ocorria a mudança de uma abordagem temática. Na coluna
seguinte, apresentou-se o participante responsável pela enunciação. Em sua grande
maioria, a professora foi a participante mais presente. E na última coluna apresentamos
o discurso extraído da transcrição. Sendo que, inicialmente, o horário da gravação
realizada e, por conseguinte, o próprio extrato da fala realizada. Em alguns momentos,
destacamos algum excerto do discurso em itálico para explicitar com mais ênfase.
Algumas linhas são menores do que outras, natural da dinâmica da fala.
O registro dos dados da pesquisa passou por uma observação das aulas com
registro em vídeo e a sistematização por meio de gênero do discurso denominado de
Episódio de Aula e análise das possíveis sobreposições. Esse gênero, Episódio de Aula,
é um notório recurso para explorar aspectos que se enquadram em uma pesquisa
caracterizada como qualitativa. É inegável que a adoção dessa sistematização segue
encaminhamentos comuns aos adotados por outros pesquisadores do Grupo de Pesquisa
em Linguagem e Educação (GPLED), haja vista que esses e outros autores também
mobilizaram as discussões para o universo da sala de aula. Assim, é natural que esse
alinhamento aconteça.
As mencionadas gravações foram organizadas considerando o mapa de eventos
oriundo da etnografia interacional (GREEN; MEYER,1991), que explicita os processos
interacionais construídos durante o evento, nesse caso, a aula de Língua Portuguesa com
o livro didático. Então, essa sistematização e elaboração de episódios permitiram expor
a dinâmica da sala de aula de forma satisfatória. A investigação em curso possibilitará

uma amostragem desse processo. Examinamos, assim, esse autorar19, nesse
microcosmo da sociedade, buscando emergir e tecer posicionamentos. Vejamos o
episódio 1 da aula com os seguintes turnos respectivamente: 4, 5, 6, 2, 7, 11, 14, 15, 14,
16, 20. Ressaltamos que os turnos apresentados foram selecionados da transcrição,
material20 produzido durante a observação em campo, para evidenciar algum aspecto da
análise. Toda transcrição está presente como anexo.

4.2 Discussão acerca da produção textual: Texto descritivo.
Figura 27: O discurso (in)visível – Sala de aula

Fonte: Dados da pesquisa. Registro do pesquisador.

O referido episódio trouxe uma das primeiras aulas registradas, posteriormente
transcrita, e também uma das aulas mais férteis para a análise do corrente estudo, pois, a
docente usa clássico do livro didático de Língua Portuguesa em questão durante toda a
aula. É natural que as concepções existentes em torno da aula de Língua Portuguesa
podem variar de acordo com o interlocutor, caso seja um professor de ensino
fundamental I, um linguista, autores dos livros didáticos, financiadores, pais, diretores,
professores de outras áreas e outros inúmeros participantes, mas é inegável que em
termos de classificação podemos acompanhar e perceber as diferenças entre uma aula de
19

Noção apresentada por Faraco (2009) que entende como uma posição no contexto da circulação e das
guerras sociais; além de explorar o potencial da tensão criativa da heteroglossia dialógica.
20
Banco de dados da Pesquisa da dissertação do Programa de Pós-graduação em letras: Cultura,
Educação e Linguagens – UESB.

Língua Portuguesa clássica, pautada em conceito, exemplo, exercício e um grande
reforço normativo e uma aula com discussões que abordem o texto como uma das
principais prioridades da aula além de se conectar com as teorias mais recentes da
linguística.
Podemos enfatizar que a professora, em outros momentos, também utilizou outros
materiais além do livro didático de Língua Portuguesa, mas em nossas gravações apenas
essa aula teve o foco principal no livro didático. Cabe ressalvar que nosso objeto de
análise foi o livro didático, no entanto, outros instrumentos que a docente utilizou
tiveram rituais próximos aos concebidos para o gênero do discurso livro didático. Dessa
maneira, essa dualidade pedagógica, do que está no livro e do que foi construído na
formação do professor, será também discutida. O próprio livro didático e seus autores
incitam essa transferência de vozes, como já apresentado, uma vez que há indicações de
livros, filmes, sítios virtuais, etc.
É sabido que há objetivos definidos em um instrumento (livro didático) de extrema
importância, conforme aponta Batista & Rojo (2005) em: “auxiliar no ensino de uma
determinada disciplina, por meio da apresentação de um conjunto extenso de conteúdos
do currículo [...] sob a forma de unidades ou lições.” (BATISTA & ROJO, 2005, p.15)
Contudo, além disso, residem alguns questionamentos imbricados nesses emaranhados
culturais: O aprendizado em questão é dotado de um viés dialógico que permite uma
interlocução harmônica entre livro, professor e aluno? Esse encontro de “atitudes
responsivas ativas” e o “modo de compreensão passiva” (BAKHTIN, 2006, p.271.)
demarcam os seus lugares de “resistência” (GNERRE, 1987, p.3), existentes na
confluência de vozes presentes na linguagem.
Como é do nosso conhecimento, “Embora nessa assertiva de Bakhtin a atitude
responsiva ativa seja mencionada apenas na oralidade, podemos também identificá-la no
texto escrito, ou seja, a responsividade não é uma atitude exclusivamente oral.” (LIMA
& SANTOS, 2013, p.4) Dessa maneira, supomos que, após a introdução de variados
gêneros textuais e sugestões presentes no livro didático, há indicações de como o sujeito
se torna ativo responsivamente. Para Souza & Benevides (2016, p.3), conforme os
postulados de Bakhtin (2003) a “compreensão responsiva ativa se refere ao momento
em que o sujeito compreende o enunciado do locutor e responde ativamente”. Por
conseguinte, as autoras definem a compreensão passiva como o segundo modo de
compreensão “que não exige a verbalização da resposta.” Além de trazer o modo de

compreensão muda ou efeito retardado que se trata de uma apreensão de um enunciado
para a posterior aplicação.
Para

fins

de

esclarecimento

metodológico,

apresentaremos

o

“turno

conversacional” como o que “pode ser tido como aquilo que um falante faz ou diz
enquanto tem a palavra, incluindo aí a possibilidade do silêncio” (MARCUSCHI, 2007,
p. 18), além dos estudos de Divan & Weiss (2005) com base em Sacs, Schegloff e
Jefferson (1974) que apresentam alguns critérios para os turnos, como se nota em: ,

1) uma pessoa só fala por vez; 2) ocorrências de mais de um falante
por vez são comuns, porém, breves; 3) a passagem de um turno para o
outro se dá sem intervalo de tempo e sem sobreposição; 4) a ordem
dos turnos não é fixa, mas é variável; 5) a extensão da conversa não é
especificada de antemão, nem sobre o que se fala; 6) a distribuição
relativa dos turnos não é previamente especificada; 7) o número de
participantes pode variar; 8) a fala pode ser contínua ou descontínua;
9) são empregadas técnicas de alocação de turno; 10) os turnos são
construídos por unidades de tipo específico. (DIVAN & WEISS, 2005, p.
2)

Desse modo, destacaremos as presenças desses turnos conversacionais com uma
numeração crescente de forma básica dentro de um dos episódios transcritos
integralmente. Ressaltamos que cada turno foi considerado a partir da não interrupção
de uma linha de pensamento da interlocutora, ou seja, há alguns turnos maiores que
outros em decorrência da permanência de linha de pensamento da falante. Assim, segue
o Episódio I como exemplo:

1.1. EPISÓDIO I
Duração: 18 minutos e 22 segundos
Aula de: Língua Portuguesa
Turma: 1º Ano

1. 00:00 – Professora: Sexta-feira é feriado, então só vou lembrar vocês prA a questão do
trabalho que eu já passei e já expliquei, peguem esses dias que vocês não vão estar na escola,
pega para adiantar o trabalho. Porque...
2. 00:15 - ((alguém comenta que já está adiantando e outro que vai viajar e a professora
prossegue:)) Gente, por favor! Casos particulares... maturidade, cadê a maturidade? Viu,
como é que eu vou dar ponto para quem vai viajar? Maturidade, vocês precisam ter
maturidade pras coisas. Peguem o período que você não vai estar na escola para adiantar o
trabalho. Eu falei que não Ia marcar data para entregar mas vai ter a data final. Tá pronto o
trabalho, entrega. Na próxima semana eu falo: Só recebo até tal dia. AH! Meu amigo, meu
colega não trouxe a parte dele. O quê que eu vou fazer? Vou receber o trabalho pela metade?
Não vou. AH! Esqueci. Esqueceu, paciência, o trabalho vale de zero a dois pontos. Não
significa que você entregando o trabalho, você já tem os dois pontos garantidos não.
Seguindo as regras que eu passei no quadro, cada item que tiver fora da regra vai cair um
décimo, vai cair até chegar no final pra você ter a sua nota. Capa? Coloquei no quadro, não
foi gente? Contracapa? Coloquei no quadro. Caneta? Três cores de caneta para ( ) duas para
escrever o trabalho. Pode usar hidrocor? Não, não pedi hidrocor. Pode misturar o papel?
Não, não pedi para misturar o papel. Papel pautado é papel pautado. Vamos deixar dessa
história, ficar misturando as coisas e fazendo esse “mingau” aí no meio da coisas. Então
vamos ver.
3. 01:44 – Professora: A nossa aula de hoje, no livro de vocês, veja bem, no trabalho fala de
descrição, tipo textual... (

) apagar a luz? ((nesse momento, a professora se direciona ao

pesquisador observador perguntando se a luz ou ventilador desligados não irão atrapalhar e o
pesquisador, para não interferir na rotina da aula, diz para que não tem problema algum em
desligar.))
4. 02:04 – Professora: Então... Dentre os tipos textuais te:m descrição. É o que nós vamos ver
na aula de hoje. Na... No livro de você na página 140... 140.
5. 02:18 – ((Um aluno diz ter esquecido o livro))
6. 02:19 – Professora: Esqueceu fica quietinho aí só ouvindo, né gente, porque...difícil é dar
conta de quem não traz o livro.

7. 02:36 – ((A professora revela de certo modo como a prática com o livro não está tão presente
quando afirma que:)) – É bom que nós vamos usar sempre o livro agora e quem repetir eu
vou tirando uns décimos.
8. 02:43 – ((Alguém menciona: )) - Exatamente!
9. 02:45 – A professora reforça: - Esqueceu de novo? Então eu vou tirar um décimo.
10.02:47 – Professora: Página 140, aí no pé da página tem: Escrevendo com técnica. A
descrição. A descrição é um tipo de texto. Assim como nós vimos, nós já conhecemos e
vimos aí um trabalho, os três principais tipos de textos que é... a narrativa ou narração, a
descritiva ou descrição que é descrição e a dissertativa ou dissertação.
11.03:18 - Professora: Foi uma pena muito grande, gente, que vocês não puderam vir pro aulão
de sábado. Que foi falado... eu fui a primeira que deu aula e falei muito sobre esses tipos de/
você tava/ eu falei sobre esses tipos de textos, num foi? E no ( ) tem até uma apostila/ quem
quiser... quem quiser interessar... pode me pedir que eu mando reproduzir a apostila de
redação e dou. Depois passa uma listinha se for o caso, quem tiver interesse eu coloquei as
dicas de redação, coloquei os temas possíveis que podem cair no ENEM/ ah! Mas eu não vou
fazer o ENEM! ((simulando a fala de um discente)) Gente, informação, a gente não precisa
ser cobrado/por favor!/ a gente não precisa ser cobrado/ precisar alguém me cobrar pra eu
aprender nada não. A informação, ela é vasta. E como eu sou aprendiz da língua e sou
estudante, eu também sou estudante, não quer dizer que sou professora que eu parei de
estudar não, porque a aprendizagem está sempre em... ela é/ela é mutável. O eu aprendo hoje
pode ser que amanhão apareça uma regra nova eu tenho que aprender de novo. Não é porque
eu vou fazer ENEM, porque eu não vou fazer vestibular e coisa e tal que eu não posso
aprender as coisas. Quem quiser a apostila da aula de redação que eu dei no sábado, é só
passar uma lista, que eu mando/peço pra reproduzir e dou pra vocês, as dicas de redação, os
possíveis temas que podem cair no ENEM desse ano, os eixos cognitivos, o que é cobrado
dentro de uma redação e esse assunto aqui é produção textual, olha aí no pé da página...
Produção de texto, tá dentro de redação, produção de texto é redação. Então tá dentro do
assunto interessante pra a gente. Então a descrição também é um tipo de texto. Na
classificação dos textos, portanto, descrever, ( ), descrever algo ou alguma coisa ou um
ambiente ou uma paisagem, descrever é dizer como é, ((simulando uma fala:)) “Descreve
isso aí pra mim!” eu vou olhar ou imaginar, nós vamos ver os dois tipos de descrição, olhar
ou imaginar e vou descrevendo, falando características daquilo imaginário, daquilo físico.
12.05:46 ((A professora inicia a leitura da página 140 do livro)) Então, primeiro aí nós temos
um texto, eu vou ler o texto com vocês pra a gente tirar assim... ter entendimento melhor,
mas aí começa Oh:
13. 05:57 – ((Professora prossegue com a leitura)) Grande parte dos gêneros textuais –
fábulas, contos, crônicas, poemas, notícias, reportagens, entrevistas, etc- costuma fazer,

por meio de imagens ou palavras uma caracterização, isto é, descrição de personagens,
de pessoas, de paisagens, de cenas, de objetos, etc. O texto descritivo a seguir faz parte
do romance O germinal, de Émile Zola, escritor francês do século XIX, Leia-o
14. 06:26 – Professora: Então, gêneros textuais tem tudo a ver com o trabalho que vocês
estão fazendo aí. Porque eu coloquei lá, o tipo de texto com o objetivo, as características
e o gênero que predomina esse texto, não é assim o trabalho? Não é gente? Então, esses
gêneros textuais, vamos imaginar o seguinte: Quando eu falo assim: A cesta básica é
composta por diversos gêneros alimentícios. Eu vou lá na cesta básica, eu tenho certeza
que eu não vou encontrar 10 quilos de feijão só. Ou dez de feijão, dez de açúcar, é
assim, gente, gêneros textuais? É a cesta básica a gente só come feijão? Só arroz? ( )
Ou só açúcar pra criar lombriga e a diabetes? Não né gente? Gê-ne-ros, olha essa
palavras: quer dizer di-ver-si-da-de, então, gênero aqui/ alimentícios: diversidade de
alimentos. Gêneros textuais, diversidade de textos. Então é aí que entra os gêneros
textuais dentro do trabalho que vocês estão fazendo. Diversos tipos de textos. Vamos
imaginar: falando de gênero textual, vamos imaginar o seguinte: ((simulando a fala de
um discente)) Professora, qual é o objetivo de eu estudar os gêneros textuais? Porque
cada... cada tipo de texto tem o porquê. Eu sou o emissor, nesse momento eu estou
passando pra vocês uma mensagem. Olha o canal ((e faz um gesto incompreensível))
estou passando uma mensagem que é o assunto descrição e dentro dessa mensagem
vocês são os interlocutores. Vocês são os ouvintes interlocutores. ((Nesse momento, a
professora qualifica os estudantes.))
15. 08:21 – Professora: Então, quando eu passo essa mensagem, ela tem um objetivo, ela
tem um objetivo. Usando o gênero textual, o médico vai lá, vou lá no médico fazer uma
consulta, faço lá minha consulta e ele me passa uma receita, dependendo do que eu
tenho, ele vai passar uma receita de um remédio, o objetivo de um médico é passar a
receita de um remédio, mas o objetivo também é passar um remédio que me cause um
bem estar. Ele vai me passar uma receita de bolo de chocolate? ((Alguns alunos
sussurram a resposta não.)) A professora prossegue: Vai gente? Tem lógica ( ) aqui sua
receita, eu chego nem leio e quando chego em casa, vou na farmácia comprar o meu
remédio, chega lá: Bolo de chocolate? Não tem lógica, né gente? Então aí quebrou,
quebrou o objetivo do... do gênero textual que é a receita, se eu tenho ( ) compro um
eletrodoméstico, um eletroeletrônico, chego na minha casa, não observo, muitas vezes
é:: que o eletrodoméstico, ele vem com uma chavinha embaixo, onde liga 220 e 110, as
vezes vem em 110 e eu não percebo, não li o manual de instrução e não percebo que
está no 110, só que a nossa voltagem é 220. Eu chego em casa coloco lá na tomada, o
que vai acontecer? POU! Vai dá logo um pipoco, porque eu não li o manual de
instrução. Eu não li o manual de instrução, que é um gênero textual, pra eu perceber que

aquele eletrodoméstico não poderia ser naquela tomada de 220, sendo que era 110,
então, gêneros textuais eles existem justamente para isso, ele tem um objetivo, um
objetivo prático de facilitar a minha vida. Porque senão ele não vai existir. Voltando
agora aqui para o tipo de texto. Vamos ver o texto, gente? No meio dos campos/ agora
quem tá sem livro se continuar conversando eu convidar para ir para fora, porque vai
atrapalhar a aula ( ) então vamos ver o texto:
16. 10:29 – Professora: O texto descritivo a seguir faz parte do romance O germinal, de
Émile Zola, escritor francês do século XIX, pronto. Antes de lê o texto, na página 141
eu tenho o vocabulário. É sempre bom, gente, quando o texto vem com vocabulário, que
eu leia primeiro o vocabulário, porque eu já vou para o texto sabendo o significado das
palavras, pelo menos se eu não gravar instantaneamente pelo menos eu vou lembrar, eu
vi o significado dessa palavra em algum lugar, então vamos ver o vocabulário primeiro?
((em seguida a professora inicia leitura do vocabulário com os alunos e por conseguinte
inicia a leitura do texto.))
17. 12:18 ((Assim, ao longo da leitura do texto, a docente sugere alguns direcionamentos:))
“No meio dos campos [...] sob a noite negra” Gente quando a gente vai lendo esse texto,
preste atenção... Já que nós estamos falando de descrição, todas as informações, todas as
características, quando fala assim: “amarelo esverdeado” “trigo e beterraba” “dormia
sob a noite negra” vamos observando aqui as metáforas, não está comparando a noite
com algo negro, algo escuro? Então, metáforas, já entra aqui as figuras de linguagem e
também se estou falando em descrição, eu já vou imaginando Oh... Vou descrevendo
aqui na minha mente, já... então...”
18. 13:20 – Professora: “Distinguiam-se vagamente [...] ouvia-se apenas a queixa do vento”
vento não queixa, olha a personificação aí! “por entre as seves arrancadas.”
19. 13:51 – Professora: “Em casa dos Maheu [...] voltar ao travesseiro” então isso tudo é
descrição, oh gente, descrevendo as ações da pessoa.
20. 15:31 – Professora: “Agora a vela iluminava [...] servia de bacia” ((professora adverte
alguns alunos)) Meninos... celular? Celular? Vou parar no meio do texto para reclamar
do celular? “e nada mais, a não ser a roupa [...] toda a sua nudez” ((fim do texto))
21. 18:22 – Professora: Então, gente, o texto, ele vem relatando, descrevendo a situação
da/da moradia, do meio em morava essa família, fala/descreve os filhos, descreve onde
os pais dormiam, descreve o cubículo, um lugar pequeno, pelo jeito fala da noite, pelo
jeito fala de um lugar é:: que não tinha muito conforto e vem falando de magreza, vem
falando de palidez, vem falando...a gente nós podemos chegar a conclusão desses
personagens do texto, não fala assim, fulano era assim, assim e assim... Mas dá para a
gente imaginar ( ) sabe aquela situação afortunada, gente? É uma situação afortunada,
lugar bom para dormir, arejado, aconchegante? Não era, né gente? Toda essa descrição

que foi feita tanto do lugar, de onde eles moravam quanto dos personagens dá para a
gente imaginar realmente como... isso tudo aconteceu. Na página... 142, nós vamos ver
agora, é:: os diversos tipos de descrição, será que a descrição, quando eu faço essa
descrição, eu posso descrever... é:: puramente só personagens, só pessoas? Não né
gente. Eu posso descrever de pessoas a paisagens, a objetos de seres animados e
inanimados, seres animados, seres vivos, plantas, seres que têm vida, que movimentam,
os seres inanimados, a mesa, a cadeira não têm vida, uma pedra... o quadro, mesmo ele
representando o quadro. (Transcrição resultante da gravação do pesquisador)

Diante do exposto, percebemos o quanto cada turno conversacional representa
dentro de um episódio. O que representou um conjunto de período(s) que conduzem
uma linha de pensamento de forma ininterrupta.
A autonomia ou singularidade de cada sujeito é que vai definir se será ou não um
interlocutor crítico ou apenas um “recebedor” de informações. Quantificamos essas
abordagens ao longo dos episódios catalogados. Evidenciamos abordagens com uma
postura mais ativa, mais passiva ou mesmo mudas que definiram a aula de Língua
Portuguesa em questão. Souza & Benevides (2014) ressaltam que:

A linguagem está sempre em movimento, sempre inacabada,
suscetível de renovação pela dependência da compreensão que
acontece no diálogo, onde se constitui a singularidade, pelo fato de a
relação entre os interlocutores ser responsável pela construção de
sujeitos produtores de sentidos. (SOUZA & BENEVIDES, 2014, p. 3)

Assim, indicamos ao final de cada episódio de aula uma tabela com a distribuição
de uma nomenclatura para cada uma das posturas evidenciadas: (ca) para compreensão
ativa, (cp) para compreensão passiva ou (cm) para compreensão muda. Então,
observamos que o primeiro episódio ficou distribuído como: 2 turnos – para
compreensão ativa; 6 turnos para a compreensão passiva e 13 turnos para a
compreensão muda. Destarte, esse primeiro episódio é definido com uma compreensão
muda que se preocupa apenas em receber os enunciados da interlocutora para uma
posterior utilização. Conforme a Tabela e o Gráfico, observamos que:

Tabela 15: Distribuição dos turnos nos episódios.
COMPREENSÃO ATIVA
5, 8
21

COMPREENSÃO PASSIVA
2, 3, 4, 6, 7
4, 12, 15, 17, 19

3º episódio

3, 11, 14, 18, 20, 24, 28, 31,
43, 48

2, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 21,
22, 23, 26, 32, 34, 39, 44, 49

4º episódio

29, 38

-

1º episódio
2º episódio

COMPREENSÃO MUDA
1, 10, 11, 12 ,13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22
1, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 55, 57, 58, 59, 61, 61
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23,
24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Fonte: Extraído pelo autor a partir das observações em sala.
GRÁFICO 1 – Distribuição dos turnos nos episódios.
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Fonte: Dados gerados em sala da Tabela 4.

Em todas as situações, percebemos a predominância da compreensão muda. Dessa
maneira, podemos afirmar que as aulas observadas possuem mais enunciados com
compreensão muda. Assim, conforme discutido anteriormente, na compreensão muda, o
estudante recebe a informação e guarda para uma posterior aplicação. Conforme Souza
& Benevides (2014), o estudante deve estar mais inserido nesse processo de
(re)construção de sua formação, sendo que mais presente em práticas mais ativas,
evitando apenas a memorização de conteúdos.
Essa interação verbal na sala de aula também é constituição do diálogo e
consequentemente é caracterizado como atos responsivos. Cabe ressalvar que “Qualquer
que seja a enunciação considerada [faz parte do jogo discursivo], mesmo que não se
trate de uma informação factual (a comunicação, no sentido estrito)” (BAKHTIN, 1981,

p.84). Assim, percebemos nessa análise, uma variação de intensidade do dialogismo
presente na aula. Sendo em três níveis, do maior para o menor, observamos
compreensão ativa, compreensão passiva e compreensão muda, respectivamente.
Em vista disso, é inevitável que toda interação em sala represente uma resposta a
uma interação construída, mas umas com mais dialogismo e outras com menos.
Entretanto, quantitativamente, afirmamos que essas aulas registradas foram pouco
dialógicas. É notório que o franqueamento da palavra por parte dos estudantes é parte
do processo de formação linguística. Pereira & Souza (2015) apontam que no que: “o
franqueamento ou não da palavra aos alunos serve para ensinar-lhes a fazer uso desta:
[...] estes aprendem a utilizá-la [...] na comunicação de suas ideias, opiniões e
conhecimentos construídos.” As autoras ainda defendem que quando a palavra é negada
ao aluno em situações em que o mesmo está alheio ao assunto ou conversando
paralelamente com outro colega, percebemos que há algumas regras implícitas em sala
de aula e uma delas é está conectada ao assunto da atual discussão. Assim, a interação
verbal é desejada como forma dos enunciadores cumprirem as suas funções de maneira
representativa, mas há limites definidos de acordo com o contexto.
O que não quer dizer que este padrão quantitativo represente uma aula com pouca
aprendizagem. Para verificarmos a pertinência dessa informação, precisaríamos de uma
investigação específica em que se preocuparia com a forma ideal de interlocução em um
determinado segmento e suas implicações.
Entendemos que com um “feedback” instantâneo, ou seja, com uma alternância de
turnos mais presente, temos a possibilidade de aumentar as respostas aos enunciados, de
forma imediata e equilibrada. Se analisarmos com mais precisão, as respostas aos
enunciados como parte de um diálogo é exatamente o que os docentes buscam. As
questões e/ou afirmações, apresentadas pelos estudantes durante a aula e sobre o
conteúdo apresentado, representam o que o interlocutor conseguiu compreender nesse
momento. Diferentemente das reações vistas nesses episódios. A grande maioria apenas
registra passivamente para talvez posteriormente pedir um retorno ou não.
Outro questionamento pertinente é: será que devemos considerar que o docente irá
recomendar todas as atividades presentes nas sugestões do livro? O próprio professor
antecipará o seu aluno visitando os links, assistindo os vídeos e/outras atividades?
Entendemos que isso pode, também, variar de acordo com a vivência de cada um. A
depender do repertório do profissional, pode ocorrer até mesmo uma contraindicação
em relação à lista proposta pelo livro.

No primeiro episódio (Apêndice A) dividido em duas partes, em razão da limitação
da filmadora, que registra apenas aproximadamente 20 minutos ininterruptos de
gravação, foram discutidas as implicações dos usos dos tipos textuais, especificamente o
tipo textual descritivo.
Antes de a aula de fato iniciar para as discussões sobre o tipo textual, destacamos
que há uma breve explicitação em relação aos critérios de atividades anteriores. Nessa
discussão percebemos o papel crucial do docente e como um dos principais problemas
de nossa comunidade, que é o da não interpretação do que está exposto, leva a grandes
equívocos. Desse modo, a docente explana inúmeros encaminhamentos do que podem
ou não ser feitos, o que revela o reduzido grau de maturidade do público em questão.
Assim, a professora expõe, considerando o Episódio I:
Quadro: 7 - Cadê a maturidade?

Turno Participante Discurso
2.

Professora

1. 00:15 – “Gente, por favor! Casos particulares... maturidade, cadê
a maturidade? Viu, como é que eu vou dar ponto para quem vai
viajar? [...] AH! Meu amigo, meu colega não trouxe a parte dele.
O quê que eu vou fazer? Vou receber o trabalho pela metade? Não
vou. AH! Esqueci. Esqueceu, paciência, o trabalho vale de zero a
dois pontos. [...] Pode usar hidrocor? Não, não pedi hidrocor.
Pode misturar o papel? Não, não pedi para misturar o papel. Papel
pautado é papel pautado. Vamos deixar dessa história, ficar
misturando as coisas e fazendo esse “mingau” aí no meio da
coisas. Então vamos ver.

O questionamento acerca da maturidade pode ser estendido, para outras instâncias
do conhecimento, como a própria universidade em si. Percebemos essa persistência da
carência em não contemplar o sentido de um enunciado de forma satisfatória em muitos
estudantes. Lima & Santos (2013) mencionam que “é necessário que se vá além da
materialidade linguística do texto, como também que o leitor valha-se de conexões com
conhecimentos e informações anteriores associadas a elementos implícitos ou explícitos
no texto.” (LIMA & SANTOS, 2013, p.5). A não concretude dessa ideal leitura
interferirá no cumprimento dos objetivos da formação de um interlocutor. Souza &
Ayres (2015) apontam que “a compreensão de um discurso/enunciado/palavra é sempre
acompanhada da atitude responsiva ativa de seu enunciador, com concordância ou
discordância.” (SOUZA & AYRES, 2015, p.239). Portanto a compreensão tem
essencial relevância nesse jogo discursivo.

Explicitamos a seguir algumas ocorrências que foram essenciais para a
compreensão do processo enunciativo dialógico dessa microcultura. Desse modo,
enfatizamos nesse “recorte” alguns destaques inquietantes presentes na primeira parte
do episódio:

Quadro: 8 Não se esqueça do livro!
Turno Participante Discurso
4.

Professora

02:04–Então... Dentre os tipos textuais te:m a descrição. É o
que nós vamos ver na aula de hoje. Na... No livro de vocês na
página 140... 140.

5.

Pesquisador

02:18 - ((Um aluno diz ter esquecido o livro))

6

Professora

02:19 - Esqueceu? Fica quietinho aí só ouvindo, né gente,
porque...difícil é dar conta de quem não traz o livro.

Percebemos nesse excerto se uma aula é baseada em um modelo tradicional, já
que possui em si, em sua essência, uma prevalência do dito “monologismo”. Quando o
professor evidencia que o discente não trouxe o livro didático há uma movimentação
com o objetivo de ter o trabalho comprometido e fica evidente que uma das vozes será
negligenciada no campo discursivo. Tal fato não é uma anormalidade, o esquecimento
dos materiais ocorre em qualquer instituição. O que chama a atenção é o fato da não
possibilidade de interação para quem não conseguiu atender os requisitos mínimos, a
saber, trazer o livro indicado.
Destacamos, ainda, que os professores, em sua grande maioria, direcionam a sua
aula para os outros estudantes, não há um plano B. Há uma exclusão da participação do
aluno. Desse modo, esperamos que outras interações aconteçam ao longo da aula, seja
de forma dialogada, ou seja, através de outros processos enunciativos, como a
linguagem verbal oralizada. Reagir a essas provocações da linguagem pode despertar
interlocuções tão desenvolvidas quanto se o estudante estivesse com o livro. Mas isso é
bem relativo, pois depende de uma série de fatores. O que se considera, na maioria das
vezes, é que o livro potencialize a presença do sujeito em sala de aula. O estudante age
de forma menos interativa sem o livro didático em mãos. Se a não compreensão de
enunciados explícitos/implícitos não favorece a interação, a não participação com o
livro afasta mais ainda o estudante do processo. Coelho & Souza (2012) relatam que “a

aula [...] possui um estilo próprio que se assenta em uma didática cuja finalidade é
instruir, ensinar, conduzir, educar” (COELHO & SOUZA, 2012, P.3).
Desse modo percebemos que a ausência de um dos itens essenciais da aula de
Língua Portuguesa interfere na instrumentalização de uma das vozes para o uso da
contrapalavra e, portanto, para o conflito discursivo.
Após a continuidade da aula, a docente enfatiza a importância de um
planejamento dos estudantes para a conclusão de uma atividade, denominada de
“trabalho”, que deverá ser feita extraclasse. O que demonstra resistência por parte de
alguns estudantes. Para fortalecer a sua argumentação, a enunciadora produz alguns
turnos, simulando possíveis questionamentos dos estudantes e, ao mesmo, tempo
responde a essas falas. Esse processo autodialógico realizado pelo próprio enunciador
revela o quanto a noção de interlocução pode ser fluida. Mesmo diante de uma grande
quantidade de interlocutores, foi necessário criar um interlocutor imaginário para
cumprir os atos responsivos ditos mais ativos. Como se observa abaixo:

Quadro: 9 - Emulação de possíveis perguntas
Turno Participante Discurso
2.

Professora

00:15 – [...] AH! Meu amigo, meu colega não trouxe a parte
dele. [...] AH! Esqueci. [...] Capa? [...] Contracapa? [...]Pode
usar hidrocor? [...] Pode misturar o papel?

A enunciação acima, apesar de partir de um mesmo sujeito, se configura como
válida nesse processo dialógico. Sabemos, ainda, que não há uma interrupção no
processo enunciativo. Souza & Ayres indicam que o “próprio enunciador é respondente
da ininterrupta cadeia enunciativa, validando, assim, o princípio dialógico e a presença
do outro em alteridades, configurando-se a compreensão responsiva ativa” (SOUZA &
AYRES, 2015, p.239). Assim, há uma construção de outros a partir do conhecimento da
enunciadora em que os interlocutores se veem representados, eles aceitam essa
representação apresentada pela docente, pois muito do que é relatado e simulado faz
parte do cotidiano do estudante. Desse modo, podemos afirmar que as denominadas
contrapalavras, “os enunciados que respondem ao nosso interlocutor” (SOUZA &
AYRES, 2015, p.243) fazem parte da microcultura e contribuem para o jogo dialógico.

Por conseguinte, a partir da própria afirmação da docente, observamos que o
livro didático em questão não faz parte do cotidiano dessa turma, da maneira que se
acreditava, como pode ser notado abaixo:

Quadro: 10 - A possível adoção do livro motivada pela observação.
Turno Participante Discurso
7.

Professora

02:36 – É bom que nós vamos usar sempre o livro agora e
quem repetir ((esquecer o livro)) eu vou tirando uns décimos.

O exposto – “É bom que nós vamos usar sempre o livro agora” – permite-nos
constatar que a aula de Língua Portuguesa com o livro didático é uma prática pouco
presente nesse grupo estudado. Assim, após essa observação, entendemos que o livro
didático, ou quaisquer outros instrumentos, deve ser utilizado em um ambiente de
aprendizagem de forma equilibrada. Deve figurar como apenas um dos auxiliares no
desenvolvimento da formação discente, ou seja, que não seja apenas “um” livro, e sim,
vários livros. A própria docente em entrevista21 ao pesquisador, assume que o livro não
é o único recurso, como se nota em: “Olha, o livro é um instrumento didático necessário
na sala de aula, mas ele não é o único” (ENTREVISTA, 2017, p1). Dessa forma, fica
subentendido que a professora não utilizou o livro didático em suas aulas passadas. O
fato é que os alunos terão que trazê-lo a partir desse momento.
No Episódio 1, partes iniciais da aula de Língua Portuguesa, observamos uma
máxima constante na forma de atuar como professora tradicional. Assim, a professora
faz as tomadas de turnos22 e os interlocutores pouco participaram das interações de
forma simétrica. Podemos aceitar que eles cooperam com respostas como o silêncio, a
aceitação dos comandos, a execução das atividades sem indagar ou se opor, mesmo com
o sentido de desenvolver o conhecimento. Dessa forma, os interlocutores, em sala,
acima descritos, não fazem o uso do turno e, portanto, não utilizam do turno de maneira
efetiva, apenas interagem confirmando, solicitando algo mecanicamente, ou mesmo
através de linguagem não verbal: expressões faciais, gestos etc, o que também se
configura como interações, como defendem Souza & Ayres em estudos que têm Mikail
Bakhtin como base: “Não apenas o diálogo cotidiano é considerado, por nós, como
21
22

Entrevista anexada
Mecanismo básico da estrutura conversacional Coelho (2011).

interação, mas também outros diálogos devem ser considerados: quaisquer tipos de
reação do eu em relação ao outro, em tempo ou espaço distinto,” (SOUZA & AYRES,
2015, p.241). Dessa forma, até as mais simples manifestações em sala possuem um
caráter dialógico. Cabe ressalvar que o grau dialógico de interações vai depender dos
sujeitos envolvidos, principalmente do professor que detém por natureza o
gerenciamento da aula.
Em seguida, a professora aborda a produção textual, especificamente o tipo textual
descritivo. Cabe explicitar que a própria docente retoma uma atividade realizada em um
sábado letivo, como se nota em:

Quadro: 11- Aulão sobre redação para o ENEM
Turno Participante Discurso
11.

Professora

03:18 – Foi uma pena muito grande, gente, que vocês não
puderam vir pro aulão de sábado. [...] eu fui a primeira que deu
aula e falei muito sobre esses tipos de/ você tava/ eu falei sobre
esses tipos de textos, num foi? [...] eu coloquei as dicas de
redação, coloquei os temas possíveis que podem cair no
ENEM.

Dessa forma, apesar de os alunos estarem na eminência de realizar a prova do
ENEM, obviamente que nem todos farão a avaliação nesse período, já que se trata do
primeiro ano do ensino médio, a professora aborda a descrição textual como o tipo
textual a ser priorizado. Compreendemos que nesse caso há uma incongruência
metodológica que suscita algumas indagações: Por que abordar nesse momento um tipo
textual não exigido numa prova de fundamental importância como o ENEM? Estariam
as vozes do livro didático definindo o que deve ser desenvolvido independente da
escolha do professor ou da comunidade escolar? Há outros questionamentos que versam
sobre o planejamento da professora entre as possíveis explicações, mas é de fato
questionável discutir o tipo textual descritivo às vésperas de uma importante aplicação
de prova e que tem uma dissertação argumentativa. Tal ação figura como uma provável
sobreposição de voz dos autores do livro didático de Língua Portuguesa em relação ao
planejamento da disciplina de Língua Portuguesa.
Assim, a organização dos conteúdos do livro dita o que e quando devemos abordálos, eles, portanto, indicam como o professor deve guiar a sua prática pedagógica. Essa
interferência ditada pelo livro didático é seguida fielmente pela docente e pelos

estudantes, não há, definitivamente, a presença de uma contrapalavra como a resistência
enunciativa, nem por parte dos profissionais da unidade nem por parte dos estudantes.
Compreendemos contrapalavra da mesma maneira que Souza & Ayres (2015) quando
propõem que: “os enunciados que respondem ao nosso interlocutor. Ou seja, são as
respostas formuladas a partir da relação com a alteridade em meio à compreensão ativa
e responsiva.” (SOUZA & AYRES, 2015, p.243)
A professora afirma, ainda nesse turno, que preparou uma apostila específica para a
realização de um aulão sobre redação, demonstrando como o uso do livro didático de
Língua Portuguesa pode ser complementado em relação às necessidades cotidianas dos
alunos, ele necessita do suporte das apostilas. O que reitera a afirmação da docente na
entrevista, quando diz: “Olha, o livro é um instrumento didático necessário na sala de
aula. Mas ele não é o único recurso. Nós sabemos disso, que ele não é último/ o o
último nem o único recurso a ser / a ser utilizado.” (ENTREVISTADA, 2017, p1),
Assim, oferece a cópia do material que inicia a discussão acerca da produção textual.
Como se nota em:

Quadro: 12– O uso da apostila
Turno Participante Discurso
11.

Professora

03:18 - Professora: Foi uma pena muito grande, gente, que
vocês não puderam vir pro aulão de sábado. Que foi falado... eu
fui a primeira que deu aula e falei muito sobre esses tipos de/
você tava/ eu falei sobre esses tipos de textos, num foi? E no (
) tem até uma apostila/ quem quiser... quem quiser interessar...
pode me pedir que eu mando reproduzir a apostila de redação e
dou.

Apesar da tentativa da docente de estabelecer uma conexão com o evento ocorrido,
figurando como uma complementação da discussão iniciada na sala de aula, a turma não
se manifesta de maneira tão ativa, ou seja, reage como uma compreensão responsiva
muda, essa definida enquanto aquela que “o aluno compreende o enunciado, mas guarda
para si as ideias e opiniões que poderão ser expressas posteriormente em um texto,
devido a vários motivos” (SOUZA & BENEVIDES, 2016, p. 3).
Por conseguinte, a professora reitera a importância de se estudar as produções
textuais independente de provas previstas ou datas. E, logo após, inicia a leitura do texto
que se segue:

Figura 28: Noção de descrição

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 140)

Quadro: 13 - Vinculação do gênero textual ao tipo textual
Turno Participante Discurso
14.

Professora

15

Professora

06:26 – Então, gêneros textuais tem tudo a ver com o trabalho
que vocês estão fazendo aí. Porque eu coloquei lá, o tipo de
texto com o objetivo, as características e o gênero que
predomina esse texto, não é assim o trabalho? Não é gente? [...]
Então é aí que entra os gêneros textuais dentro do trabalho que
vocês estão fazendo. Diversos tipos de textos.
08:21 – “Usando o gênero textual, o médico vai lá, vou lá no
médico fazer uma consulta, faço lá minha consulta e ele me
passa uma receita [...] se eu tenho (
) compro um
eletrodoméstico, um eletroeletrônico, chego na minha casa, não
observo [...] não li o manual de instrução e não percebo que
está no 110, só que a nossa voltagem é 220. Eu chego em casa
coloco lá na tomada, o que vai acontecer? POU! Vai dá logo
um pipoco, porque eu não li o manual de instrução. Eu não li o
manual de instrução, que é um gênero textual, [...]. Voltando
agora aqui para o tipo de texto. Vamos vê o texto, gente?

Conforme observado, em todo tempo, percebemos que a docente constrói um
enunciado e, por conseguinte ela mesma responde, demarcando uma posição e/ou um
juízo de valor já previsto. Por meio desses dois citados turnos, percebemos que a
docente explicita exemplos práticos de gêneros textuais diversos e retoma a própria
definição de gênero textual. Verificamos que, pelo início dos exemplos de gênero
textual, ou seja, 05 minutos e 57 segundos e o fim do turno (15) que durou 10 minutos e

29 segundos, temos aproximadamente mais de 25% da primeira parte do episódio
dedicado ao gênero textual e especificidades. Sendo assim, a aula foi planejada para o
tipo textual descritivo, todavia a professora deu um novo direcionamento para o tipo
textual dissertativo, retornou ao tipo textual descritivo e em seguida abordou os gêneros
textuais.
Consideramos que em algumas falas, a professora compreende o gênero como
semelhante ao tipo textual, como se nota em:

Quadro: 14 - Gênero textual e tipo textual
Turno Participante Discurso
14.

Professora

06:26 – Então, gêneros textuais tem tudo a ver com o trabalho
que vocês estão fazendo aí. Porque eu coloquei lá, o tipo de
texto com o objetivo, as características e o gênero que
predomina esse texto, não é assim o trabalho? Não é gente? [...]
Então é aí que entra os gêneros textuais dentro do trabalho que
vocês estão fazendo. Diversos tipos de textos. ((não são tipos
de textos))

Nesse excerto presente no Quadro 7, a autora nomeia os gêneros textuais como
tipos textuais. Ao final, propõe-se a voltar para a discussão do tipo textual descritivo.
Nessa perspectiva, a (in)determinação do tipo/gênero textual altera a direção dos
objetivos gerais da aula. A professora apesar de ter supostamente escolhido o livro
didático com o tipo textual descritivo para a abordagem principal, se vê influenciada
pela preferência em abordar o gênero textual e de também esclarecer aspectos do texto
dissertativo. Esse confronto espontâneo de conteúdos ocorre principalmente pelo fato de
o livro propor uma abordagem e a professora desejar seguir outros caminhos para a
aula. O que revela a ausência de uma confluência de objetivos, já que um dos
norteadores, o livro didático, segue um caminho próprio e definido e não passível de
modificações, a professora, considerando os fatores específicos de sua comunidade,
segue outros encaminhamentos para o cumprimento do currículo. Além desses, ainda
registramos a presença de plano de cursos advindos da Secretaria Estadual de Educação.
Logo após, a professora segue com a indicação do texto do livro didático de
Língua Portuguesa, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro: 15 - ligação do piloto automático
Turno Participante Discurso
12.

Professora

13.

Professora

05:46 ((A professora inicia a leitura da página 140 do livro))
Então primeiro aí nós temos um texto, eu vou ler o texto com
vocês pra a gente tirar assim... ter entendimento melhor, mas aí
começa Oh:
05:57 ((Professora prossegue com a leitura)) Grande parte dos
gêneros textuais – fábulas, contos, crônicas, poemas, notícias,
reportagens, entrevistas, etc- costuma fazer, por meio de
imagens ou palavras uma caracterização, isto é, descrição de
personagens, de pessoas, de paisagens, de cenas, de objetos,
etc. O texto descritivo a seguir faz parte do romance O
germinal, de Émile Zola, escritor francês do século XIX, Leia-o

Destacamos que a escolha foi definida pelos autores do livro e por sua equipe. O
professor não discute a motivação, não explicita o porquê desse texto está presente na
coletânea do livro. Tal seleção se destaca como uma voz suprema presente e
inquestionável. O texto em questão é O germinal, de Émile Zola, escritor francês do
século XIX. É indiscutível a necessidade de os alunos receberem conteúdos advindos de
diversos segmentos da literatura. O que está em questão é: Por qual o motivo as
escolhas dos textos não são contextualizadas em sala de aula? A professora realmente
acredita que esse tipo de texto descritivo é o mais adequado para essa etapa do
conhecimento? A própria produção em larga escala para esse livro didático dificulta
uma discussão mais pormenorizada, e ao mesmo tempo, mais próxima da comunidade
estudantil em questão. Portanto, não há o que escolher nesse momento. O livro já foi
definido dentre outros livros que também não conseguiriam atender a essa clientela
integralmente. Ressaltamos que o pouco interesse na origem e nas convicções presentes
no texto ocorre em razão da discussão do tipo de texto em destaque, ou seja, o tipo
textual descritivo. Assim, a produção se dá com o foco nos aspectos linguísticos. Como
se observa em:

Quadro: 16 - O germinal – Émile Zola
Turno Participante Discurso
16.

Professora

10:29 – O texto descritivo a seguir faz parte do romance O
germinal, de Émile Zola, escritor francês do século XIX,
pronto. Antes de lê o texto, na página 141 eu tenho o
vocabulário.

Posteriormente, surgem fragmentos de outros textos como: “Mulherzinhas”, de
Louise May Alcott, “Persuasão”, de Jane Austen e “Volta ao lar”, de Harold Pinter que
foram utilizados como exemplos diferenciados de descrição. E que repetem a lógica
acima citada, ou seja, representam a escolha de determinados textos para a
exemplificação de fenômenos linguísticos a critério dos autores do livro. A professora
novamente não discute e nem contextualiza a inserção desses. Portanto, entendemos que
com a postura imperativa da voz dos construtores, autores, do livro didático de Língua
Portuguesa em questão que nortearam o que abordar: o tipo textual descritivo, a partir
da definição apresentada por ele e revozeada pela docente, e representada a partir dos
textos evidenciados anteriormente. Assim, a professora figurou como uma co-regente da
aula de Língua Portuguesa. Ela gerenciou muitos turnos durante a aula. Trouxe
exemplos que não estavam presentes no livro, desdobrando o raciocínio cada vez mais,
mas os autores do livro através de suas escolhas textuais e outros norteamentos também
direcionaram a aula.
Por conseguinte, a professora sugestiona algumas questões existentes no livro,
referentes ao tipo textual descritivo. Assim, a professora propôs que os estudantes
fizessem as questões 1, 2 e 3 da página 142. Para fins de análise, destacamos a 7ª
questão, que não foi solicitada pela docente nesse momento, seja pela resistência dos
estudantes ou seja pelo fim da aula que já se aproximava e, acrescenta-se ainda a
impossibilidade de se fazer em grupo fora da sala de aula. Então, conforme apresentado
abaixo, há uma questão que solicita a definição da técnica da descrição, além de propor
uma atividade que seja realizada por grupos e, ainda, construir na lousa um quadro com
as características básicas do tipo textual descritivo e suas variadas características. Se
analisarmos com um olhar mais minucioso, percebemos que essa orientação
comprometerá metade de uma aula convencional. Então, notamos que além de propor
uma sugestão diferente do encaminhamento da professora, o livro didático concebe a
aula de Língua Portuguesa considerando outros parâmetros, portanto, outra realidade

cronológica, já que, em nosso contexto, com aulas de 40 a 50 minutos,
aproximadamente, seria impossível concluir tais atividades no final de uma aula. A
questão abaixo apresenta a referida proposição, como se observa em:
Figura 29: Questão 7 – definição

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 142)

A professora, ao longo da pesquisa, e, principalmente, durante a entrevista, sempre
afirmou que o livro didático em questão não atendia aos alunos desta comunidade de
forma plena, haja vista que segundo a própria professora: “o aluno ainda não se sente
totalmente dentro do/dos conteúdos. Ele... ainda não vê que aquele conteúdo faz parte
da vida dele.” (ENTREVISTADA, 2017, p.2), Além dessa possível falta de
pertencimento, a docente destaca que o conteúdo se distancia da realidade do discente.
Assim, ela registra que o aluno “não está preparado para... a maioria dos conteúdos que
o livro traz.” (ENTREVISTADA, 2017, p.2). Dessa forma, a questão não solicitada em
sala, a inadequação das atividades, uma carga horária convencional e a análise da
professora de que os alunos não estão preparados para alguns conteúdos do livro,
podem compreender que a docente adequou o seu planejamento para atender com mais
ênfase o seu público.
Desse modo, apesar de concordar parcialmente com as vozes dos autores do livro,
pois a docente utiliza os textos selecionados pelos autores e usa algumas questões
presentes no livro, ela demonstra independência ao gerenciar o seu planejamento de
acordo com as particularidades. Dessa forma, consideramos que outros profissionais de
ensino se desvinculam de uma forma mais extremas das supostas vozes presentes nos
livros que pairam sobre a aula de Língua Portuguesa. E outros atribuem às vozes para
nortear a aula de Língua Portuguesa de forma integral, agindo como um acompanhante
de um suposto instrumento, considerado por muitos como “auto-suficiente”. Então, em

muitos casos do ensino de Língua Portuguesa ocorre uma transferência dos domínios do
professor que é transferido para o livro didático e seus encaminhamentos, sendo então
as

tão

citadas

vozes

como

predominantes

norteadoras.

Podemos

(re)criar

metaforicamente tal fenômeno como um piloto automático de um avião que precisa de
alguns encaminhamentos iniciais para que, por conseguinte o sistema desempenhe a
função e dê continuidade ao percurso de forma independente e mecânica, repetindo
procedimentos padrões, alertando quando surge algum perigo eminente. Mas no caso da
sala de aula, podemos afirmar que o prejuízo em decorrência do uso do “piloto
automático”, de forma desvinculada de um senso crítico, ocorre a curto, médio e longo
prazo. Quando a docente sugere algumas atividades presentes na página 142 do livro e
que explora um pré-fabricado exercício, ela, considerando o comentado anteriormente,
aciona o dito “piloto automático”, como se observa a seguir:
Figura 30: Questões 1, 2 e 3 – Página 142

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, (2013, p. 142)

Se analisarmos os itens acima de forma mais criteriosa, compreendemos que a
maioria dos questionamentos apresentados está desvinculados de uma elaboração com
um maior senso crítico. A docente poderia ressignificar a atividade sugerindo uma
simples abordagem ao texto descritivo e a partir daí novas conexões com outros textos
do livro, diferenciando em razão de suas finalidades, comparando e apresentando o
porquê de cada um carregar tais características. Assim, a professora concede a
autonomia às vozes para que elas definam, através de seus exercícios, a melhor forma
de se compreender o assunto, como se registrou em:

Quadro: 17 Definição de exercícios
Turno Participante Discurso
20.

Professora

16:02 – [...] Parem de choreiro. 142, circulem aí, número 1,
número 2... 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 da página 142. Aí vamos para a
outra página. Vou marcar aqui no meu para depois não falar: ah
mas não passou esse não. 1, 2 e 3 na página 144. ((alguém pede
para repetir)) 1, 2 e 3 na página 142, 142. Na página 144... 1, 2,
3 e 4... e 5. Do 1 ao 5, tudo pequenininho da página 144.

O livro apresenta um espaço para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao
texto discutido anteriormente. Cabe observar que os objetivos das questões revelam
uma abordagem discutível, como se nota em: O item 1 sugere identificar onde no texto
menciona a que período do dia ocorre o texto. Quantas pessoas dormiam no quarto?
Qual era a temperatura dentro do quarto? Qual a classe gramatical evidenciada? Essas
indagações típicas do ensino fundamental, especificamente para o 6º ano, estão longe de
se aproximarem do nível exigido para o ensino médio. Tal proposição sugere apenas
que o leitor vá ao texto e extraia o fragmento solicitado. Os próprios processos seletivos
organizados pelas bancas consagradas, vestibulares, concursos e até mesmo ENEM não
trabalham com esse tipo de questão. Portanto, nessa situação, percebemos que em
determinados momentos, o professor aciona o “piloto automático” para o fechamento da
atividade e, assim, dá voz aos autores, reais produtores das questões.

3.2 A noção de dialogismo em reanálise no LDLP e na aula de português

Segundo o pensador russo, Mikail Bakhtin (1997), para a obra de Dostoievski:
“Ser significa comunicar-se pelo diálogo. Quando termina o diálogo, tudo termina. Daí

o diálogo, em essência, não poder nem dever terminar” (BAKHTIN, 1997, p. 293),
assim, para a análise do romance na obra citada, o autor considera uma constante
duração para o diálogo, o que ele define como "infinitude potencial do diálogo”
(BAKHTIN, 1997, p. 293). Em vista disso, percebemos em esse diálogo incessante
dentro do nosso campo de atuação favorece a força motriz da formação de cidadãos em
relação à língua materna. Podemos afirmar que não há enunciações desvinculadas do
dialogismo, o que de fato há é uma situação linguística com um menor grau de
dialogismo do que outros contextos.
O livro didático Português: Linguagens 1 de William Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães tem inúmeras atividades e interações dialógicas que apresentam
situações com motivação para a execução da dialogia de forma plena. A professora da
disciplina, e participante da pesquisa, define que antes de utilizar o livro didático, os
estudantes deverão pesquisar o conteúdo em outros espaços para que eles cheguem ao
ambiente sala de aula com algumas informações, conforme colocado em:

Eu sempre procuro, anteriormente, instigar o aluno sobre o
determinado assunto. Eu nunca chego na sala de aula e peço pra abrir
o livro e falar, vamos ver sobre isso hoje. Então, eu procuro instigar o
aluno para que ele pesquise, né? Ele pesquise antes sobre o assunto
pra ele não chegar na sala de aula totalmente “cru”. Né? Para que nada
seja novidade para ele. Então, além dele pesquisar sobre o assunto,
anteriormente eu procuro trazer outro/outra... sempre... outro
chamativo, né? Antes dele vê aquele assunto, eu procuro instigá-lo
com um outro recurso didático até ele chegar no livro.

(ENTREVISTADA, 2017, p.1)
Dessa maneira, partindo desse corpus analisado, podemos afirmar que além das
vozes apresentadas no livro didático, nas apostilas, e em toda estrutura de
funcionamento da unidade escolar, temos também a presença de atividades extraclasses
que contribuem e/ou consolidam o aprendizado. Acrescentamos inevitavelmente outras
vozes seja de uma pesquisa em um portal educacional, seja de uma vídeo-aula de algum
canal de vídeos na internet. Percebemos que as vozes, que orbitam em sala de aula
podem ser registradas, mas nunca teremos certeza quanto a sua quantidade exata, já que
os alunos já trazem consigo um conjunto de vozes indiscriminadas.
É totalmente concebível que uma concepção mais dialógica no ensino de língua
materna de extrema importância. A Linguística Aplicada tem discutido constantemente
como essa interação em sala de aula contribui para o desenvolvimento das competências

previstas para a linguagem, podemos elencar inúmeros pesquisadores como Marcuschi
(1983), Geraldi (1994), Costa Val (1991), Matêncio (2002) e outros pesquisadores que
têm o pensador russo Bakhtin como base para esses estudos.
Para a aula de Língua Portuguesa não foi diferente, evidenciamos a natureza
evolutiva presente nas situações em que a dinâmica da interação vai muito além do que
um suposto sistema abstrato23, desvinculado do contexto social e puramente individual,
como defende Bakhtin em sua obra Marxismo e filosofia da linguagem (2006). A
abordagem enunciativa-discursiva de linguagem desse autor fundamenta-se em uma
importante interação humana, na qual os sujeitos estão conectados por ligações de
natureza sócio-histórica.
Por isso, o professor, a sala de aula, o livro didático e as múltiplas vozes
desempenham a função de “sujeitos discursivos”. Assim, as interações se dão seja facea-face, do professor com o aluno, ou seja, a partir de outras formas distintas como aluno
e o livro didático, e/ou professor e o livro didático. Portanto, as relações in loco, que
permitem permutas, compartilhamentos, (re)construções do sujeito e suas perspectivas.
Desta maneira, essa constituição nunca se dá de forma plena, ela sempre está em
constante complementação, sempre necessitando de uma “peça” de quebra-cabeças que
nunca se cessa. Todos nós participamos desse jogo discursivo, na medida em que,
inserimos uma “peça” nesse quebra-cabeça e que, automaticamente, recebemos uma
peça pra compor nossa própria montagem interminável. Assim, as interações verbais
são de extrema importância para as formações dos interlocutores e de nós enquanto
sujeitos incompletos.
Para pautar as variadas formas de interação dialógica, o autor russo destaca que: O
diálogo [...] uma das formas [...] mais importantes, da interação verbal. [...] toda
comunicação verbal de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 2006, p. 123)
Dessa forma, é notório que a interação com as vozes do livro também se
configura como um diálogo, portanto, uma atividade social com sua dimensão dialógica
e construída a partir de outras vozes que estão interligadas sócio historicamente.
Portanto, seja uma interação do aluno e do professor ou seja do aluno e das vozes do
livro didático, ou mesmo do professor e das vozes do livro didático, há uma enunciação
em pleno desempenho na sala de aula observamos como ocorre esses processos de

23

Refere-se ao objetivismo abstrato proposto por Saussure em seu Curso de Linguística Geral (1999).

(com)partilhamentos discursivos e que as (re)construções se dão a partir dessa conexão
in loco.
Podemos salientar que as vozes existentes em sala de aula estão em constante
busca por interlocutores, e essa dinâmica não foi diferente em nossa pesquisa.
Evidenciamos processos de responsividades em plena execução durante as aulas de
língua materna, seja por meio do próprio docente, com sua conduta prevista em sala de
aula, ou seja, por meio do livro didático, que possui enunciados prefixados em busca de
interlocutores para seguir com seu fluxo comum, formando sujeitos. O filósofo da
linguagem afirma que “Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade
constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver, enunciado”
(BAKHTIN, 2000, p. 325). Dessa forma, os participantes do discurso em sala de aula
estão em constantes processos de permutas e mesmo tempo em que reivindicam o seu
lugar enquanto ser individual na irrepetível enunciação, então, o autor reforça que “a
compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma
atitude responsiva ativa [...] ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa,
adapta, apronta-se para executar.” (BAKHTIN, 2000, p. 290).
Em vista do exposto, percebemos o quanto esse movimento dialógico é parte
desse processo natural da linguagem. O sujeito é formado e possui uma infinidade de
enunciados prontos para serem disseminados, sendo para um interlocutor real (face-aface – professor e aluno) ou um interlocutor virtual (autor do livro didático para o
aluno). Entretanto, com o livro didático de Língua Portuguesa em que já possui vozes
oriundas de vários locutores, o processo fica no estágio inicial do diálogo, pois o autor
enuncia por meio do livro didático, o interlocutor compreende e não pode construir uma
resposta para o autor, pelo menos de forma tradicional. Dessa forma, o professor é quem
recebe a resposta direcionada ao autor do livro, e cabe a ele se subjetivar enquanto
professor – autor do livro para tentar responder e/ou interagir com o discente. Ou seja,
os estudantes interagem com livro e suas vozes por meio do intermédio do professor,
como destaca Bezerra (2010, p.35): “[...] o interlocutor dos alunos não é mais o
professor, mas o autor do LDP”. Então, apresentamos a ilustração abaixo para
representar essa estrutura enunciativa entre o livro didático de Língua Portuguesa, o
professor e o aluno, como segue:

Figura 31: Fluxo das interlocuções livro/professor/aluno

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
Conforme exposto, há uma interrupção na busca por uma interlocução real do
estudante em relação ao livro didático. Portanto, há uma interação face-a-face entre
professor e o aluno (seta laranja), já que há esse retorno imediato no mundo real, o que
permite enunciados e atos responsivos. O livro didático em si apenas propõe
enunciados, cabe ao aluno redirecionar os atos responsivos de enunciados gerados pelo
livro ao representante direto do livro (já que o mesmo supostamente o selecionou a
partir da escolha trienal realizada nas escolas). Dessa maneira, evidenciamos vozes
(setas azuis) direcionadas aos estudantes, outras vozes (setas vermelhas) para a
professora, ainda percebemos vozes institucionais (setas verdes) encaminhadas para os
estudantes, assim como também notamos as vozes do aluno para o professor (seta lilás)
e uma voz responsiva (seta laranja) do professor para o aluno e do aluno para o
professor. Então, podemos falar que o livro didático possui intertextualidade, ou seja,

um diálogo com outros discursos já existentes, entretanto, não mantém uma relação
responsiva: aluno e livro didático. Assim, o livro mantém a sua característica dialógica,
o que se altera é apenas o interlocutor direto. É concebível que os autores tenham levado
em conta possíveis interlocuções ao produzir o livro, mas é impossível prever todos os
singulares enunciados advindos de cada irrepetível instante. Fiorin (1996) salienta que:
“o caráter fundamentalmente dialógico de todo enunciado do discurso impossibilita
dissociar do funcionamento discursivo a relação do discurso com seu outro” (FIORIN,
1996, p. 132).
Essa hipotética distribuição representou a situação de fala padrão existente em
um ambiente como a sala de aula em que ocorre esse tipo de configuração, pelo menos
em sua estrutura básica, pois, poderia ser algo mais complexo ainda, que ainda exporia
vozes da gestão da Secretaria de Educação, dos outros participantes do livro, da direção
escolar, etc. Nessa representação fica visível que há uma hierarquia natural entre os
envolvidos. Para Brait (1999):

[...] o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. [...] o
dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o
outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos
sujeitos. (BRAIT, 1996, p. 78).

Nessa perspectiva, podemos compreender que apesar da existência natural do
dialogismo em sala de aula e apesar das interações substanciais, há, ainda, uma relação
unilateral entre o livro didático e suas vozes em torno dos seus interlocutores. As vozes
e toda a sua carga ideológica estão presentes (in)formando os sujeitos que estão
expostos. Mas, salientamos que o grau dialógico e mesmo essa relação unilateral pode
ser ressignificada na medida em que um professor consiga ter autonomia para
acompanhar as vozes, todas em sala de aula, e as gerencie, se investindo de principal
autoridade da aula, construindo atos responsivos na condição do professor, assumindo
as cargas de responsabilidades das vozes existentes no livro didático para
“responsivisar”, possibilitando acessar outras perspectivas não previstas pelos autores
do livro didático, já que cada realidade requer respostas específicas e, por vezes,
diferentes do proposto inicialmente pelo enunciador natural.

Essa relevância na necessidade de encontrar respostas e de fechar um ciclo
interacional é entendida como um dos pilares da linguagem e da instituição escolar,
como defendido por Bakthin (1996) em: “não importam apenas os efeitos da
comunicação sobre o destinatário, mas também os efeitos que a reação do destinatário
produz sobre o destinador” (BARROS, 1996, p. 31). Ou seja, os efeitos, suas origens e
fins têm demasiada importância para a significação dos sujeitos, principalmente se
considerarmos que, no ensino de língua materna, acredita-se que o aprender da língua
nunca se dá sozinho, aprendemos por contato com outros falantes que mobilizam o
discurso, e o aprendizado se dá de forma comutativa entre os envolvidos. É natural que
um sujeito ao iniciar sua vida vai ouvir e, logo depois, aprender os enunciados que estão
ao seu redor diariamente.
Em vista do apresentado, podemos afirmar que o profissional da linguagem, em
seu exercício profissional, deve perceber a noção da linguagem como interação,
comumente defendida por pesquisadores das teorias linguísticas mais recentes, assim,
ele, o sujeito, faz as atividades como ouvir o outro, dá condições e o turno de fala para
que o outro sujeito participe da enunciação, selecionar termos para a sua participação,
defender seu ponto de vista, etc. Dessa forma, os participantes, em uma aula dialógica,
trocam os papéis de forma temporária, o professor se torna um enunciador, o estudante
o interlocutor e, por conseguinte, com o franqueamento da palavra, há a inversão, ou
seja, é dada a oportunidade aos estudantes para que expressem os seus pensamentos,
posicionamentos e, logo em seguida, o professor deve ouvir e responder as discussões
provocadas em sala. É de extrema importância possibilitar situações de fala em que se
possa ouvir o outro, compreender o interlocutor em suas especificidades.
A necessidade do ceder o turno para o outro é parte do aprendizado, essa
atividade, além de dar condições para que o enunciador possa interpretar e compreender
o outro, demonstra que o enunciador concede um respeito ao interlocutor em seu lugar
no mundo, ou seja, ao hierarquicamente construir diálogos e se aproximar dos outros
que estão um nível diferente do enunciador, os sujeitos ainda reforçam a sua autoestima
enquanto indivíduos na sociedade. Até mesmo os PCN (BRASIL, 1998, p.24) destacam
que a prática do dialogismo é uma estratégia essencial para a construção do sujeito,
principalmente no que diz respeito ao ensino de língua materna, como se observa em:

Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre
o professor e os alunos, é uma excelente estratégia de construção do
conhecimento, pois permite a troca de informações, o confronto de
opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos processos
pedagógicos em que estão envolvidos. (BRASIL, 1998, p.24)

Dessa maneira, a aula de Língua Portuguesa que antigamente foi classificada por
outros pesquisadores como o espaço de apenas transmissões e recepções passou a ser
repensada como “evento social” (MOITA LOPES, 1995, p. 349), assim, a sala de aula é
um espaço de variadas relações em que acontecem concessões, trocas, negociações,
concordância e inúmeras reações dialógicas e, por isso, concebida como um ambiente
natural de co-construção. Evitamos aqui qualificar os participantes discentes como
apenas receptor de conteúdos, como tradicional já fora caracterizado e sim como um dos
pilares da aula de Língua Portuguesa, uma vez que com a sua ausência efetiva na
participação da aula compromete consideravelmente o aprendizado e a formação de
todos. Quando mencionamos “ausência efetiva”, estamos sugerindo a participação
pouco dialógica, ou seja, o estudante presente, mas sem espaço para interagir,
apresentando um baixíssimo grau dialógico. A aula de Língua Portuguesa deve ser
pautada na (re)construção de saberes, assim como o estudante, o professor não será o
mesmo após o término da aula, pois a interlocução de discursos o possibilitou ter novos
enquadres e o discente, passa a além de compreender novos caminhos para a sua
formação, sente-se parte do processo e esse pertencimento o motiva a continuar nessa
incessante busca.

3.3 Impressões docentes acerca do livro didático de Língua Portuguesa
A professora entrevistada foi receptiva durante toda a pesquisa, colaborando de
forma efetiva para que todos os processos de observação, gravações de aula, entrevista,
análise do material didático ocorresse de forma mais natural possível. A docente
compreende a necessidade de estarmos em constante discussão em relação ao fazer
pedagógico da aprendizagem de língua materna.
Assim, para dar prosseguimento à investigação, a colaboradora aceitou participar
de uma entrevista com a gravação do áudio e posterior transcrição. Desde o início da
abordagem, deixamos claro que o tema dos questionamentos seria o livro didático de
Língua Portuguesa, principal motivador de toda a investigação.

Dessa maneira, as questões foram pensadas com o objetivo de conseguir extrair
possíveis constatações ou divergências de acordo com a prática da professora registrada
por meio da filmadora ou mesmo por meio das orientações do livro didático. A primeira
pergunta foi feita: “Como se dá uma aula de Língua Portuguesa com a utilização do
livro didático?” (ENTREVISTA, 2017, p.1) Essa questão poderia trazer indicações de
que se o professor utilizava o livro didático de forma “monológica”, ou pouco dialógica,
o professor ressignificava o instrumento didático de acordo com cada realidade
apresentada. A professora explicou que uma das rotinas para a aula de Língua
Portuguesa é solicitar, anteriormente, uma pesquisa em relação ao assunto que será
apresentado. Assim, ela motiva os estudantes a procurarem os conteúdos do livro por
outros meios, portanto, outras vozes. E ainda acrescentou que antes de ir para o livro
didático ela traz outros recursos didáticos para a aula, como se nota em:

[...] eu procuro instigar o aluno para que ele pesquise né? Ele pesquise
antes sobre o assunto pra ele não chegar à sala de aula totalmente
“cru”. Né? Para que nada seja novidade para ele. Então, além dele
pesquisar sobre o assunto, anteriormente eu procuro trazer
outro/outra... sempre... outro chamativo, né? Antes dele vê aquele
assunto, eu procuro instigá-lo com um outro recurso didático até ele
chegar no livro. (ENTREVISTA, 2017, p.1)

Percebemos, na entrevistada, uma preocupação em não apresentar o livro
didático de forma imediata. Conforme a professora há uma preparação até acontecer um
contato direto. É concebível que a profissional possua receios acerca do uso do livro
didático de Língua Portuguesa, pois por muito tempo o referido instrumento era muito
preocupado com as prescrições gramaticais e dedicava pouco espaço para uma
contextualização, assim, não havia uma reflexão considerável para justificar o uso pelos
alunos.
É notório que esse quadro vem mudando, principalmente com as postulações
oriundas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), que naturalmente
ecoam estudos bakhtinianos, principalmente por trazer discussões envolvendo os
gêneros discursivos.

Apesar dessas inserções, ainda assim há um forte enraizamento às tradições
gramaticais, como salienta Fiorin (2006):

Depois que os Parâmetros Curriculares Nacionais estabeleceram que o
ensino de Português fosse feito com base nos gêneros, apareceram
muitos livros didáticos que vêem o gênero como um conjunto de
propriedades formais a que o texto deve obedecer. O gênero é, assim,
um produto, e seu ensino tornou-se, então, normativo. Sob a aparência
de uma revolução no ensino de Português está-se dentro da mesma
perspectiva normativa com que se ensinava gramática. (FIORIN,

2006, p.60)

Dessa forma, a docente considera que o estudante não teve contato com o
conteúdo de forma prévia, ela o estimula a pesquisar com antecedência, ela mesma
providencia subsídios para isso. Então, registramos aqui, pelo menos, três possíveis
canais de enunciação de vozes: a que o aluno já possui advinda de outras experiências, a
que o professor sugere pesquisar antes da aula e a que professor traz no livro didático.
Por conseguinte, na segunda questão, direcionamos a abordagem em relação a
algo mais específico, nesse caso, o livro didático: O que acha do livro didático
“Português & Linguagens” de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães? A
professora responde: “o livro é um instrumento didático necessário na sala de aula. Mas
ele não é o único recurso” (ENTREVISTA, 2017, p.1) A professora destaca que o
referido instrumento pedagógico não deve ser o único objeto para a discussão de língua
materna. O uso excessivo e exclusivo do livro didático de Língua Portuguesa é
condenável no meio acadêmico, como reitera Brito (2004):

O livro didático, que muitas vezes é a única fonte de informação
e atualização do professor, impõe-se como necessidade
pragmática tanto para as políticas de educação quanto para os
próprios agentes pedagógicos. No limite caricatural estão os
livros didáticos cuja versão “livro do professor” traz não apenas
as respostas às questões, mas a seqüência das aulas e as falas
que deve dizer o professor, transformando-o num autônomo.
(BRITTO, 2014, p. 253)
Nem sempre o professor tem condições de trazer outros materiais para a sala de
aula, seja por limitação financeira, seja profissional, assim, o docente acaba se tornando
um “refém” das vozes do livro didático, e o estudante fica exposto a um conteúdo que
não avança em complexidade. Geralmente não apresenta uma formação crítica nessa

sequência de orientações sugeridas para o professor, que permita se desenvolver no
mundo como um indivíduo dotado de autonomia.
A docente continuou com a sua resposta e revelou que compreende as
limitações do livro e ainda apontou para outro agravante: o de que o livro didático em
determinados contextos, não é adequado para uma comunidade. Assim, o nível de
dificuldade presente no livro didático vai além do que os alunos são capazes de
alcançar, segundo a análise da docente. Ela ainda acrescenta que, com o encerramento
do ano letivo, o livro ainda permanece com vários conteúdos que não foram discutidos,
o que revela uma prática bem presente principalmente nas instituições públicas: a falta
de planejamento e programação para encerrar o ano letivo em conformidade com os
conteúdos propostos pelo livro didático, o que faz que não haja uma coincidência dos
términos, o que pode gerar uma confusão para as famílias, professores, gestores,
estudantes, etc.
Logo após, foi questionado: “Elege algum instrumento didático como de maior
importância na aula de Língua Portuguesa?” (ENTREVISTA, 2017, p.1). Na presente
pergunta, objetivamos suscitar outros instrumentos que estão presentes na aula de
Língua Portuguesa, como livros de literatura, manuais de gramática, cópias de revistas
especializadas, mas a entrevistada entendeu a questão dentro do livro didático, como se
nota em:
o que eu sinto falta no livro [...] é a questão da interpretação de texto.
Tanto a interpretação de texto quanto à produção textual, que é eu
acredito que hoje em qualquer disciplina, não só a Língua Portuguesa,
mas a questão da/da leitura interpreta/interpretação, compreensão e
produção textual é de grande relevância. (ENTREVISTA, 2017,

p.1-2)
A professora destaca uma das lacunas, segundo o seu ponto de vista, a ausência
de um trabalho mais profundo em torno da interpretação de textos, assim como a
própria produção textual. Para a professora, trata-se de potencialidades que precisam ser
trabalhadas haja vista que todos os indivíduos são cobrados dentro e fora do ambiente
acadêmico. No que diz respeito a essas habilidades, o próprio Exame Nacional do
Ensino Médio apresenta uma grande quantidade de questões com interpretação textual.
Outras disciplinas, como matemática, física, química etc, também dependem da análise
do enunciado.
Portanto, é inegável que há uma necessidade de se intensificar tais habilidades.
Grigoletto (1999) enfatiza que “a interpretação já está pronta, esperando para ser dita –

ou escrita. As atividades do LD não dão margem a deslizes, a outras leituras, a
posicionamentos ou a questionamentos. O texto tem uma estrutura e um sentido; a
tarefa do aluno é captá-los” (GRIGOLETTO, 1999, p. 70). Dessa maneira, o aluno faz o
trabalho de localizar a resposta no texto, e esta deve ser exatamente a resposta que o
autor pensou. Não há espaços para outras análises. É nesse momento que o professor
deve trazer a sua voz para sobrepor a voz dos autores do livro didático, há situações em
que há uma adequação de resposta, ou uma resposta que seja mais próxima de nosso
contexto discursivo.
Posteriormente, é questionado se os alunos interagem de forma suficiente e se há
alguma atividade que não seja adequada aos alunos desse contexto. A professora
informa que não há interação. Ela defende que eles não se sentem parte dos conteúdos
do livro didático. A professora ainda apresenta uma série de argumentos que constatam
a baixa interatividade existente em sala de aula. Como se observa em:

não interagem de forma alguma [...] porque o aluno ainda não se sente
totalmente dentro do/dos conteúdos. Ele... ainda não vê que aquele
conteúdo faz parte da vida dele. [...] ele não interage por ele ainda não
se sentir... preparado, né, ela ainda não está preparado para... a maioria
dos conteúdos que o livro traz. [...] o livro, ele traz muitos conteúdos...
as vezes o aluno desanima porque ele vê: Ah que livro grosso, o livro
é grande, é grosso, tem muito conteúdo, [...] as atividades elas não têm
assim, o aluno não se sente pertencente, muitas vezes ele não se sente
pertencente, Todos os assuntos estão adequados à série que ele está. A
questão é: o aluno é que não está preparado pra... re/preencher todos
os requisitos que o livro pede. (ENTREVISTA, 2017, p.2)

A docente traz essa preocupante informação em torno da aula de Língua
Portuguesa, alunos desmotivados em razão de um conjunto de fatores que consideramos
como os problemas do livro didático, como: falta de representatividade do aluno no
livro didático, pois ele “não se sente” dentro do livro, dificuldades com a aprendizagem,
o estudante não consegue acompanhar as atividades do livro didático e logo se qualifica
como incapaz o que contribui para a inferiorização, traumas etc. Para a professora, o
aluno reclama até mesmo da quantidade de folhas do livro didático, ele o considera
muito volumoso, algumas instituições escolares trabalham com um módulo para cada
unidade, o que resolveria essa problemática, no entanto, a questão do posicionamento
do estudante e seus variados níveis ainda geram desconfortos para as secretarias de
educação. A professora afirma que há uma eterna defasagem em relação à

correspondência série/aluno, ela coloca que: “Ele nunca chega à série, na série que ele
está com todos os conteúdos em dia né?” (ENTREVISTA, 2017, p.2).
É notório que as aulas de Língua Portuguesa devem ser um “espaço de produção
de linguagem e de constituição de sujeitos” (GERALDI, 2013, p.5). Como foi relatado
pela professora, há inúmeras barreiras a serem derrubadas nesse campo de atuação. É
fácil indicar quais os problemas existentes no dia-a-dia do professor de Língua
Portuguesa, cada vez mais há sinais de que grande parte do trabalho pedagógico é
descartada pelo próprio estudante, o que não deixa de ser um reflexo da forma como a
educação é concebida em nossa nação. O espaço escolar tem sido pensado como um
local social para resolver questões diversas com as quais a sociedade não está sabendo
lidar. Assim, essa transferência de responsabilidades ocorre tanto pela família, quando
acredita que a “escola é paga para educar o seu filho”, ou mesmo pelo poder público
quando não dá o devido suporte ao funcionamento do estabelecimento educacional. Não
é incomum ocorrer suspensões de aula para escovação, exames básicos, palestras
teológicas, apesar da suposta laicidade existente no país, intervenções políticas, e outras
atividades (a)normais para uma escola. Portanto, há um grande trabalho para ser feito
em relação à ressignificação da educação em nosso país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação permitiu-nos ampliar o campo de compreensão acerca
do fazer didático do ensino de Língua Portuguesa em uma realidade local, mas que
podemos expandir tal feito para inúmeros outros espaços em um país continental como
o Brasil, mas obviamente fazendo adequações. Assim, percebemos como as relações
dialógicas se entrecruzam e como as reações responsivas se dão de forma padronizada
em alguns enunciados docentes e quais suas implicações para a formação de todos os
participantes. É inegável que as inúmeras vozes apontadas buscam, a todo instante
concretizar-se no decorrer da aula da professora de Língua Portuguesa e, uma vez
presentificadas, já são suficientes para instaurar modificações no cenário de
aprendizagem.
Através das análises dos episódios, registramos também a presença de outros
gêneros que dão suporte à aula de Língua Portuguesa e que, partindo da noção de uma
preexistência de autoria dos materiais extras, consequentemente surge a visibilidade de
outras possíveis vozes, o que pode ser desde a escolha de uma abordagem, uma
perspectiva política-discursiva, até mesmo a seleção de cores para a capa do livro, cor
da fonte, etc., portanto, esses materiais extras trazidos pela professora ou por outras
fontes são, na maioria das vezes, partes de outros livros didáticos ou de revistas com a
mesma finalidade, para a produção de apostilas.
Essa presença de inúmeras vozes deve se configurar como o ensino de língua
materna atual. Vale ressalvar que a investigação in loco desse trabalho ocorreu por meio
de uma câmera filmadora que tentou captar um recorte da aula de Língua Portuguesa.
Deparamo-nos com suportes como smartphones, tablets, e-readers, softwares etc, e que
estão trazendo uma nova concepção de realidade. Mas, apesar disso, a interlocução
entre “vozes e vozes” permanece constante. Esses estão em constante aperfeiçoamento.
Talvez tenhamos reformulações mais drásticas nas próximas décadas, mas a essência e
as finalidades existentes nos dias de hoje serão a base desses “novos” instrumentos.
Ademais, considerando os episódios observados e analisados parcialmente,
ressaltamos ainda que a investigação possibilitou visualizar as ditas vozes em franca
atividade. Podemos destacar, ainda, que durante todo o período de análise tivemos
poucas utilizações do livro didático propriamente dito. Assim, de uma aula resultaram
dois episódios transcritos. As outras aulas não se pautaram no uso efetivo do livro
didático e sim de outros recursos como apostilas, discussões etc. Destacamos, também,

que as observações ocorriam em apenas um dia da semana, o que inviabilizava o
registro contínuo das aulas e, consequentemente, o prosseguimento do acompanhamento
linear dos conteúdos.
Mesmo com algumas adversidades durante a pesquisa, foi possível levantar
algumas possíveis hipóteses iniciais em relação a essa “dimensão dupla do enunciado”
(FIORIN, 2006, p.166). Portanto, em vários momentos percebemos as ditas vozes
presentes no livro didático buscando um alinhamento em relação à aula e, por
conseguinte, reivindicando a autoria da aula, caracterizando a professora, em
determinados momentos, como uma co-participante do processo. Cabe enfatizar que em
outros ambientes essa co-participação do professor pode em maior ou menor grau,
reforça a noção de que o livro didático figura como uma autoridade inquestionável,
como a última e em determinados momentos, como a única instância a ser consultada.
Em outros contextos, a depender do senso crítico do profissional, pode ocorrer
um confronto entre as discussões dos enunciados concretos, o chamado discurso vivo, e
as supostas verdades presentes no livro. O professor discute em classe em que medida
as afirmações e encaminhamentos do livro didático são passíveis de serem refutadas ou
não, se opondo ou até mesmo negociando com as vozes. Ressaltamos que em variados
momentos, os próprios estudantes constroem uma movimentação de oposição à verdade
apresentada pelo livro didático e suas vozes e encaminhada passivamente pelo
professor. Nesse tipo de abordagem, podemos afirmar que se trata de uma inesperada
consciência de que o “piloto automático” do livro não pode seguir por muito tempo sem
a observância do docente. Essa descoberta nem sempre é explicitada em sala. Por isso
com uma situação de confronto de vozes em sala de aula a qual e qualificamos como um
ato responsivo, que busca o livro didático como interlocutor, mas como já mencionado
em outras abordagens, o livro didático é estático para essa requisição, ou seja, responder
questionamentos que não estão presentes em seus planejamentos, cabe então, ao
professor construir essa interlocução se subjetivando como representante do livro
didático e seus enunciados.
Em nossa análise, por muitas vezes, verificamos como essa negociação das
vozes se dava por meio de seus participantes. Construímos as observações em relação à
pesquisa documental, identificamos enunciados mais dialógicos, e outros com um grau
menor dialógico, mas é natural que ainda assim ocorra o dialogismo.
Durante as observações, percebemos como a interação face-a-face determinava a
condução da aula, o que diferenciava as vozes do livro didático das vozes presentes na

aula da professora de Língua Portuguesa e que os interlocutores principais, os
estudantes, reagiam, por vezes, passivamente, em determinados momentos, de maneira
mais ativa.
Nos estágios finais da pesquisa, apontamos, através da entrevista com a docente,
para alguns encaminhamentos já discutidos ao longo da dissertação. A professora
enfrenta as mesmas dificuldades que um licenciado em linguagens também passa, ou
seja: carência de uma interação mais próxima por parte dos alunos, inadequação das
obras em relação ao nível de aprendizagem, cultural, econômico da comunidade, livros
didáticos que normalmente não abordam todos os principais aspectos como
interpretação de textos e produção textual, elementos essenciais para o desenvolvimento
autônomo do estudante após a sua saída do ensino básico.
Assim sendo, o ceder a voz a outrem, ou ser sobreposto pelas vozes é uma
questão de assumir papéis definidos na microcultura sala de aula. Há múltiplos
posicionamentos, mas um deles é o de próprio autor de sua caminhada, pautada em um
senso crítico e de pouca inocência no campo da linguagem. Em contrapartida, temos
posicionamentos repetidores, reprodutores de outras vozes que têm como objetivo a
manutenção de convicções ideológicas vigentes. Desde a escolha de uma pontuação, de
uma palavra, até ao “revozear” concepções existentes e “deglutir verdades” pregadas
incessamente.
Desse modo, devemos seguir com o enfrentamento da/na palavra em seus mais
variados campos da linguagem. O processo de se (re)conhecer em suas práticas
possibilitará descobertas, por vezes, inesperadas, mas nem por isso imutável. Não
podemos confundir educação com homogeneização, conforme indicações de Freitas
(1996). Portanto, o modo de ser dos sujeitos imersos ao ambiente sala de aula deve se
inscrever na enunciação, construindo palavras e contra-palavras quando necessário.
Assim, “Educar é levar o aluno a ser autor, a dizer a própria palavra, a interagir com a
língua, a penetrar numa escrita viva e real.” (FREITAS, 1996, p.173) E cabe ao
professor ser o “orquestrador” dessas vozes, sabendo mediar, gerenciar, e até mesmo,
sobrepor, quando possível, sejam as vozes dos livros didáticos e seus eivados
posicionamentos discursivos, ou as próprias vozes discentes. Estes estão ainda
ensaiando os seus “saltos”, mas já são também possuidores de vínculo ideológico que os
tornam particulares e autores de seu próprio caminhar.
O professor, mediador nato da sala de aula, conduz o seu percurso linguageiro
com autoridade e conforto para ceder o turno, e motivar tal movimento quando

necessário, haja vista que ele foi formado para essa atividade enunciativa de
(re)construções e significações. O espaço da sala de aula prevê essa co-autoria com
outrem e em se tratando da linguagem, lugar de constantes atualizações interativas e de
solidificações das práticas sociais encontra um espaço ideal. Assim, essa discussão,
travada ao longo da dissertação, apenas apresenta uma versão dos fatos, ou seja, é
apenas uma perspectiva e que não se encerra. Percebemos que as laudas desse
instrumento não foram suficientes para descrever essa dinâmica tão atual e tão
instantânea e que outros trabalhos virão com abordagens complementares e também
fazendo interlocuções com esse texto e suas inúmeras vozes presentes. Mas apesar da
particularidade de cada enfoque dado, e de seu caráter inédito, todos os textos
dialogarão com a concepção da língua e sua propriedade social, como uma entidade
viva e dotada de atualização em tempo real, como vemos nos postulados bakhtinianos,
que em todos instantes se remontam em situações de enunciação jamais imaginadas
pelo próprio autor, mas que demonstra o quanto à palavra é possuidora de autonomia,
seja diante de um livro didático ou de outros instrumentos que participam da formação
dos sujeitos, ou mesmo de objetos que serão inventados, todos estarão vinculados às
tradicionais mobilizações da palavra e seu caráter intransponível.
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ANEXO 1:

1.2. PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

APÊNDICE 1:

1.3. Entrevista com a professora colaboradora – Dia 03/2017

1. E.: Estamos aqui com a professora, colaboradora, sujeito de pesquisa da dissertação
para o mestrado. A gente vai dá continuidade à observação, o prosseguimento com a
entrevista. A primeira pergunta: Como se dá uma aula de Língua Portuguesa com a
utilização do livro didático?
2. P.: Certo, bom dia. É:: o livro didático de Língua Portuguesa que é o livro
“Linguagens” de... que foi adotado pra gente esse ano... se dá da seguinte forma: Eu
sempre procuro, anteriormente, instigar o aluno sobre o determinado assunto. Eu
nunca chego na sala de aula e peço pra abrir o livro e falar, vamos ver sobre isso
hoje. Então, eu procuro instigar o aluno para que ele pesquise, né? Ele pesquise antes
sobre o assunto pra ele não chegar na sala de aula totalmente “cru”. Né? Para que
nada seja novidade para ele. Então, além dele pesquisar sobre o assunto,
anteriormente eu procuro trazer outro/outra... sempre... outro chamativo, né? Antes
dele vê aquele assunto, eu procuro instigá-lo com um outro recurso didático até ele
chegar no livro.
3. E.: Segunda pergunta: O que acha do livro didático “Português & Linguagens” de
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães?
4. P.: Olha, o livro é um instrumento didático necessário na sala de aula. Mas ele não é
o único recurso. Nós sabemos disso, que ele não é último/ o o último nem o único
recurso a ser / a ser utilizado. O livro, ele, é muito bom. Tá dentro dos parâmetros
curri / curriculares, atende à / à / ao componente curricular do ensino médio do
primeiro ano mAs... o que acontece... não/eu não acredito que não seja um livro que
atenda as necessidades do aluno, por esse aluno, ele chegar sempre/ele tá sempre
entrando no ensino médio com defasagem dos conteúdos. Por... n questões que não
vem ao caso, ele/é o, o, a gente vence o ano mas o aluno, ele, não vence os
conteúdos, ele não vence os conteúdos, ele tá sem/sempre chegando na/no ensino
médio, tá sempre chegando no primeiro ano com uma defasagem imensa dos
conteúdos.

5. E.: Elege algum instrumento didático como de maior importância na aula de Língua
Portuguesa?
6. P.: Olha... instrumento didático, o que eu sinto falta no livro, todos os livros não só o
de Linguagens de Roberto Cereja, é a questão da interpretação de texto. Tanto a
interpretação de texto quanto à produção textual, que é eu acredito que hoje em
qualquer disciplina, não só a Língua Portuguesa mas a questão da/da leitura
interpreta/interpretação, compreensão e produção textual é de grande relevância. E
eu sinto falta disso, na/em todos os livros didáticos que eu tenho/ eu tenho visto de
Língua Portuguesa, eu sinto falta dessa questão dA interpretação, da compreensão,
do/da compreensão textual, do aluno expressar aquilo que ele, da realidade dele, eu
ainda sinto essa/essa defasagem.
7. E.: De acordo com o seu olhar, os alunos interagem de forma satisfatória com as
atividades propostas pelos autores do livro? Há alguma atividade que seja
inadequada ao atual corpo discente?
8. P.: Olha, interagir de forma satisfatória, não interagem de forma alguma. Como eu
disse anteriormente, porque o aluno ainda não se sente totalmente dentro do/dos
conteúdos. Ele... ainda não vê que aquele conteúdo faz parte da vida dele. É algo
prático que ele vai... ver ali no livro e que ele pode trazer para a sua vida prática, até
para a sua vida escolar ou até a sua vida pessoal. Então assim, ele não interage por
ele ainda não se sentir... preparado, né, ela ainda não está preparado para... a maioria
dos conteúdos que o livro traz. Eu ainda acho assim: Que o livro, ele traz muitos
conteúdos... as vezes o aluno desanima porque ele vê: Ah que livro grosso, o livro é
grande, é grosso, tem muito conteúdo, então a gente não dá conta, realmente não dá
conta. Ainda mais porque no ensino médio são apenas três aulas. Né? São três aulas,
eu acho que deveria ser quatro ou até cinco, são só/somente três aulas e o tempo que
a gente tem, não dá tempo pra gente trabalhar. E quanto as atividades, não é que
nos/não é que seja inadequada, eu não usaria essa palavra, não é inadequada, ela não
é adaptada ao nosso aluno, as atividades elas não têm assim, o aluno não se sente
pertencente, muitas vezes ele não se sente pertencente, justamente por conta de, de
toda essa/essa... defasagem que ele vem carregando ao longo do tempo. Ele nunca
chega na série, na série que ele está, com todos os conteúdos em dia né? Então, eu
não a elejo como inadequada não. Todos os assuntos estão adequados à série que ele
está. A questão é: o aluno é que não está preparado pra... re/preencher todos os
requisitos que o livro pede.

9. E.: Tá certo, obrigado.
10.

P.: De nada, disponha.

EPISÓDIO I
Duração: 18 minutos e 22 segundos
Aula de: Língua Portuguesa
Turma: 1º Ano

22.00:00 – Professora: Sexta-feira é feriado, então só vou lembrar vocês prA a questão do
trabalho que eu já passei e já expliquei, peguem esses dias que vocês não vão estar na escola,
pega para adiantar o trabalho. Porque...
23.00:15 - ((alguém comenta que já está adiantando e outro que vai viajar e a professora
prossegue:)) Gente, por favor! Casos particulares... maturidade, cadê a maturidade? Viu,
como é que eu vou dar ponto para quem vai viajar? Maturidade, vocês precisam ter
maturidade pras coisas. Peguem o período que você não vai estar na escola para adiantar o
trabalho. Eu falei que não Ia marcar data para entregar mas vai ter a data final. Tá pronto o
trabalho, entrega. Na próxima semana eu falo: Só recebo até tal dia. AH! Meu amigo, meu
colega não trouxe a parte dele. O quê que eu vou fazer? Vou receber o trabalho pela metade?
Não vou. AH! Esqueci. Esqueceu, paciência, o trabalho vale de zero a dois pontos. Não
significa que você entregando o trabalho, você já tem os dois pontos garantidos não.
Seguindo as regras que eu passei no quadro, cada item que tiver fora da regra vai cair um
décimo, vai cair até chegar no final pra você ter a sua nota. Capa? Coloquei no quadro, não
foi gente? Contracapa? Coloquei no quadro. Caneta? Três cores de caneta para ( ) duas para
escrever o trabalho. Pode usar hidrocor? Não, não pedi hidrocor. Pode misturar o papel?
Não, não pedi para misturar o papel. Papel pautado é papel pautado. Vamos deixar dessa
história, ficar misturando as coisas e fazendo esse “mingau” aí no meio da coisas. Então
vamos ver.
24.01:44 – Professora: A nossa aula de hoje, no livro de vocês, veja bem, no trabalho fala de
descrição, tipo textual... (

) apagar a luz? ((nesse momento, a professora se direciona ao

pesquisador observador perguntando se a luz ou ventilador desligados não irão atrapalhar e o
pesquisador, para não interferir na rotina da aula, diz para que não tem problema algum em
desligar.))
25.02:04 – Professora: Então... Dentre os tipos textuais te:m descrição. É o que nós vamos ver
na aula de hoje. Na... No livro de você na página 140... 140.
26.02:18 – ((Um aluno diz ter esquecido o livro))
27.02:19 – Professora: Esqueceu fica quietinho aí só ouvindo, né gente, porque...difícil é dar
conta de quem não traz o livro.

28.02:36 – ((A professora revela de certo modo como a prática com o livro não está tão presente
quando afirma que:)) – É bom que nós vamos usar sempre o livro agora e quem repetir eu
vou tirando uns décimos.
29.02:43 – ((Alguém menciona: )) - Exatamente!
30.02:45 – A professora reforça: - Esqueceu de novo? Então eu vou tirar um décimo.
31.02:47 – Professora: Página 140, aí no pé da página tem: Escrevendo com técnica. A
descrição. A descrição é um tipo de texto. Assim como nós vimos, nós já conhecemos e
vimos aí um trabalho, os três principais tipos de textos que é... a narrativa ou narração, a
descritiva ou descrição que é descrição e a dissertativa ou dissertação.
32.03:18 - Professora: Foi uma pena muito grande, gente, que vocês não puderam vir pro aulão
de sábado. Que foi falado... eu fui a primeira que deu aula e falei muito sobre esses tipos de/
você tava/ eu falei sobre esses tipos de textos, num foi? E no ( ) tem até uma apostila/ quem
quiser... quem quiser interessar... pode me pedir que eu mando reproduzir a apostila de
redação e dou. Depois passa uma listinha se for o caso, quem tiver interesse eu coloquei as
dicas de redação, coloquei os temas possíveis que podem cair no ENEM/ ah! Mas eu não vou
fazer o ENEM! ((simulando a fala de um discente)) Gente, informação, a gente não precisa
ser cobrado/por favor!/ a gente não precisa ser cobrado/ precisar alguém me cobrar pra eu
aprender nada não. A informação, ela é vasta. E como eu sou aprendiz da língua e sou
estudante, eu também sou estudante, não quer dizer que sou professora que eu parei de
estudar não, porque a aprendizagem está sempre em... ela é/ela é mutável. O eu aprendo hoje
pode ser que amanhão apareça uma regra nova eu tenho que aprender de novo. Não é porque
eu vou fazer ENEM, porque eu não vou fazer vestibular e coisa e tal que eu não posso
aprender as coisas. Quem quiser a apostila da aula de redação que eu dei no sábado, é só
passar uma lista, que eu mando/peço pra reproduzir e dou pra vocês, as dicas de redação, os
possíveis temas que podem cair no ENEM desse ano, os eixos cognitivos, o que é cobrado
dentro de uma redação e esse assunto aqui é produção textual, olha aí no pé da página...
Produção de texto, tá dentro de redação, produção de texto é redação. Então tá dentro do
assunto interessante pra a gente. Então a descrição também é um tipo de texto. Na
classificação dos textos, portanto, descrever, ( ), descrever algo ou alguma coisa ou um
ambiente ou uma paisagem, descrever é dizer como é, ((simulando uma fala:)) “Descreve
isso aí pra mim!” eu vou olhar ou imaginar, nós vamos ver os dois tipos de descrição, olhar
ou imaginar e vou descrevendo, falando características daquilo imaginário, daquilo físico.
33.05:46 ((A professora inicia a leitura da página 140 do livro)) Então, primeiro aí nós temos
um texto, eu vou ler o texto com vocês pra a gente tirar assim... ter entendimento melhor
mas aí começa Oh:

Figura 17 – Noção de descrição

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 140
34. 05:57 – ((Professora prossegue com a leitura)) Grande parte dos gêneros textuais –
fábulas, contos, crônicas, poemas, notícias, reportagens, entrevistas, etc- costuma fazer,
por meio de imagens ou palavras uma caracterização, isto é, descrição de personagens,
de pessoas, de paisagens, de cenas, de objetos, etc. O texto descritivo a seguir faz parte
do romance O germinal, de Émile Zola, escritor francês do século XIX, Leia-o
35. 06:26 – Professora: Então, gêneros textuais tem tudo a ver com o trabalho que vocês
estão fazendo aí. Porque eu coloquei lá, o tipo de texto com o objetivo, as características
e o gênero que predomina esse texto, não é assim o trabalho? Não é gente? Então, esses
gêneros textuais, vamos imaginar o seguinte: Quando eu falo assim: A cesta básica é
composta por diversos gêneros alimentícios. Eu vou lá na cesta básica, eu tenho certeza
que eu não vou encontrar 10 quilos de feijão só. Ou dez de feijão, dez de açúcar, é
assim, gente, gêneros textuais? É a cesta básica a gente só come feijão? Só arroz? ( )
Ou só açúcar pra criar lombriga e a diabetes? Não né gente? Gê-ne-ros, olha essa
palavras: quer dizer di-ver-si-da-de, então, gênero aqui/ alimentícios: diversidade de
alimentos. Gêneros textuais, diversidade de textos. Então é aí que entra os gêneros
textuais dentro do trabalho que vocês estão fazendo. Diversos tipos de textos. Vamos
imaginar: falando de gênero textual, vamos imaginar o seguinte: ((simulando a fala de
um discente)) Professora, qual é o objetivo de eu estudar os gêneros textuais? Porque
cada... cada tipo de texto tem o porquê. Eu sou o emissor, nesse momento eu estou
passando pra vocês uma mensagem. Olha o canal ((e faz um gesto incompreensível))
estou passando uma mensagem que é o assunto descrição e dentro dessa mensagem

vocês são os interlocutores. Vocês são os ouvintes interlocutores. ((Nesse momento, a
professora qualifica os estudantes.))
36. 08:21 – Professora: Então, quando eu passo essa mensagem, ela tem um objetivo, ela
tem um objetivo. Usando o gênero textual, o médico vai lá, vou lá no médico fazer uma
consulta, faço lá minha consulta e ele me passa uma receita, dependendo do que eu
tenho, ele vai passar uma receita de um remédio, o objetivo de um médico é passar a
receita de um remédio, mas o objetivo também é passar um remédio que me cause um
bem estar. Ele vai me passar uma receita de bolo de chocolate? ((Alguns alunos
sussurram a resposta não.)) A professora prossegue: Vai gente? Tem lógica ( ) aqui sua
receita, eu chego nem leio e quando chego em casa, vou na farmácia comprar o meu
remédio, chega lá: Bolo de chocolate? Não tem lógica, né gente? Então aí quebrou,
quebrou o objetivo do... do gênero textual que é a receita, se eu tenho ( ) compro um
eletrodoméstico, um eletroeletrônico, chego na minha casa, não observo, muitas vezes
é:: que o eletrodoméstico, ele vem com uma chavinha embaixo, onde liga 220 e 110, as
vezes vem em 110 e eu não percebo, não li o manual de instrução e não percebo que
está no 110, só que a nossa voltagem é 220. Eu chego em casa coloco lá na tomada, o
que vai acontecer? POU! Vai dá logo um pipoco, porque eu não li o manual de
instrução. Eu não li o manual de instrução, que é um gênero textual, pra eu perceber que
aquele eletrodoméstico não poderia ser naquela tomada de 220, sendo que era 110,
então, gêneros textuais eles existem justamente para isso, ele tem um objetivo, um
objetivo prático de facilitar a minha vida. Porque senão ele não vai existir. Voltando
agora aqui para o tipo de texto. Vamos ver o texto, gente? No meio dos campos/ agora
quem tá sem livro se continuar conversando eu convidar para ir para fora, porque vai
atrapalhar a aula ( ) então vamos ver o texto:

Figura 20 – Leitura do texto O germinal

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 140

Figura 21 – Continuidade da leitura

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 141

37. 10:29 – Professora: O texto descritivo a seguir faz parte do romance O germinal, de
Émile Zola, escritor francês do século XIX, pronto. Antes de lê o texto, na página 141
eu tenho o vocabulário. É sempre bom, gente, quando o texto vem com vocabulário, que
eu leia primeiro o vocabulário, porque eu já vou para o texto sabendo o significado das
palavras, pelo menos se eu não gravar instantaneamente pelo menos eu vou lembrar, eu
vi o significado dessa palavra em algum lugar, então vamos ver o vocabulário primeiro?
((em seguida a professora inicia leitura do vocabulário com os alunos e por conseguinte
inicia a leitura do texto.))
38. 12:18 ((Assim, ao longo da leitura do texto, a docente sugere alguns direcionamentos:))
“No meio dos campos [...] sob a noite negra” Gente quando a gente vai lendo esse texto,
preste atenção... Já que nós estamos falando de descrição, todas as informações, todas as
características, quando fala assim: “amarelo esverdeado” “trigo e beterraba” “dormia
sob a noite negra” vamos observando aqui as metáforas, não está comparando a noite
com algo negro, algo escuro? Então, metáforas, já entra aqui as figuras de linguagem e
também se estou falando em descrição, eu já vou imaginando Oh... Vou descrevendo
aqui na minha mente, já... então...”
39. 13:20 – Professora: “Distinguiam-se vagamente [...] ouvia-se apenas a queixa do vento”
vento não queixa, olha a personificação aí! “por entre as seves arrancadas.”
40. 13:51 – Professora: “Em casa dos Maheu [...] voltar ao travesseiro” então isso tudo é
descrição, oh gente, descrevendo as ações da pessoa.
41. 15:31 – Professora: “Agora a vela iluminava [...] servia de bacia” ((professora adverte
alguns alunos)) Meninos... celular? Celular? Vou parar no meio do texto para reclamar
do celular? “e nada mais, a não ser a roupa [...] toda a sua nudez” ((fim do texto))
42. 18:22 – Professora: Então, gente, o texto, ele vem relatando, descrevendo a situação
da/da moradia, do meio em morava essa família, fala/descreve os filhos, descreve onde
os pais dormiam, descreve o cubículo, um lugar pequeno, pelo jeito fala da noite, pelo
jeito fala de um lugar é:: que não tinha muito conforto e vem falando de magreza, vem
falando de palidez, vem falando...a gente nós podemos chegar a conclusão desses
personagens do texto, não fala assim, fulano era assim, assim e assim... Mas dá para a
gente imaginar ( ) sabe aquela situação afortunada, gente? É uma situação afortunada,
lugar bom para dormir, arejado, aconchegante? Não era, né gente? Toda essa descrição
que foi feita tanto do lugar, de onde eles moravam quanto dos personagens dá para a
gente imaginar realmente como... isso tudo aconteceu. Na página... 142, nós vamos ver
agora, é:: os diversos tipos de descrição, será que a descrição, quando eu faço essa
descrição, eu posso descrever... é:: puramente só personagens, só pessoas? Não né
gente. Eu posso descrever de pessoas a paisagens, a objetos de seres animados e
inanimados, seres animados, seres vivos, plantas, seres que têm vida, que movimentam,

os seres inanimados, a mesa, a cadeira não têm vida, uma pedra... o quadro, mesmo ele
representando o quadro.

EPISÓDIO II

Duração: 17 minutos e 10 segundos
Aula de: Língua Portuguesa
Turma: 1º Ano
1. 00:10 – Professora: Mesmo o quadro... representando uma gravura, digamos que seja
uma gravura esse quadro, mas uma gravura representando, por exemplo, a natureza,
mas aquela representação é um quadro, um ser inanimado. Então eu tenho diversos
tipos de te... de: descrição.
2. 00:24 – Professora: Na 142, eu tenho aqui nessa (

) eu tenho assim: a descrição da

linguagem visual – “retrato e naturezas mortas [...] forma de vê e de sentir o mundo”.

Figura 22 – Atividade com base no texto

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 142
3. 01:08 - Professora: Então nós temos aqui dois tipos de descrição: objetiva e subjetiva.
4. 01:05 - Professora: A descrição quando ela... quando ela é objetiva, aqui na página 143
já fala, ó gente, então só lê aqui para eu explicar lá atrás, na 143, nesse quadrinho corde-rosa.
5. Após a leitura do excerto que trata da linguagem visual, a professora inicia a leitura
acerca da definição da dita descrição objetiva e subjetiva presente no livro didático na
página 143, como se nota abaixo no quadro avermelhado:

Figura 23 – Definição extraída de O Estado de São Paulo

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 143
6. 01:30 – Professora: A docente prossegue com a leitura: "A descrição de um objeto, de
uma pessoa [...] pelos sentimentos, emoções e opiniões do narrador.".
7. 02:20 – Professora: Então veja bem, quando eu faço a descrição objetiva, eu faço a, o
meu... a minha intenção e passar aquilo que é real, aquilo que é verídico. Fazendo a
descrição objetiva, eu tenho que passar a verdade. Aqui tá o exemplo do mapa...se eu
vou fazer... se eu sou um cartógrafo e vou fazer um mapa, baseado... exemplo: Vou

retratar aqui o (barrio), o bairro... aqui já é o Monumental 24, o bairro Monumental, aí eu
vou retratar onde fica o Colégio Estadual Edgar Allan Poe, eu faço lá o meu estudo, via
aérea, tirar fotos, então... pra eu localizar o colégio, eu tenho que dizer ( ) e dizer que o
Colégio Estadual Edgar Allan Poe fica na Rua O Corvo, s/n, então, é uma descrição
correta. Eu não posso mapear, aqui, o bairro... e colocar o, o, o... o colégio em qualquer
lugar. Porque esse mapa vai servir de guia. É um guia para outras pessoas, por exemplo,
veja bem: O ENEM vai aconteceu aqui na escola. Muitas pessoas que vem de fora, por
ser um colégio novo, muitas pessoas de fora de outra cidade, muitas vezes não sabe a
localização do colégio, muitos até perdem de fazer o ENEM porque não localizam, por
ser um colégio novo não tem a localização. E muitos, os que tiverem mais... mais
meios, localizam através do GPS, vai colocando lá a rua, vai indo, vai indo, vai indo até
encontrar o colégio. Se essa informação, sou cartógrafo, se essa informação a respeito
do colégio, nesse dia, qualquer dia, mas nesse dia da prova, for informação inverídica,
incorreta e a pessoa não encontrar o colégio para fazer a prova, não será um prejuízo?
Será ou não será, gente? (( a turma responde positivamente e a professora reitera: )).
Será, claro que será.
8. 04:03 – Professora: Então, a descrição objetiva tem como prioridade uma informação
correta, dados geográficos, mapas, é:: se eu quero localizar uma floresta, se eu quero
localizar qualquer coisa que eu queira passar, uma informação, uma descrição objetiva.
Eu tenho que ser (

) imparcial, não depende da minha vontade querer ou não localizar

o colégio. Se é o meu objetivo eu tenho que localizar. Colocar lá no mapa que o colégio
fica aqui. Nessa rua, tal, tal, aqui. Botar um ponto de referência e tal. Porque eu
querendo ou não. Então é imparcial.
9. 04:42 – Professora: Já a descrição subjetiva é diferente. Na descrição subjetiva, eu
posso colocar a figura de linguagem que eu quiser, eu uso aí, na descrição subjetiva,
metáforas. Eu sou livre para usar metáforas. Eu posso dizer na descrição objetiva:
Colégio Estadual Edgar Allan Poe, fica localizado na Rua O Corvo, s/n. Isso é descrição
objetiva. Se eu quiser fazer uma descrição subjetiva, eu vou dizer: Aquele lindo Colégio
Estadual Edgar Allan Poe, fica naquela avenida arborizada, na... eu posso enfeitar. Aí
eu entro. Na descrição subjetiva, eu entro, quando dou minha opinião, o meu
sentimento, entendeu gente? É diferente, o que é objetivo é limpo. É igual a, a, é, é... a
conotação e a denotação, é igualzinho a conotação e denotação. Quando eu faço a
descrição objetiva eu uso a denotação. Eu vou direto ao ponto. O que que é a
denotação? Eu quero saber o significado de uma palavra, eu vou direto lá no dicionário
e olho o significado. O significado da denotação, ele tem que ser preciso. Não deixa
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Monumental: nome fictício do bairro.

dúvida. Mas se eu quero fazer uma conotação. Eu posso usar essa mesma/eu falei disso
sábado, eu posso usar essa mesma palavra de um modo subjetivo. Joia: Denotativo.
Pedra preciosa. Objeto de muito valor. Esta menina é uma joia de pessoa. Comparando
metaforicamente. Então aí entra a descrição subjetiva. Na subjetiva, eu, eu, posso fazer
parte... do processo. Entendeu? Na objetiva eu sou imparcial.
10. 06:33 – Professora: Já vimos aqui os tipos de, de... descrição objetiva e subjetiva. E aqui
fala, ó, que eu posso também: Descrever uma cena, na 142, era de fato um lindo quadro,
a gente vai lendo essas descrições e vamos pensando, a gente vai imaginando aqui na
nossa cabeça... a cena, ó: “Era de fato um lindo quadro.” ((Segue o texto na íntegra
abaixo:))
11.

Figura 24 – Descrição do quadro

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 142
Figura 25 – Continuação da descrição do quadro

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 142-143
12. 08:17 – Professora: Então, lendo essa descrição de cena, eu posso falar pra vocês o
seguinte: ( ) a cena, eu poderia falar para vocês pegar um papel e desenhar... essa cena.
E vice-versa.
13. 08:30 – Professora: Veja bem, a linguagem verbal, a escrita, certo? Tá escrita então é
linguagem verbal. Então, nós (lemos) a linguagem verbal. Mas eu posso falar para
vocês. Gente, existe outro tipo de linguagem que é visual. Vocês já sabem disso. Ou
não-verbal, essa cena toda poderia ser um quadro, não poderia gente? Não poderia ser
um quadro? E eu poderia fazer a mesma leitura se eu tivesse olhando isso aqui no

quadro. E... só ia transformar essa linguagem verbal numa linguagem oral. Então essa é
a descrição de cena.
14. 09:04 – Professora: A próxima é descrição de personagem, ó, na 143. (( A professora
prossegue com a leitura, conforme a figura abaixo ))

Figura 26 – descrição de personagem

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p.143
15. 09:48 – Professora: Então descreveu, quando eu descrevo um personagem, eu tanto
posso descrever ele fisicamente, quanto posso descrever ele intelectualmente. Eu faço
uma descrição, qualquer descrição, eu posso usar a descrição objetiva e subjetiva
simultaneamente. Posso usar só a objetiva? Posso, quando vou passar uma informação
verídica. Posso usar só a subjetiva? Posso, mas também posso usar as duas ao mesmo
tempo. Não sou impedida disso. Pois muitas vezes, muitas vezes não dá pra você fazer
uma descrição só subjetiva. Você acaba passando alguma informação.
16. 10:30 – Professora: Então, aí vem a descrição de cenário. Cenário... ô...um local que
acontece/essa sala é um cenário, se eu pedir o professor ((a docente se remete ao
pesquisador)) para descrever esse cenário, aqui ele vai estar ali sentado pensando: Mas a
professora falou que essa turma era danada, não estou vendo isso aqui. Ele está
descrevendo, ó, ele tá ali sentadinho pensando. Mas a professora me passou... uma
informação inverídica a respeito da turma. (Por)Que ela me falou que essa turma era
conversadeira, que essa turma sentava/sentava que nem um rebanho de abelha. Não
(es)tou vendo isso aqui. Será o quê que aconteceu? Ele tá olhando a cena e tá
observando isso. ((a turma inicia alguns possíveis comentários, e vários olhares
descontraídos.))
17. 11:39 – Professora: A descrição de cenário, voltando aqui, já falei do cenário, o
professor tá ali sentado descrevendo mentalmente o cenário que ele tá observando e ele
vai achar que eu passei uma informação inverídica para ele. Foi inverídica, não foi?

Pronto, vamos ver aqui: ((a professora inicia a leitura do excerto presente no livro))
Uma casa velha, ó o desenho, o desenho, daí a gente segue descrevendo esse cenário:

Figura 27 – Descrição do cenário

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p.143
18. 13:05 – Professora: Tá vendo, o cenário, o desenho que fez essa descrição desse
cenário. 13:08 – Professora: Então gente, falamos tudo disso tudo aqui. De todas essas
descrições. A gente pode perceber o quê? Descrição é um tipo de texto. Porque nós...
assim como os gêneros textuais, eles têm uma finalidade. Nós não podemos pegar todos
os tipos de textos e jogar tudo dentro de um saco e achar que é a mesma coisa. O que
tirar, tirou, o que veio, veio. Porque cada tipo de texto, cada tipo de texto ele tem uma
definição, ele tem um objetivo. A narrativa tem como objetivo contar fatos reais ou
fictícios. A narrativa ela é livre, eu posso escrever, eu posso usar a descrição objetiva,
subjetiva, eu posso criar, eu posso juntar, eu posso ilustrar, eu sou livre para fazer a
narração . Fazem parte da narração, a novela, o filme, o conto, toda narração tem que ter
começo, meio e fim. Só alguma coisa de narração. A descrição, nós vimos que
descrever, eu posso descrever objetos, seres animados ou inanimados, cenários,
paisagem, personagem e posso dizer também que a descrição pode ser objetiva ou
subjetiva, quando eu tenho uma dissertação, é totalmente diferente, a dissertação,
quando eu uso a dissertação eu estou defendendo um ponto de vista meu. É por isso que
eu digo, a dissertação ela pode ser, dissertação argumentativa. O quê que é argumentar,
professora? Argumentar é eu dá a minha ideia. A minha visão a respeito daquele
assunto. Argumentar não é só dar ideia. Quando eu argumento, eu tenho que fazer com
que o meu leitor... eu não escrevo pra mim, quando eu escrevo, eu escrevo para alguém
lê. Não é isso? Quando eu faço uma dissertação argumentativa que é o vai cair no
(ENEM) agora, a dissertação argumentativa, eu tenho eu dar o meu argumento que

convença quem está lendo. Não é só (soltar), encher o papel de argumento de ideias se
eu não posso provar aquilo que eu estou falando. Então por isso que existe diversos
tipos de textos. Eu não posso achar que os tipos de textos são uma coisa que jogar no
saco. E que misturo lá, e o que der, deu, não. Assim como os gêneros textuais têm
objetivos, os tipos textuais têm objetivos.
19. 15:38 – Professora: Então, nós vimos a descrição, depois nós vamos ver a narração e
também um pouco da dissertação, já fazendo parte do trabalho de vocês. Certo, gente?
20. 15:48 – Professora: A atividade marca aí no livro, as que vocês farão em casa. Algumas
atividades, não serão todas. Marca aí que a próxima aula de terça-feira será a correção
já disso aqui.
21. 16:02 - ((um estudante diz que já tem muitas atividades para fazer)) A professora
responde: Que bom que tem muita coisa, mais uma coisa. Página 142:: ((os alunos
seguem questionando a quantidade de atividades e a professora reage:)) Pois é, agora
complementem com Português. Parem de choreiro. 142, circulem aí, número 1, número
2... 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 da página 142. Aí vamos para a outra página. Vou marcar aqui no
meu para depois não falar: ah mas não passou esse não. 1, 2 e 3 na página 144. ((alguém
pede para repetir)) 1, 2 e 3 na página 142, 142. Na página 144... 1, 2, 3 e 4... e 5. Do 1
ao5, tudo pequenininho da página 144.

Figura 28 – Atividades da página 144

Fonte: CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p.144

22. 17:10 – Professora: Ó, a lista da apostila eu vou continuar passando. Eu vou fazer a
chamada agora. ((A professora finaliza a aula com o ritual tradicional da aula: a
chamada. ))

EPISÓDIO III

Duração: 18 minutos e 48 segundos
Aula de: Língua Portuguesa
Turma: 1º Ano
1. 00:00 – Professora: (

) Exercício, mas como, veja bem, qual a nossa

programação.
2. 00:08 – ((A professora fala com Carolina25 reclamando:)) _ Fortunata26, pode
guardar o que não é da sala, Fortunata, fazendo atividade na sala né, Fortunata.
3. Fortunata responde: _ Professora só uma questão.
4. A professora responde: _Não, isso é de casa, oito dias depois, nem justifica.
5. 00:21 – A professora reclama os alunos dizendo: _ Meninos aí no fundo da sala
pronto também? Pronto!
6. 00:25 – A professora da um aviso aos alunos: _ Então veja bem, quinta-feira nos
nossos dois horários, nós vamos fazer uma avaliação de texto, esse
comprometimento. Pronto? A professora pergunta se referindo aos alunos que
ainda estão conversando.
7. 00:35 – A professora continua o aviso: _ Como em nossas quinta-feira está
ficando sempre comprometidas, sem espaço nem pra fazer uma avaliação.
Então, quinta será uma avaliação de texto.
8. 00:46 – Fala da professora - _ Sábado e domingo é ENEM, independente de
quem vai fazer. A professora pergunta aos alunos: _ Quantas pessoas vão fazer o
ENEM? Visivelmente nenhum aluno responde, e ela continua: _ Independente
disso nós tínhamos trabalhado... Pronto? Pronto? Se dirigindo aos alunos para
que ficassem em silêncio.
9. 01:04 – A professora continua: _ Nós tínhamos que ter trabalhado a apostila que
dei primeiro, se der tempo ainda vou trabalhar, mas como a semana passada eu
falei que vocês assinassem aquele papel pra eu dar a apostila lembra, de
redação? Então, vamos fazer só um apanhado nessa apostila de redação com os
principais pra não ficarem de tudo sem vocês verem nada.
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Nome fictício.
Nome fictício

10. 01:26 – A professora diz: _ Quem vai fazer o ENEM muito bem, quem não vai,
muito bem também. Que não vai ficar sem informações ela é sempre válida. A
professora fala como se fosse o aluno: _ Há professora, mas eu não vou fazer o
ENEM. A professora responde: _ Não vai fazer agora, mas se você começar a
aprender a dinâmica do ENEM desde agora, já é mais válido do que tudo né
gente?
11. 01:48 – A professora vai em direção a porta da sala, pois neste momento um
aluno que chegou atrasado para a aula tenta entrar, e ela diz: _ Não vai entrar
mais agora não! Sinto muito da licença vai passear, vai entrar não. O aluno
retruca e a professora fecha a porta.
12. 01:59 – A professora vai em direção a mesa para pegar o texto e diz: Quem tá lá
fora só fica perdendo né gente, porque olha o horário (olhando para o relógio).
Continua: _Vai entrar não, as coisa precisam ter um certo limite.
13. 02:05 – A professora continua a aula: _ Então, vocês assinaram aquela folha,
independente de quem assinou, eu tirei as apostilas pra todo mundo, eu vou
entregar, agora aconteceu só um probleminha que pra gente não vai ser
problema.
14. 02:16 – Um aluno pergunta: _ Porque?
15. 02:17 – A professora responde: Porque a máquina puxou as folhas erradas e
saíram uma parte de cabeça para baixo, mas aí só faz (fazendo o gesto com as
mãos virando o texto). Não vai precisar ninguém plantar bananeira pra poder
olhar a apostila, né gente, só vira assim, pra lá e pra cá, que a gente vai da um
jeito da mesma forma.
16. 02:34 – A professora continua explicando sobre a apostila: _ Eu não ia jogar
todo esse material fora pra tirar de novo né (ao mesmo tempo que está falando,
vai andando pela sala entregando o texto). Acho que a página dois e quatro ficou
virada. Repete: acho que a dois e a quatro, não vai ser empecilho pra gente não.
17. 03:46 – A professora ainda se referindo ao aluno que chegou atrasado diz: _
Perdeu feio, demorou e ainda vem com, com...
18. 03:49 – Um aluno completa: _ Com gracinha né!
19. 03:50 – A professora diz: _ não, com a mão cheia de lanche.
20. 03:53 – Um aluno diz: _ Hooo porque não deixou entrar professora pra dividir o
lanche (todos riem).
21. 04:00 – A professora pergunta: Todos receberam? (se referindo ao texto)

22. 04:02 – A professora diz: _ Gente! (faz psiu com a boca). Nós vamos começar,
tem outro texto aqui, vamos começar por ele, falando sobre argumentação. Na
verdade...
23. 04:18 – A professora se direciona para um aluno e diz: _ Vamos prestar atenção!
Depois vocês vão lá na mesa se der tempo para grampear a apostila para não
perder.
24. 04:28 – Um aluno pergunta alguma coisa para a professora e ela responde: _
Espera que já falo sobre isso.
25. 04:34 – A professora diz: Quando chegar lá no mês de novembro, quando vocês
forem fazer a faxina da papelada, não jogue essa apostila fora não gente. Não
joga, é um material selecionado, porque o mais importante... (a professora fica
em silêncio sem terminar o que estava falando). Neste momento a professora
está andando pela sala entregando o outro texto.
26. 05:24 – A professora diz: _ Letra D, antes de a gente começar... psiu! Pronto
gente? (A professora chama a atenção dos alunos para fazerem silêncio) pronto!
Vamos prestar atenção aqui agora! Antes de começarmos, deixe eu só da um
lembrete. Eu falei que ia passar pra vocês a data da entrega do trabalho, já recebi
o de Luiz ali, 1º ano vespertino.
27. 05:44 – A professora continua o lembrete: _ A data final da entrega do trabalho é
dia 22.
28. 05:47 _ Um aluno pergunta: _ De novembro?
29. 05:50 – A professora responde: _ 22 do 11, de hoje a mais ou menos, hoje é
primeiro né gente? De hoje a vinte e um dias. Então, eu deixei já mais pro final,
porque eu sei que tem outros trabalhos aí já passados não tem gente? Então, mas
assim, é a data final, não significa que você precisa deixar só pra esse dia. Luiz
já me entregou o dele, tá pronto, entrega. Só quero avisar que chegou este dia
aqui nem um minuto a mais eu recebo. Que a gente não pode, a unidade é mais
curta, a gente tem que parar pra corrigir de acordo com o que eu pedi. Então eu
tenho que ter tempo pra isso. A data final é essa aqui. Não significa que... está
pronto entrega logo.
30. 06:41- Professora: Então, aqui mais um (se referindo a entrega de mais um
trabalho final). Graças a Deus, o negócio da andando!
31. 06:43 – Um aluno diz: _ Amém!

32. 06:52 – Professora: _ Deixe eu só chamar a atenção de uma coisinha aqui gente,
a margem do papel pautado. Interrompe para reclamar um aluno dizendo: _ Hoo,
como é o nome dele?
33. 07:06 – A professora continua: _ A pauta é a linha, essa linha vermelha, que tem
gente que faz o negócio todo o contrário, essa parte maior é virado pra você
escrever. Porque eu já recebi trabalho de cabeça para baixo, cuidado viu! Isso é
estética, eu do nota na estética do trabalho também.
34. 07:22 – A professora faz uma pergunta: _ O que que é estética? Ela mesma
responde: _ É a limpeza do trabalho é o modo de como você escreveu. Colou
uma figura passou cola demais, ficou aquele negócio saindo é estética gente,
olha a estética do trabalho. Não traz qualquer langanho que aí fica ruim né.
35. 07:42 – Professora: _ Bem, vamos, pega aí primeiro a apostila “O poder da
argumentação”. Por quê? Uma perguntinha. Porque se pede dissertações quando
eu faço uma prova de ENEM, por exemplo? Ou um Vestibular? Porque
professora não pede uma narração? Porque que não pede uma descrição que tão
mais fácil?
36. 08:17 – A professora explica o que é narração: _ Narrar é criar. Quando eu faço
uma narração eu crio, eu uso a minha ideia para ilustrar, eu posso usar metáfora,
eu posso usar linguagem formal, eu posso ilustrar do modo que eu quiser.
37. 08:33 – A professora continua a explicação: _ A narração é muito fácil, eu posso
pegar um tema, um assunto e escrever páginas e mais páginas e mais páginas,
até que eu de um final. Porque tudo tem começo, meio e fim né gente? Então,
até que eu dê um final para essa narração, eu vou escrevendo, eu vou criando,
vou botando os personagens para trabalhar.
38. 08:53 – A professora explica sobre descrição: _ Quando eu faço uma descrição,
foi o que nós vimos a semana passada. Quando eu faço uma descrição, eu
também uso a minha criatividade. Numa descrição, eu posso usar tanto a
linguagem objetiva, quanto a linguagem subjetiva. Posso mesclar, posso uma ou
só outra.
39. 09:13 – A professora continua a explicação fazendo algumas indagações: _ E
porque então, quando eu faço um Vestibular, ENEM eu não posso escolher o
que eu vou escrever? Porque eu tenho que fazer uma dissertação?
40. 09:23 – A professora explica o que é uma dissertação: _ Dissertar quer dizer
defender a obra. E quando eu defendo algo eu tenho que provar que aquilo ali é

seu. Porque dissertação defesa de ideias! Quando escrevo uma dissertação, eu
coloco ali no papel a minha ideia que eu tenho sobre um determinado assunto.
Eu pego um assunto lá que está em pauta, vamos dizer: _ Saúde Básica,
Saneamento, Água, Violência, Educação, Liberdade, Paz. Eu sempre vou ter um
tema centralizador, sempre vou ter um tema sobre o qual eu vou escrever.
41. 10:11 – Continua: _ Lá na dissertação, você não encontra quem vai fazer o
ENEM, você não vai encontrar lá: _ Escreva sobre Educação. Não vai ser isso
que vai encontrar lá. Às vezes, o tema não está escrito. Às vezes, dá um trecho,
uma frase, uma citação, uma charge. Olha entrando aí os gêneros textuais, que
vocês estarão usando para fazer o trabalho nos exemplos. Então, sempre vai ter
algo onde você pode desencadear suas ideias, não tá lá, por exemplo, só a
palavra Educação pra você tirar uma ideia não sei de onde, pra você conseguir
escrever. Vai ter lá um tema gerador, que pode ser uma tira em quadrinho, pode
ser um dado estatístico, representado de círculo ou de barras. Pode ser uma
piada, dentro do assunto, pode ser um pequeno texto, sempre tem um tema
gerador, pra que daquilo ali, você tire sua ideia para escrever.
42. 11:25 – Professora: _ Quando você lê o tema, já vai colocando na cabeça o que
você reconhece para escrever. A professora fala como se fosse um aluno: _
Professora, tá certo, eu vou escrever, até eu que eu sei fazer o meio e o fim, mas
não sei começar. Então a professora diz: _ Eis um grande problema de muitos
alunos, não saber começar a redação.
43. 11:52 – Um aluno faz uma pergunta: _ Hoo professora, na hora da redação se
qualquer erro no começo eles já desclassifica a redação?
44. 11:55 – A professora responde: _ Não, sua redação ela é lida por completo. Não
tem ler o começo errou, tem que ler tudo pra ver se você fugiu do tema, tem uma
série de critérios pra analisar, não se preocupe com isso não. Então gente, depois
vai falar aí na apostila.
45. 12:15 – Professora: _ Então eu não sei começar uma redação. Aí eu fico lá ho,
ho,... você fica lá imaginando, chega até fazer uns furinhos no papel, porque
você não consegui começar. Como eu vou conseguir sanar, sarar esse problema?
Ao contrário do que muita gente imagina, há, mas, eu não gosto de ler. Uma
hora vocês vão ter que ler gente, principalmente nós que somos aprendizes da
língua, aprendizes e falantes da língua. Nós não somos letrados pra chegar ao
ponto e falar eu não preciso mais ler nada, já sei tudo.

46. 13:05 – Professora: _ Tem gente que escreve bola, cavalo e biscoito. E ler bola,
cavalo e biscoito e acha que já sabe ler. Você é alfabetizado, você só é bom
leitor a partir do momento que você ler e decodifica aquilo que você leu. Oque
acontece na sala de aula... A professora fala como se fosse um aluno: _
Professora eu não entendi essa questão! A professora continua falando: _ Se
você leu o texto uma vez, leu o texto duas vezes, leu o texto três vezes e mesmo
assim foi pra questão e você ainda não está entendendo a questão, então você
não conseguiu ler. Eu sempre falo pra vocês, leia uma vez pra você reconhecer o
texto, leia a segunda vez, pra você interpretar o texto, leia a terceira vez, pra
você compreender o texto.
47. 13:52 – Professora: _ Quando você lê o texto, mais claro vai ficar as ideias. Eu
já percebi aqui nessa sala não, mas já percebi em outra sala, eu dei a avaliação,
imediatamente o menino virou a página e começou a ler as questões. Vem cá
meu filho não vai ler o texto? A não professora eu gosto assim, eu leio a
pergunta e já procuro lá no texto.
48. 14:15 – Um aluno diz: _ Eu faço isso até hoje (risos de todos os alunos).
49. 14:16 – A professora responde: _ Até hoje, porque de hoje em diante você não
vai fazer mais. Porque certamente, o seu resultado vai ser ruim. A professora
pergunta ao aluno: _Como é que você vai ler perguntas e procurar respostas no
texto, se você nem sabe sobre o que o texto está falando? É questão de bom
sensu né gente. Quem muito lê, muito escreve, quem pouco lê, pouco escreve,
quem nada ler, nada escreve.
50. 14:57 – A professora começa uma explicação sobre leitura de mundo: _ Leitura
de mundo. O que é leitura de mundo? É você lê tudo que está em sua volta, livro
didático, cartaz na parede, a placa do outdoor e você vai lendo, história em
quadrinhos, jornal, horóscopo, livro de piada, receita de remédio, receita de
bolo, olha os gêneros textuais entrando em ação.
51. 15:25 – Professora: _ Nossa leitura é vasta, porque não tem essa desculpa de
você falar eu não gosto. Alguma coisa você tem que gostar de ler pelo amor de
Deus. Alguma coisa você tem que ler se você quer se dá bem, agora assim, eu
digo assim, vai largar pra lá? Então, você está se condenando, o resultado é você
se da pra você mesmo. Então, quanto mais você ler, mais sua cabeça vai abrindo,
os horizontes vão se abrindo. Você vai saber sobre matemática, matemática

também é leitura, você vai saber sobre geografia, história, física, biologia, isso é
leitura de mundo.
52. 16:08 – Continua: _ Leitura de mundo é você saber tudo sobre vários assuntos.
Porque quando você for fazer o ENEM ou qualquer outra prova, não tem lá,
marcar a resposta certa não. Qual a alternativa correta? Não vai achar isso lá
não. Sempre você vai ter algo para compreender. Você pode encontrar uma
questão de matemática dentro de linguagens, você pode encontrar em redação
um gráfico pra você interpretar, mas é redação.
53. 16:38 – Professora: _ Você pode encontrar uma questão de biologia lá na prova
de história, porque é tudo muito interligado, interdisciplinar, o ENEM é isso,
interdisciplinar.
54. 16:51 – Professora: Interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade, esse
palavrão? Intertextualidade. É um texto dentro do outro. Porque não vai achar...
hoje até nos livros gente de vocês, vocês não vão achar puramente um texto que
seja só matemática, um texto que seja só português, tá tudo sempre muito
interligado. Justamente aí que acontece sua leitura de mundo.
55. 17:16 – Professora: _ Então, quando você tem uma leitura de mundo, você ver lá
um assunto, se vai falar sobre Saúde pública, é o assunto da sua prova, Saúde
pública, aí você vai lembrar. Primeiro, vou começar a escrever meu primeiro
parágrafo da redação.
56. 17:31 – Professora: _ Na introdução de uma dissertação eu coloco lá, escrevo lá
tudo que eu sei sobre o assunto, as informações que eu tenho sobre determinado
assunto. Se eu li lá o meu tema é Saúde pública, eu vou lembrando tudo que eu li
sobre esse assunto que ouvir falar no jornal, na televisão, vou elencando, vou
escrevendo de ladinho no rascunho. Isso que vou escrevendo, essa lista que vou
fazendo, eu vou utilizá-la depois, e ler a frase que lembrei e vou captando as
ideias e vou juntando.
57. 18:00 – Professora: _ Dissertação três partes só. Ao contrário que muita gente
imagina, a dissertação ela é objetiva, ela é clara. Na dissertação não aceita
floreios, eu deixo pra florear lá na narração e na descrição. A dissertação não
aceita floreis, nem perfume, tomou um banho com sabonete pronto, nem precisa
desodorante.
58. 18:36 - Professora: - A dissertação ela é limpa, começo, meio e fim. Introdução,
desenvolvimento e conclusão.

59. 18:43 - Professora: _Então, na introdução eu vou escrever lá dois, três
parágrafos sobre o que eu sei sobre o assunto. Se eu começo a introdução e eu
não sei o que escrevo, já não tá bom pra mim, o negócio já não tá legal. Se eu
não conseguir escrever o meu conhecimento na introdução, certamente o
restante não vai ser bom. Então, na introdução dois três parágrafos, eu escrevo
ali o que sei sobre o assunto, o assunto que foi pedido, eu do um esclarecimento
sobre o assunto.
60. 19:17 - Professora: _ No desenvolvimento dois, três parágrafos, eu vou colocar
ali, pontos positivos, pontos negativos, o que está acontecendo de bom de ruim o
que dá pra aproveitar sobre este assunto. Saúde pública, como é no Brasil, o que
está precisando, o que está faltando, o que têm positivos e pontos negativos.
61. 19:40 - Professora: _ E aí eu vou pra conclusão. Na conclusão, eu vou dá uma
solução para aquele problema. Tá aí porque me pedem uma dissertação. Porque
a dissertação é onde eu vou botar a minha ideia no papel, aquilo que eu defendo
aquilo vai para o papel.

EPISÓDIO IV

Duração: 17 minutos e 10 segundos
Aula de: Língua Portuguesa
Turma: 1º Ano
1. 00:00 – Fala da professora: _ Muitas vezes, o que vai ser aproveitado não é uma
narração, porque a narração todos nós temos capacidade de contar uma história,
mas na dissertação , não é todo mundo que tem uma boa ideia, a dissertação é
aproveitada da sua boa ideia, pensada até para resolver um problema, básico , de
saúde, de violência, de segurança. É a sua ideia a criatividade que vai para o
papel.
2. 00:33 – Continua: _ Quando eu faço uma dissertação... Às vezes, vocês
perguntam assim: _ Orações coordenadas, pra que eu vou estudar isso, não vou
aproveitar isso em lugar nenhum? Na dissertação você aproveita as orações
coordenadas, quando usa as conjunções e, nem, mais, contudo, entretanto,
todavia, pois, logo, são conectivos. Pra você quer esses conectivos? Conectivos
é de conexão. Pra que serve uma conexão? Pra ligar.
3. 01:06 – Professora: _ Os parágrafos da dissertação, não é um jogado aqui, outro
jogado aqui, não tem nada haver uma coisa com a outra. As ideias devem ser
interligadas. O que eu leio na introdução eu tenho que está ligado no
desenvolvimento que vai ligar na conclusão.
4. 01:24 – Professora: _ Isso é interligado, uma coisa de sentido, né nada solto, pra
eu ver uma coisa e achar que eu não estou lendo nada não. Então esses
parágrafos precisam está interligados pra ter sentido, e a questão da coesão e da
coerência.
5. 01:40 - Professora: _ O que é a coesão dentro de um texto? É o uso das
gramaticais. Pra que vou estudar é... Concordância verbal? Que eu tenho lutado
tanto pra ensinar isso a vocês. Pra eu usar na minha redação. Na concordância
verbal, o uso correto dos pronomes, que eu tenho a coesão e coerência do texto.
6. 02:04 - Professora: _ E pra que uma coerência dentro do texto professora? São
as ideias ligadas umas nas outras, isso é coerência. Tudo tem que ter uma certa
coerência. A gente até houve falando esse ditado por aí. Tem que ter uma certa
coerência! Então as ideias devem está interligados, certo gente?

7. 02:33 - Professora: _ Então aqui, vejam bem, “O poder da argumentação”.
Então, a dissertação é argumentação, vamos dizer por que. A professora começa
a fazer a leitura do texto. Termina o parágrafo e diz: _ Nem sempre o tema é
mais importante, só o conteúdo é importante, só a forma de escrever é
importante, tudo é importante neste momento.
8. 03:23 – A professora continua a leitura do texto.
9. 03:29 – A professora interrompe a leitura para dizer: _ A redação só vai ser
problema pra você se você não tem o hábito de ler. Se você não tem a mínima
leitura possível, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Porque tem gente que só ler em
sala de aula e olhe lá. Chega em casa Deus o livre se estiver um feriado, joga a
mochila lá. Se estiver um feriado quinta a mochila só vai ressuscitar na segundafeira, nem pega, nem pra ver o que tem dentro. Se entrar uma barata, um rato,
um sapo fica lá ou então, se feder né gente? Ui! Fedeu vamos ver o que tem na
mochila. Não encosta na pobrezinha nem... Não tem esse hábito, mal ler na sala
de aula, imagina em casa.
10. 04:13 – A professora continua a leitura. Faz uma pausa para dizer: _
Posicionamento, a sua opinião diante daquilo que você ver, que houve e que ler.
11. 04:39 – Volta a ler novamente.
12. 05:05 – A professora para a leitura e diz: _ Vejam esses verbos, esses verbos
gente., até que eu gostaria que vocês pegassem uma caneta e passasse um traço
abaixo disso aí. Continua a ler o texto e diz: - Vai grifando aí. A professora vai
lendo o texto enfatizando os verbos que serão grifados pelos alunos.
13. 06:01 – Professora: _ Isso gente não é nada mais nada menos do que habilidade.
Se vocês tiverem interesse pega essas palavras, vai lá na apostila do ENEM,
aquela que passei pra fazer o trabalho, vai lá que vocês vão encontrar, na frente
todas essas habilidades, se não com essas palavras iguaizinhas, mas sinônimos.
Então são habilidades básicas que vocês precisam ter para se fazer um bom
texto. Se você não tem o mínimo dessas habilidades, procurem exercitar,
procure um meio de encontrar essas habilidades quando for escrever.
14. 06:42 - Professora: _ Continua lendo... Vejam bem, “o texto é fluente quando
conduz o leitor por meio de um raciocínio” (repetindo o parágrafo lido). Eu não
escrevo para mim. Se eu escrevo porque alguém vai ler. Quando alguém ler o
texto que escrevi, eu já tenho que ler as primeiras linhas já imaginando o que

vou encontrar pela frente. O texto, ele tem que ser fluente, ele tem que me levar
a já ir pensando nas ideias que você escreveu lá na frente.
15. 07:26 – Professora: _ Se eu não lembro, vou lendo, vou lendo e não encontrei
coerência não encontrei a coesão no texto, pronto. Já tenho que ser levado pela
aquela leitura.
16. 07:39 - _ A professora continua a leitura.
17. 08:20 - Professora: _ Isso não é nada mais nada menos do que eu mostrar meu
conhecimento.
18. 08:29 – Leitura do texto.
19. 08:34 – A professora pergunta: _ O que é o simplismo? Ela mesma responde: _
Aquilo que todo o mundo já sabe. Simplismo a coisa mais simples. É claro, um
texto dissertativo ele não precisa ser rebuscado. O que é rebuscado? Difícil. Há
vou colocar umas palavras difíceis, inglês porque quem vai ler o texto vai falar
esse candidato é retado. Mas de nada adianta eu colocar o rebuscado, a palavra
em inglês se não estou dizendo nada com nada, não adianta. O meu texto ele
precisa ser... Não entrar no simplismo. O que é o simplismo? Muitas vezes a
pessoa começa o texto... Nos primórdios tempos... Isso já é batido, muita gente
escreve. O que é os primórdios? Os primeiros tempos. Não é muito mais fácil
você escrever nos primeiros tempos. Muita gente começa a redação dessa
maneira. Isso é simplismo, aquilo que todo mundo já sabe, simples demais.
20. 09:42 – Leitura do texto.
21. 10:00 – Professora: _ Muita gente escreve isso, “quem matou deve morrer”.
22. 10:03 – Leitura do texto.
23. 10:19 – professora: - Quando eu escrevo, eu tenho que ser imparcial, imparcial.
Eu defendo a minha ideia, mas eu não coloco lá eu acho. Porque o que eu estou
escrevendo, não interessa só a mim, eu tenho que escrever pro geral, a minha
ideia tem que ser uma ideia pra servir pra todos. Quando eu coloco eu acho, eu
restrinjo essa ideia só pra mim, eu estou fazendo só pra mim. E quando eu
escrevo interessante não é só pra mim, eu escrevo pra todos.
24. 10:55 – Leitura do texto. Professora: _ É o caso das palavras em inglês. Pra que
vou colocar uma palavra em inglês, a não ser que ela seja imprescindível pra
entendimento daquele contexto. Mas, se ela não tem sentido, não vai explicar
nada dentro do texto, não tem sentido nenhum, eu não vou colocar ela lá porque
não vai servir de nada.

25. 11:29 – Leitura do texto.
26. 11:39 – Professora: _ Então, o poder da argumentação. Eu tenho esse poder da
argumentação. Vocês tem o poder da argumentação. Há mais você não tem
argumentos. Numa briga, num bate-boca, o outro vai e ala: _ Mas você não tem
argumentos. Quer dizer, você não pode provar aquilo que você está falando.
Então, quando vocês escrevem, vocês tem que ter argumentos convincentes, não
eu escrever qualquer coisa por escrever não, mesmo que eu defendo aquele
argumento, que aquele argumento seja sincero, seja seguro, eu tenho que saber
que aquilo que estou escrevendo ele tem que me convencer, ele tem que ter uma
prova, tem que ter um argumento.
27. 12:18 – Professora: _ Então, saio escrevendo dados estatísticos, inventado da
minha cabeça lá, que milhões de pessoas morrem todo ano... Milhões de pessoas
cadê? Que tanto de gente? Então, eu tenho que ter um argumento consistente, eu
não posso ficar inventando ideias.
28. 12:38 – Professora: _ Eu ia a um dia pra vocês descobrirem mas... A professora
pega outro texto encima da mesa.
29. 12:41 – Todos os alunos dizem: _ Mas, infelizmente...
30. 12:43 – Professora: _ Na apostila de vocês, rapidinho aqui. Não reclama não que
eu fico até seis horas. No comecinho aqui, eu tenho aí eixos cognitivos, não vou
nem ler, eu vou passar por que... Eixos cognitivos, a mesma coisa que vocês...
Lembra que eu mandei circularem no texto. Então, habilidades, quando eu digo
eixos cognitivos, tem muito haver com essas habilidades. Então, pra você
escrever um bom texto, vocês vão ler isso aqui em casa, polo amor de Deus
leiam. “Dominar linguagens, conhecer a norma culta da língua portuguesa e
fazer uso das linguagens matemática, artística e científica, das linguagens
espanholas e inglesas”. _ Então, eu tenho que conhecer o mínimo disso aqui.

Figura 28 – Apostila – I.Dominar linguagens

Fonte: Material fornecido pela docente.
31. 13:40 – Professora: Quando vocês fizeram a inscrição, você escolheu lá inglês
ou espanhol não é? Conhecer, então você já vai sendo direcionado pra quilo que
uma habilidade. Dois. “Compreender fenômenos, construir e aplicar conceitos
das várias áreas de conhecimentos para compreensão dos fenômenos naturais de
processo históricos, geográficos e da posição tecnológica”. Conhecimento de
mundo é isso aqui que falei pra vocês. A professora para reclamar um aluno: _
Ei, ei rapidinho aqui!

Figura 28 – Apostila – II. Compreender fenômenos

Fonte: Material fornecido pela docente.
32. 14:10 – Continua: _ Conhecimento de mundo, se você vai fazer a prova de
linguagens: português, literatura, inglês e redação, você não pode conhecer só
restritamente sobre português, inglês, redação e literatura, você tem que ter
conhecimento das diversas áreas.
33. 14:28 – Professora: _

Três. “Enfrentar situações problemas, selecionar,

organizar, relacionar, interpretar dados e informações”. Entra aqui física,
matemática, entra estatística tudo um dentro do outro. “Construir argumentação”
olha a redação. “Relacionar informações representadas de diferentes formas e
conhecimento tal e tal. E elaborar projetos”.
Figura 28 – Apostila – II. Compreender fenômenos

Fonte: Material fornecido pela docente.

Figura 28 – Apostila – II. Compreender fenômenos

Fonte: Material fornecido pela docente.
34. 14:53 – Professora: _ Eu aqui coloquei também ho gente, a estratégia do texto,
aquilo que eu falei pra vocês. Introdução, desenvolvimento e conclusão. As três
partes principais da dissertação.
Figura 28 – Apostila – II. Estrutura da dissertação

Fonte: Material fornecido pela docente.
35. 15:23 – Professora: - Coloquei aqui em baixo uma redação que foi nota 1000 em
2015. Coloquei exemplo pra vocês verem e observar como é a redação nota
1000. Esse aluno aqui, Bentinho, recebeu nota 1000 no ENEM de 2015, o tema
é “A resistência da violência contra a mulher no Brasil”, 2015, ano passado,
recentíssimo. Então, aqui o texto dele pra vocês olharem. Olhe o conhecimento
de mundo, olha a citação que ele faz, olha o conhecimento que ele tem do
assunto. Então essa redação é perfeita, sem erro nenhum, sem nada pra ser
corrigido. A redação nota 1000 é difícil gente, mas não é impossível. É difícil
você encontrar um texto desses, mas, não é impossível.

Figura 28 – Apostila – II. Redação Nota 1000

Fonte: Material fornecido pela docente.
Figura 28 – Apostila – II. Redação Nota 1000

Fonte: Material fornecido pela docente.
Figura 28 – Apostila – II. Redação Nota 1000 – Parte 2

Fonte: Material fornecido pela docente.
36. 16:12 – Professora: _ Aí eu tenho aí deslizes mais comuns. Os erros mais
comuns encontrados nas redações. Eu coloquei na pagina 3, com começo, meio

e fim. Novamente falando o que você pode fazer pra começar, meio e fim.
Página 4, vai virando aí.
Figura 28 – Apostila – II. Redação Nota 1000 – Parte 2.

Fonte: Material fornecido pela docente.
37. 16:45 – Professora: Todo ano a pergunta mais recorrente, o que vem na nossa
cabeça quando vai se iniciar o ENEM. Sobre o que vai falar o ENEM. Qual vai
ser o tema da redação? Muitas vezes, ficam os professores e alunos tentando
descobrir qual será o tema da redação. Sempre gente o tema da redação é algo
recorrente no Brasil e no mundo. Na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Não
falo nem na nossa cidade. Mas, que também pode ser um tema de interesse de
todos. Então, vamos pensar em Brasil e mundo.
38. 17:27 – Professora: - Então, o que está acontecendo está em vogo. O que é
vogo? O que está mais importante no acontecimento, positivo e negativo,
político e religioso, ambiental no Brasil e no mundo. Muitas vezes, vocês vão ler
aí, foi colocado aí todo um esboço bem feito. Vamos torcer pra que um desses

temas caiam na redação, vamos ficar de olho pra vê se vai ser um desses aí o
tema da redação.
Figura 28 – Apostila – II. Temas para o ENEM

Fonte: Material fornecido pela docente.

Figura 28 – Apostila – II. Temas para o ENEM – Parte 2

Fonte: Material fornecido pela docente.
39. 17:28 – Professora: _ Na página 5, vocês leem sobre cada um dos temas. Dicas
para fazer uma boa redação. Elabore um plano escrito de sua redação, fazem
rascunhos. É a primeira dica. Neste momento a companhia bate para irem
embora, começa o barulho na sala. A professora diz: _ Só terminando aqui.
Dicas, ainda tem mais até a página 20. Dica nº 1 da página 6 aqui. Só um
minutinho, um minutinho.
Figura 28 – Apostila – II. Dicas 1 a 11

Fonte: Material fornecido pela docente.
Figura 28 – Apostila – II. Dicas 12 a 20

Fonte: Material fornecido pela docente.
40. Dica nº 1, aquilo que falei pra vocês em primeiro lugar. Quem ler mais escreve
melhor, não adianta querer escrever bem se você corre dos livros. Olha o que eu
falei pra vocês. Pena que a gente não tem mais tempo. Eu queria escaldar isso,
mas...
41. 18:48 – Escobar diz: _ Fica na aula do professor Justino27, professora. Todos da
sala começam arrumar o material para irem embora.

27

Sétimo nome fictício.

