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RESUMO 

“PARA QUEM EU ESCREVO?”  

PRODUÇÃO TEXTUAL NO LIVRO DIDÁTICO E OS DESAFIOS DE ESCREVER 

NUMA ESFERA FICTÍCIA 

 

Esta pesquisa teve por objetivo refletir a produção textual no livro didático de língua 

portuguesa (LDLP) do Ensino Fundamental (EF) Araribá Plus Português, 6º ao 9º ano, 

(2014). Como córpus de análise consideraram-se os pressupostos teóricos defendidos no 

manual do professor (MP)  e a seção Leitura e produção de texto, na qual constam as tarefas 

de produção escrita propostas no LD. Esse recorte levou em conta o entendimento do MP 

como produção discursiva pautada numa determinada concepção de língua, o que permite 

depreender os contrastes entre o que se diz no MP e o que é apresentado ao aluno como tarefa. 

Esta pesquisa buscou responder às perguntas: Como o LDLP descreve escrita com base numa 

teoria enunciativa? Qual o caráter interativo das propostas de produção de texto? De que 

maneira as propostas de produção de texto se articulam com a(s) teoria(s) apresentada(s) no 

MP do LDLP?  Também foram consideradas as concepções de escrita propostas pelos 

Parâmetros curriculares Nacionais (PCN) para o EF e os pressupostos da seção produção de 

textos escritos, dos últimos Editais PNLD 2011, 2014 e 2017. Pois a partir desses 

documentos, foi possível trazer à luz, de um modo geral, como se vem compreendendo 

produção escrita nos últimos anos nos LD. Considerando a área dos estudos da linguagem, 

especialmente, Análise do Discurso (AD) de base enunciativa, nos ancoramos nas noções de 

discurso (BAKHTIN, 2003), enunciação (MAINGUENEAU, 2009) e enunciado concreto 

(BAKHTIN, 2003); (SOUZA, 2002). Os resultados da análise apontam para uma 

compreensão, por parte do MP do LD, de “enunciado concreto” que não considera um 

interlocutor efetivo; e uma predominância de propostas de texto escrito que evidenciam um 

interlocutor quase sempre voltado para o contexto escolar. As conclusões nos remetem à 

necessidade de repensar o ensino de escrita de modo a construir junto aos alunos produções de 

texto que façam sentido ou que lhes caibam em seus contextos reais de uso da língua. 

 

Palavras-chave: Livro didático; ensino de escrita; produção textual; interlocução. 
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RESUMEN 

“¿A QUIÉN ESCRIBO?”  

PRODUCCIÓN TEXTUAL EN EL LIBRO DIDÁCTICO Y LOS DESAFÍOS DE 

ESCRIBIR EN UNA ESFERA FICTICIA 

 

Esta investigación objetivó reflexionar la producción textual en el libro didáctico de lengua 

portuguesa (LDLP) de la Enseñanza Fundamental (EF) Araribá Plus Português, 6º ao 9º ano, 

(2014). Como corpus de análisis se consideran las concepciones teóricas defendidas en el 

manual del profesor (MP) y la sección Leitura e produção de texto, en la que constan las 

tareas de producción escrita propuestas en el LD. Ese recorte consideró el entendimiento del 

MP como producción discursiva basada en determinada concepción de lengua, lo que permite 

tensionar los contrastes entre lo que se afirma en el MP y las tareas que se presentan al 

alumno. Esta investigación buscó responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo el LDLP 

describe escritura basándose en una teoria enunciativa? ¿Cuál es el carácter interactivo de las 

propuestas de producción de texto? ¿De qué modo las propuestas de producción de texto se 

articulan con la(s) teoría(s) presentada(s)  en el MP del LDLP? Además, consideramos las 

concepciones de escritura propuestas por los Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para la 

EF y los conceptos de la sección produção de textos escritos, de los últimos Editais PNLD 

2011, 2014 y 2017. Pues, a partir de dichos documentos, se aclaró, de modo general, como se 

ha comprendido producción escrita en los últimos años en los LD. Considerando el área de 

estudios de lenguaje, especialmente, el Análisis del Discurso (AD) de base enunciativa, nos 

basamos en las nociones de discurso (BAKHTIN, 2003), enunciación (MAINGUENEAU, 

2009) y enunciado concreto (BAKHTIN, 2003); (SOUZA, 2002). Los resultados del análisis 

conllevan a una comprensión, por parte del MP del LD, de “enunciado concreto” que no 

considera a um interlocutor efectivo; y a una predominancia de propuestas de texto escrito 

que evidencian a un interlocutor casi siempre direccionado al contexto escolar. Las 

conclusiones remiten a la necesidad de repensar la enseñanza de escritura de modo que se 

contruya junto a los alumnos producciones de texto que tengan sentido o que estén adecuados 

a sus contextos reales de uso de lengua. 

 

Palabras clave: Libro didáctico; enseñanza de escritura; producción textual; interlocución. 
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SALA QUE FALA: SENSIBILIDADE E ESCUTA 

   

Falar de escrita, escrevendo, já constitui em si um grande paradoxo. As próximas 

palavras que você vai ler é a tentativa de contar brevemente a nossa trajetória acadêmica e 

profissional até desembocar no interesse dessa pesquisa. Para tanto, espero entusiasmado do 

caro leitor sensibilidade e olhos atentos (ou escuta, caso lhe soe uma voz ao debruçar-se sobre 

essas palavras) para juntos encontrarmos o fio condutor que busco ao narrar. 

O encantamento pelas palavras, pelos seus sons e pelos múltiplos sentidos aguçou-me 

quando ainda estudava para ser professor de língua portuguesa e suas literaturas. 

 Posteriormente, ao dedicar-me aos estudos de língua estrangeira, o espanhol, pude 

mergulhar numa outra paixão: os mistérios da língua do outro, mas que também, começava a 

me pertencer aos poucos. E de descoberta em descoberta, paixões e deslumbres, me 

apresentaram um novo mundo: a Análise do Discurso (AD) de base enunciativa.  

Nos estudos de língua estrangeira e nas discussões em aula, no que tangia à leitura, 

escrita, sala de aula, fui aos poucos sendo apresentado a esse (até então novo) modo de ver o 

mundo. 

 O que antes me fascinava pela sonoridade, forma e significados -palavras- nesse 

momento, dá espaço a um novo fascínio: o discurso. Lembro-me de que a professora, quando 

nos apresentou os estudos da AD, e vendo minha cara de espanto e de meus colegas, 

explanava com calma e cheia de exemplos como eles se constituíam e estavam presentes no 

nosso cotidiano de diversas formas.  

Vimos sentido!  

Enquanto analisávamos os exemplos que a professora trazia, nos ativemos ao 

momento em que ela disse que a formação dos discursos era como “uma grande teia de 

muitos fios inseparáveis”. No momento em que dizia isso, entrelaçava os dedos das mãos, 

como uma representação do que estava acabando de dizer e que, mal sabia ela, abria-nos as 

portas para esse lado que aqui nos atrevemos chamar de “mais profundo do dizer”. 

 Essa noção de teia de vozes que constituía os discursos me apresentava também a uma 

nova maneira de ler texto, escola, leitura, escrita, à medida que compreendia o discurso como 

“unidades transfrásticas” (MAINGUENEAU, 2015, p. 25).  

Os sentidos que se constroem num texto estão para além de estruturas composicionais, 

ou dentro de sua própria superfície textual. Nessa perspectiva, o sentido “é continuamente 
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construído e reconstruído no interior de práticas sociais determinadas” (MAINGUENEAU, 

2001, p. 29). 

Desde minha formação até chegar às salas de aula, como professor, sempre me 

pareceu inquietante a produção de textos. A princípio, pelo fato de sofrer muitas vezes na 

redação de trabalhos acadêmicos e ver, igualmente, o sofrimento de meus colegas. Depois, 

por ver a dificuldade de meus alunos na produção de textos escritos, principalmente aqueles 

pedidos nas aulas de língua ou em avaliações escolares. 

Era comum ouvir perguntas como “é à lápis?”, “tem que ter diálogo?”, “posso contar 

algo que passou comigo?”, “por que só isso de linhas?”. “Caramba, professor!...” 

Em geral, o que eu fazia como professor era ler textos com os alunos, pedir que eles 

lessem, trabalhávamos com compreensão desses textos, analisávamos sua estrutura... Esse 

procedimento quase automático me deixava confortável como garantia de que, ao fim desse 

processo, meus alunos não teriam o menor problema na escrita dos textos de gêneros tratados 

em sala. Certo?  

Errado! 

Essa visão de ensino estava muito pautada nas práticas orientadas pelo próprio livro 

didático (LD). Na primeira graduação eu não tive nenhuma disciplina que discutisse material 

didático, encaminhamentos metodológicos, ou, até mesmo, a criação do próprio material pelo 

professor. No entanto, o chegar à escola, o LD foi o primeiro material que recebi nas mãos 

para desenvolver meu trabalho, e, muito antes mesmo de conhecer o projeto político-

pedagógico da escola e ter contato com os alunos. 

Desde meu início de carreira, sempre lecionei em escolas privadas. Pontuo essa 

questão, pois há particularidades no ensino privado (assim como há outras no ensino público). 

Uma delas é a relação que a escola estabelece com o LD. Do ponto de vista da gestão, as três 

primeiras escolas privadas, nas quais lecionei, eram geridas pelos próprios donos. Nesse 

sentido, muito das políticas de vinculações e norteamento dos trabalhos na instituição partia 

da própria gestão. A complexidade se instaurava à medida em que, em muitos casos, o gestor 

da escola não tinha necessariamente formação pedagógica ou de gestão escolar. Desse modo, 

as escolhas que permeavam o trabalho e as novas propostas da escola eram fruto de uma 

escolha, muitas vezes, unilateral. 

Uma dessas escolhas está intimamente ligada à escolha dos LD a serem adotados na 

escola. Nunca participei, em nenhuma dessas escolas, de uma discussão ou um debate que 
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permitissem a reflexão, crítica e adoção dos LD. O que, em alguns casos, ocorria era a 

conversa informal entre professores de áreas afins para a escolha propriamente dita, e com um 

prazo mínimo. Frequentemente, recebíamos pilhas de coleções didáticas entregues pelas 

editoras à escola e tínhamos um prazo em torno de duas semanas (quando muito) para 

selecionar, dentre elas, a que seria adotada. Em virtude dos muitos anos de experiência e das 

filiações teóricas de cada professor, era uma escolha até relativamente rápida, pois muitos 

deles já conheciam essas obras de experiências passadas. Os professores com pouca 

experiência ou recém formados, e que talvez não tenham se debruçado criticamente sobre o 

LD na universidade, seguiam as escolhas dos mais experientes. 

 Quando cursei a segunda graduação, Letras/Espanhol, na Universidade Federal 

Fluminense, tive a oportunidade, através de algumas disciplinas¹, de pensar o LD a partir de 

outra perspectiva, e muito diferente da que já trazia da experiência. Eu já estava em sala de 

aula havia quatro anos. Em razão de ser formação de Espanhol como língua estrangeira, 

fizemos análises de coleções didáticas de espanhol destinadas ao Ensino Fundamental e 

Médio. A partir de então, aos poucos ia me dando conta de toda a complexidade que 

engendrava o LD. Nunca tinha sido apresentado às políticas nacionais que o envolviam, e 

discutido sobre o grande mercado editorial fomentador de tantas produções anuais. 

 A grande e grave questão que despontou foi o fato de ter passado por duas formações 

de licenciatura em Letras e nunca ter tido uma disciplina sequer que problematizasse o LD. 

Do ponto de vista da formação docente, é importante salientar a precariedade do preparo no 

que tange ao exercício de seu fazer, considerando haver apenas uma disciplina, cuja parte do 

programa se propunha à análise e discussão de material didático, e o no final da formação².  

Nesse momento, a disciplina de Linguística Aplicada (LA) ao Ensino de Espanhol 

como Língua Estrangeira possibilitou discussões teóricas que permitiram um novo olhar para  

 

_________________________ 

¹ Disciplina “Linguística Aplicada ao Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira”, ministrada pela professora 

Del Carmen Daher; Disciplinas “Pesquisa e Prática de Ensino de Espanhol como língua estrangeira,III e IV”,  

ministradas pelas professoras Dayala Vargens e Luciana Maria Freitas em 2013, na Universidade Federal 

Fluminense 

² Consideram-se aqui as experiências do pesquisador como discente dos cursos de Graduação em Letras nas 

instituições UNESA e UFF. 
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o LD: o olhar discursivo. A discussão sobre material didático vai para além do LD. É discutir 

e pensar sobre encaminhamentos metodológicos, reconhecer as teorias que se fundem ou se  

chocam, analisar a adequação da linguagem e dos enunciados que dialogam com o aluno, a 

relevância dos temas e adequação às faixas etárias, entre outras questões importantes. 

 Considerando as discussões em grupo e as leituras realizadas na disciplina mencionada 

anteriormente, o LD passou a me trazer muitas inquietações. Na escola, a sua presença é tão 

marcante que é difícil vê-la dissociada de sua imagem. Na trajetória do LD no Brasil, ele 

desperta polêmicas e discussões quanto à sua complexidade e seu lugar na escola. Mesmo 

porque, ele pode ser visto de diversas maneiras: 

 

A esse multifacetado objeto são atribuídas críticas contundentes (há mesmo os 

que consideram que nem deveriam existir os livros didáticos) e louvações em 

inúmeros e variados embates. Referência em uma diversidade de discursos, o 

livro didático enquanto objeto sociohistórico é foco de disputas acirradas e 

contempla interesses que vão muito além de ser uma opção e escolha do 

professor e/ou de uma determinada comunidade escolar (DAHER; 

SANT’ANNA. 2013, p. 409). 

 

 

 Era angustiante ter passado tanto tempo sem olhar com o cuidado necessário esse 

objeto presente na escola e no meu cotidiano de uma maneira tão evidente. E, como 

mencionado anteriormente, nem sempre nós professores temos a opção na adoção de nosso 

próprio material.  

Mais especificamente na escola privada, a opção passa a ser ainda mais improvável. 

Há uma série de implicações que envolvem a adoção de uma coleção didática numa escola 

privada. Em razão de sua própria natureza, o fim no lucro é uma justificativa gritante. Porém, 

a dualidade que se estabelece entre o financeiro e o pedagógico, apresenta ao professor 

paradigmas que, em tese, não seriam de sua alçada. O conflito da escolha está permeado por 

razões de naturezas diversas. Nesse momento, apresenta-se ao professor a particularidade das 

redes privadas de ensino. 

Não há como seguir essa narrativa sem mencionar que a preocupação com adoção de 

coleções didáticas no âmbito privado já reverbera também no âmbito público. Em recente 

pesquisa, desenvolvida por uma pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Estudos da 
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Linguagem da UFF³, que problematizou a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro (SME/RJ) e uma rede privada de cursos de idiomas, constatou-se a entrada 

do serviço privado no serviço público. Vimos, através dessa pesquisa, que a parceria 

culminou na adoção na rede pública do material didático elaborado pelo curso privado de 

idiomas. E, além disso, a pesquisa demonstra as complicações geradas por uma adoção de 

uma coleção didática que não passou pelo crivo de análise dos professores lotados na rede de 

ensino, e muito menos pelo debate entre os mesmos sobre as implicações desse projeto. 

É importante a ressalva de que, no Brasil, a distribuição de livros didáticos gratuitos 

atende às escolas públicas através do PNLD4. O ensino privado, obviamente, responsabiliza-

se pela escolha e compra de seus materiais. 

 Os motivos que impulsionam a escolha de uma coleção “x” ou “y”, por parte de uma 

escola privada, considerarão elementos que não dizem respeito, por exemplo, à escola 

pública. Um deles é o poder aquisitivo da comunidade escolar5. Muitas vezes, opta-se por um 

determinado LD em virtude do valor de mercado ou por conta dos “pacotes”6 oferecidos. 

Outro fator é a capacidade de distribuição. E daí por diante, vão-se estabelecendo as 

complexidades para o professor que deve, no ato de sua escolha (quando ela existe), 

considerar todos os elementos que lhe são impostos. 

  

_________________________ 

³ Dissertação de Mestrado de Nathália da Silva de Oliveira“‘Para inglês ver?’Análise liguístico-discursiva sobre 

o ensino de língua inglesa nas escolas municpais no âmbito do programa Rio Criança Global (SME/RJ”. 

Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem – UFF, ano de 2017. 

4 O PNLD é um programa de Estado e “O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal 

objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos 

aos alunos da educação básica”. Informações do site: http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-

acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld (Acessado em 19/03/2017) 

5 Consideramos aqui a experiência profissional que tivemos em escolas privadas, em geral, de bairros mais 

pobres dos municípios de São Gonçalo e Niterói. As diretorias de cujas escolas recusavam obras que tivessem 

custos superiores ao que elas julgavam ser a renda das famílias. Desse modo, o fator econômico impediam o 

acesso à escolha de determinadas coleções didáticas 

6 Não rara vez, as mesmas diretorias dessas instituições declaravam fechar contrato com as editoras em razão de 

essas oferecerem equipamentos “extras” para as instituições de ensino. Porém, para que isso ocorresse, era 

necessário adotar a obra em todos os segmentos escolares, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e, 

quando havia, ensino médio. Todos os professores, de todos os segmentos, eram submetidos aos mesmos  

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/318-programas-e-acoes-1921564125/pnld-439702797/12391-pnld
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Como professor, pouquíssimas foram as vezes que selecionei o LD que usaria na 

escola. Em geral, ao cabo de duas semanas antes das aulas, me apresentavam inúmeras 

coleções, dentre elas as possíveis, e, considerando o emaranhado de razões que deveria pesar 

sobre a minha escolha, finalmente adotar o livro. Depois de ser apresentado, na disciplina 

Linguística Aplicada, a tantas questões que envolviam os materiais didáticos, fui aos poucos 

incorporando o hábito de analisar todas as coleções que eu recebia a partir de outros olhares. 

Entendendo melhor as sutilezas desses materiais, as diferenças e semelhanças entre si, notava 

como eles acabavam apresentando mais semelhanças que diferenças. A maneira como 

apresentavam as unidades, o encaminhamento das atividades, os comandos nas tarefas e o 

Manual do Professor (MP) que, paulatinamente, foi se constituindo como um gênero, até 

então desconhecido por mim, já que não havia discutido sua importância em minha formação 

anterior. 

Lecionando na escola a disciplina de língua portuguesa (LP) fui me aproximando cada 

vez mais das coleções da área. Observava que as seções que os livros apresentavam eram 

quase todas as mesmas. Leitura, gramática, reflexão linguística, ortografia, produção textual. 

Mas, dessa vez, com um olhar diferente, fui buscando nessas obras questões mais complexas e 

que se apresentavam como problema no próprio uso do material didático.  

 À medida que recebia e analisava as coleções didáticas de LP, fui me dando conta de 

que nelas, o lugar atribuído à escrita/produção textual (PT) sempre era muito pequeno. Além 

disso, sempre percebia a escrita, apesar de muito valorizada na nossa sociedade, deixada de 

lado por uma infinidade de razões. E apesar de toda a valorização social da escrita, o retorno 

que recebia de meus alunos, no cotidiano escolar, era sempre de um enfado generalizado toda 

vez que propunha tarefas de PT. 

 Com a experiência, via no cotidiano como o ensino de escrita ia muito além do 

trabalho com leitura. Ele era (e é) de outra ordem. A partir do contato com os estudos 

enunciativos e da AD, entendi que seria necessária a mudança de foco e a compreensão do 

texto a partir de outra perspectiva. Muitas vezes, ainda que eu acreditasse ser a proposta de PT  

 

 

_________________________ 

“treinamentos” oferecidos por essas editoras, previamente agendados, após a adoção das coleções por parte das 

escolas. 
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adequada à faixa etária e “ambientada” nos debates feitos em aula, era comum ouvir frases do 

tipo: “Mas depois eu faço o que com isso?”, “Eu vou escrever pra quê?”, “Eu vou escrever pra 

quem?”.  

Essas interrogações que me faziam os alunos me traziam as mesmas inquietações que 

eu sofria enquanto discente produtor de textos na universidade. De alguma maneira eu me 

sentia responsável por aquela angústia e frustrado por, muitas vezes, não conseguir responder 

a tantos questionamentos. Escrever para o professor, para o mural, para os colegas de classe 

não pareciam suficientes. Parecia forjado. De algum modo eu estava negando-lhes um 

interlocutor que eles consideravam no ato de sua produção. 

 Mesmo sem a consciência disso, as perguntas dos alunos apontavam para uma questão 

crucial que envolvia as propostas de PT nos livros didáticos de língua portuguesa (LDLP): 

“para quem escrevo?”. A noção de alteridade no ato de produzir um texto escrito conduziu-

nos à inquietude sobre os muitos sentidos presentes nas propostas de texto no que tange ao 

“tu” projetado pelo aluno-autor no momento em que esse tinha de executar a tarefa. De fato, a 

incipiência das propostas de produção textual provocou em mim uma inquietude que me 

acompanhava ao longo do meu fazer como docente. 

 No ano de 2015, a escola em que trabalhava apresentou-nos o material a ser adotado. 

Aconteceu no mesmo período em que nos reuníamos para definir os planejamentos e quando 

aconteciam os primeiros encontros de professor. Tratou-se de uma imposição, então, não 

tínhamos escolha. O material era da mesma editora (Moderna) para todas as disciplinas7. 

Como a escolha do material não passou pela discussão e muito menos pela análise dos 

professores, já prevíamos que havia outros interesses envolvidos nessa escolha.  

Logo após a adoção do material, fomos informados pela direção da escola de que a 

editora daria “treinamentos” aos professores para o uso da coleção. O “treinamento”, como 

intitulado pela própria diretora, foi ministrado por uma pedagoga (tal qual se apresentou), que 

exercia o cargo na editora de “representante comercial”. Segundo essa representante, sua 

função na editora era de “mediar a comunicação necessária entre editora e escolas parceiras8,  

_________________________ 

7 Todas as coleções didáticas, de todas as disciplinas deveriam ser obras pertencentes à Editora Moderna. Na 

ocasião, essa foi uma exigência da diretora. 

8 Escolas parceiras era o título dado pela própria representante da Editora às escolas que adotavam as suas 

coleções.  
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atendendo-as em suas necessidades e trazendo todo o material extra necessário”. O destaque 

dessas palavras é em razão da gravidade de tais afirmações, considerando que na “parceria” 

firmada entre escola e editora, nós professores, os responsáveis pelo processo ensino 

aprendizagem, fomos absolutamente excluídos dos diálogos (se é que eles existiram) que 

permearam a escolha das coleções didáticas. 

Como o treinamento já estava previamente agendado, solicitei à 

representante/treinadora um exemplar da coleção para que pudesse me preparar para o 

momento. E foi então que comecei a analisar a obra Português – Araribá Plus (JACINTHO, 

et al. 2014) recebida. E constatei, lendo o MP, que a coleção de LP, que havia sido adotada, 

afirmava pautar-se na “Teoria da Enunciação” (MP, 2014. p. 1). Chamou-me muito à atenção, 

pois, apesar de toda a problemática que mencionei em razão da imposição da obra, receber 

uma coleção que se propõe como pressupostos teóricos “a teoria da enunciação” seria, 

minimamente interessante. 

Ao verificar o pressuposto teórico do LD recebido, comecei a me questionar sobre 

como se daria o trabalho com a escrita, considerando uma proposta de base enunciativa. 

Então, já que a escolha do LD não fazia parte de minha realidade na ocasião, comecei a 

investigar de que maneira se dava o encaminhamento da coleção, considerando seus 

pressupostos teórico-metodológicos. 

 

 Sendo, assim, essa pesquisa busca responder às questões seguintes: 

 

a. Como o LDLP descreve escrita com base numa teoria enunciativa? 

b. Qual o caráter interativo das propostas de produção de texto? 

c. De que maneira as propostas de produção de texto se articulam com a(s) teoria(s) 

apresentada(s) no MP do LDLP? 

 

Assim, elencamos os seguintes objetivos: 

- verificar as noções de escrita escolar no PCN e no PNLD; 

- verificar as definições de Teoria da Enunciação no MP; 

- identificar as noções que se atribui à escrita no MP; 

- verificar as referências teóricas do MP no que diz respeito à interlocução; 
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- analisar o diálogo do MP com os documentos nacionais que orientam o ensino de LP para o 

Ensino Fundamental (EF); 

- analisar as interlocuções presentes nas tarefas de PT no LDLP; 

 

 Como professor da educação básica, acredito que as reflexões propostas neste trabalho 

podem contribuir para um olhar crítico a respeito do papel da escrita na escola e de seu ensino 

nas aulas de LP, de modo a contribuir para uma formação discente cidadã, crítica e criativa. 

 Essa pesquisa se insere no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense e está vinculada à linha de pesquisa Teorias do texto, do 

discurso e da interação; e ancora-se nos pressupostos teóricos da AD de base enunciativa. As 

reflexões aqui trazidas se baseiam nas noções de enunciado de Bakhtin (2003) e contribuições 

da Linguística Aplicada, já que compreendemos os estudos linguístico-discursivos como 

absolutamente vinculados a práticas sociais. No tocante aos estudos de LA, Lopes afirma: 

 

Se tradicionalmente a pesquisa modernista apagou o sujeito social na 

produção de um conhecimento positivista,[....], a pesquisa em LA em seu 

desenvolvimento no Brasil o coloca como crucial em sua subjetividade ou 

intersubjetividade, tornando-o inseparável do conhecimento produzido sobre 

ele mesmo assim como das visões, valores e ideologias do próprio 

pesquisador. Em decorrência, questões de ética, poder e política se tornam 

inerentes a produção do conhecimento (LOPES, 2013, p. 16-17). 

 

 Para compreender melhor as noções de discurso e enunciação, tomamos como base os 

estudos de/sobre Bakhtin (2003), Brait (2005, 2006). Especialmente sobre a teoria do 

enunciado concreto, consideramos Souza (2002). Consideramos também contribuições de 

Maingueneau (2001, 2008, 2013, 2015) no campo da AD. E, ao longo da pesquisa, incluímos 

outros autores que pensam e discutem escola e ensino de LP, como Geraldi e Britto (2006). 

 Pautado no arcabouço teórico mencionado anteriormente, buscamos responder às 

questões de pesquisa, nos debruçando sobre o MP do LDLP, usado aqui como córpus de 

análise, contrastando-o com as propostas de atividades de PT do mesmo. 

 A seguir, apresentamos a organização desta dissertação: 

 No primeiro capítulo, revisitamos os documentos que norteiam o ensino de LP, 

especialmente o ensino de escrita nas séries finais do EF, fazendo reflexões sobre as noções 
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atribuídas à escrita, vinculadas às visões de linguagem, de língua e de ensino. Também 

fizemos um brevíssimo panorama sobre o resumo das análises apresentadas nas três últimas 

edições do PNLD, centrando-nos nos parágrafos que discorriam sobre PT. No capítulo 

segundo, apresentamos o LD em análise e expusemos as concepções teóricas do MP. Em 

seguida, discutimos as noções que se atribuiu à escrita. E, nesse mesmo capítulo, 

estabelecemos paralelo com os conceitos de enunciação em consonância com os teóricos que 

mencionamos anteriormente. Finalmente, no terceiro capítulo, discutimos as propostas de 

texto estabelecendo os contrastes e aproximações com os pressupostos teóricos apresentados; 

e, seguimos com as considerações finais. 
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1. PRODUÇÃO TEXTUAL: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

 Neste capítulo apresentamos as noções de escrita e ensino presentes nos principais 

documentos nacionais que orientam o trabalho do professor.  Consideramos, principalmente, 

os PCN de LP (1998) (PCNLP) anos finais9 e as últimas três edições do PNLD10. 

 

 

1.1. Programa Nacional do Livro Didático 

 

O LD dialoga com vários documentos oficiais que legislam, norteiam e/ou orientam o 

ensino no Brasil. Dentre eles, estão a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, (DCNE) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). No caso do nível de ensino fundamental, no qual nos centramos nessa pesquisa, temos 

ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal, entre outros.  

Como o contexto ao qual nos referimos é a rede privada de ensino, é importante 

enfatizar que apesar de o ensino nessa modalidade ser livre, a escola privada também é 

submetida às leis nacionais de educação, sob a supervisão do Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), conforme consta na Constituição Federal de 1988 (RT, 209 da CF 1988). 

Por se tratar de um contexto de escola privada, a obra adotada não precisou passar pelo 

crivo do PNLD11. Com fins de esclarecimento, esse programa avalia, seleciona e distribui 

coleções didáticas, disponíveis para escolha das escolas públicas do país. Apesar de não estar 

diretamente atrelado às escolas privadas, é importante ressaltar que o PNLD é um programa 

de abrangência nacional. Após cada edição, o programa elabora o Guia de Livros Didáticos,  

 

 

_________________________ 

9 Consideramos nessa pesquisa apenas os PCN de Língua Portuguesa dos anos finais em virtude de a coleção 

didática que constitui nosso cóspus principal se destinar às séries do 6º ao 9º do EF. 

10 Edições do PNLD de LP 2011, 2014 e 2017; edições voltadas para análise de LD destinado ao EF. 

11 Apesar da não obrigatoriedade, muitas escolas privadas hoje têm considerado as análises das coleções 

realizadas pelo Programa. 
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que oferece ao professor informações sobre o processo e as obras aprovadas, cujo objetivo é 

ajudá-lo a escolher os LD mais adequados para o ensino em sua escola (PNLD LP, 2017. p. 

7).  

Além disso, esse Guia traz detalhadamente os pontos mais relevantes dos eixos que 

envolvem o trabalho com LP na escola: leitura, produção escrita e oral e reflexão linguística. 

O acesso a ele é público e, o que nele consta, pode funcionar como um parâmetro para as 

elaborações do “produto final” dos LDLP e para que os professores analisem essas obras.  

Como eles se destinam ao professor, os Guias são importantes documentos que 

revelam ao docente o parecer sobre as obras aprovadas. Por meio deles, é possível orientar-se 

sobre o que se espera de uma coleção didática, por exemplo. Nesse aspecto, se garante ao 

professor completa autonomia diante das obras, já que pode escolher, e, ainda, escolher entre 

obras que passaram por uma seleção.  

Para os professores da escola privada, de igual modo, é um ótimo orientador do ponto 

de vista das análises das coleções didáticas. Através dele, também é possível analisar os 

materiais que melhor se enquadram à nossa realidade de ensino (quando há escolha). E 

quando não podemos escolher, é possível analisar as coleções de maneira crítica e buscar 

alternativas para desenvolver um trabalho no qual acreditemos. 

Ao passo em que as edições do Programa foram acontecendo, notamos que os Guias 

foram se aprimorando na elaboração de seus resumos e conseguimos, através deles, perceber 

um histórico do que surgiram nos LD ao longo das análises das coleções que se submeteram 

ao edital. 

 A edição do PNLD 2017 do EF (anos finais) traz importantes informações que dizem 

respeito às mudanças de visões de ensino de português, considerando as diferentes posições 

teóricas e o desenvolvimento das pesquisas no campo da linguagem. Nessa edição do Guia, 

encontramos um breve histórico que corresponde ao caminho traçado pelas coleções, que, de 

certa forma, refletem o que o país desenvolveu em termos de pesquisa na área, bem como as 

recentes concepções de ensino de língua: 

 

 

Do ponto de vista histórico, sabe-se que os eixos dos conhecimentos 

linguísticos e da leitura (especialmente a dos textos literários) constituem a 

gênese da disciplina escolar “Língua Portuguesa” desde o século XIX. Os 

professores de Português sempre trabalharam com diferentes conhecimentos 
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linguísticos (normalmente, os gramaticais) e com a leitura de textos escritos 

ou obras literárias. Herdeira do currículo humanista clássico e das práticas do 

Trivium da Idade Média, a disciplina ganhou espaço e se consolidou, ao longo 

do século XX, especialmente como um espaço de ensino de gramática e da 

leitura de textos. (BRASIL, 2017. p. 9) 

 

 O fragmento remete à introdução de discussões que abrangiam a temática das 

variedades linguísticas do português falado no Brasil, o que gerou a inclusão de textos orais e 

cultura popular no ensino como componente curricular. Aumentou-se a variedade de textos de 

gêneros diversos e sua circulação nos LDLP. E refletiu-se sobre o papel da gramática no 

ensino de língua, de modo a adquirir um caráter mais reflexivo; deixando de lado a visão mais 

estrutural (BRASIL, 2017) 

 Foram duas décadas de avaliações de coleções didáticas de LP, o que reverberou em 

muitas mudanças. As pesquisas na área de linguagem e ensino, bem como as demandas 

advindas da sala de aula, corroboraram para as muitas reformulações ocorridas nos LDLP. 

Historicamente, o trabalho com o texto passou a ser o grande centro dessas coleções 

(BRASIL, 2017). 

  

1.2. Escrita no Programa Nacional do Livro Didático 

 

Trazer à tona as mudanças no ensino de língua e colocá-las em tensão, nos permite 

depreender os desdobramentos que hoje se apresentam nos LDLP. Como mencionamos 

anteriormente, produção de textos escritos corresponde a um eixo de ensino de língua, 

considerado pelo PNLD.  A seguir trazemos um fragmento da última edição do Programa, no 

qual encontramos os critérios estabelecidos para a análise desse eixo. Com esse trecho, 

constatamos o que o Programa espera das coleções no eixo destinado à escrita. 
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Figura 1: Critérios relativos à produção de textos – PNLD/LP 2017 

 

Apesar de o fragmento acima constar no texto da edição de 2017, constatamos a partir 

de uma busca na internet que o texto se repete nas edições de 2011 e 2014. Segundo o 

fragmento, a escrita deve ser uma “prática socialmente situada”; além de propor ao estudante 

“condições plausíveis de produção de texto”. Notemos que o texto traz como primeiro critério 

o estabelecimento de condições “plausíveis” de produção de texto. No entanto, o 

entendimento que se atribui a essa palavra pode ser diversa. A complexidade pode se instaurar 

também nas compreensões que se fazem da expressão “condições plausíveis” de produção.  

Buscando compreender melhor o termo no contexto do Guia, recorremos ao fragmento 

seguinte. Ele consta no próprio documento e apresenta uma explanação de como o Guia 

define produção textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fragmento sobre produção escrita – PNLD/LP 2017 

  

 A princípio, o fragmento afirma que as propostas de PT são enquadradas como 

“práticas socialmente situadas”, assim como os eixos de leitura e compreensão textual. E, em 

seguida, define o que se entende por “condições plausíveis”, dando exemplo de uma proposta 

de PT que tome por base o gênero carta. Nesse caso, espera-se que não se solicite a escrita de 

uma carta a um “amigo imaginário”. 

 O mesmo fragmento aponta para a lacuna existente no trabalho com produção textual 

nos LD, que são as criações de situação de produção. Engajar o aluno numa produção escrita 

que ultrapasse a esfera escolar ainda é um desafio. E esse engajamento inclui o envolvimento 

do aluno numa tarefa que faça sentido. Nessa perspectiva, o fragmento exemplifica que 

“escrever um cartaz ou um panfleto para ser distribuído na comunidade faz muito mais 

sentido para os jovens do que escrever um cartaz para ser fixado no caderno ou no mural da 

sala de aula” (BRASIL, 2017). A busca por uma “escrita contextualizada” está em diálogo 

com uma visão de uma educação que buscar atender às necessidades do grupo ao qual ela se 

destina. É fundamental que discutamos as relações que construímos com os conhecimentos 

em sala de aula, alunos e professores, para que efetivamente haja um engajamento dos 

discentes no processo de ensino-aprendizagem. 
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 Os discentes podem, nessa ótica para o conhecimento, ter condições de estabelecer 

conexões e atribuir sentido ao que se discute e se produz na sala de aula. De tal maneira que 

os conhecimentos compartilhados ali façam sentido dentro e fora esfera escolar. Consonante à 

essa visão está o que se afirma nas DCNE, no tocante à relevância dos conteúdos e 

abordagens do currículo: 

 

 

A criação de um ambiente propício à aprendizagem na escola terá como base o 

trabalho compartilhado e o compromisso dos professores e dos demais 

profissionais com a aprendizagem dos alunos; o atendimento às necessidades 

específicas de aprendizagem de cada um mediante formas de abordagem 

apropriadas; a utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços 

sociais e culturais do entorno; a contextualização dos conteúdos, assegurando 

que a aprendizagem  seja relevante e socialmente significativa; e o cultivo do 

diálogo e de relações de parceria com as famílias. (BRASIL, 2013. p. 119-

120) 

 

 

Assegurar uma “aprendizagem relevante e socialmente significativa” demanda, antes 

de tudo, que o professor esteja sensível às demandas de seus alunos. E nas aulas de língua, em 

virtude da tradição de ensino que carregamos de nossa história, de nossas formações, das 

escolhas que fazemos, por vezes, abarcamos uma prática que contradiz os princípios 

estabelecidos nos documentos que norteiam o ensino de língua. É nosso papel, como 

professores revisitar as teorias que envolvem o nosso trabalho. 

 

 

1.3. Escrita nos LD nos três últimos Guias PNLD 

 

 O PNLD acontece em ciclos de três em três anos. Os Guias que são gerados em cada 

edição fornecem ao professor a síntese das avaliações realizadas em cada obra. Além disso, 

para que seja uma descrição bastante detalhada, o Guia separa as avaliações por eixos, de 

modo que o professor consiga ter uma fotografia de cada um. 
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Como nosso foco de interesse é a escrita, recorremos às três últimas edições do EF 

para verificar o que o texto traz como síntese referente à produção escrita nas obras 

avaliadas12. A seguir, um fragmento do resumo pertinente à seção de produção escrita do Guia 

de 2011: 

 

Do ponto de vista da produção de textos escritos, as coleções, sem 

exceção, trazem atividades que colaboram significativamente para o 

desenvolvimento da proficiência em escrita. Em todos os casos, a 

escrita é situada, com maior ou menor precisão, em seu contexto social 

de uso; na maior parte das vezes, por meio de gêneros claramente 

indicados nas atividades. Em decorrência, as atividades estabelecem (ou 

levam o aluno a estabelecer) objetivos plausíveis para a produção, 

assim como definem (ou demandam que o aprendiz o faça) um 

interlocutor efetivo. A elaboração temática e a construção da 

textualidade contam sempre com algum subsídio, inclusive modelos 

adequados. E parte significativa das coleções concebe a escrita como 

um processo que envolve diferentes etapas (planejamento, escrita, 

avaliação, reelaboração); e algumas delas também trazem propostas de 

avaliação e de autoavaliação. A circulação do texto permanece referida 

ao espaço escolar, mas em propostas que propiciam, nesse contexto, 

diferentes formas de interlocução e de relação do sujeito com a escrita. 

(BRASIL, 2011. p. 31) (grifos do texto original) 

 

 O texto afirma que a escrita nas coleções, em todos os casos, em seu contexto social de 

uso. No entanto não há explicação efetiva do que se entende por “contexto” no guia. Em 

seguida, o próprio texto revela que a “circulação do texto permanece referida ao espaço 

escolar, apesar de propiciar “diferentes formas de interlocução”. O vocábulo “permanece” nos 

_________________________ 

12 O PNLD avalia apenas os LD que se inscrevem no Edital. A avaliação que consta no resumo do Guia PNLD 

abarca apenas as obras que foram submetidas à avaliação e aprovadas. Isso significa que a identificação das 

obras reprovadas, que foram submetidas à avaliação do Programa, não é revelada. Sendo assim, sobre o LD que 

usamos aqui como córpus de análise, não podemos afirmar se ele foi reprovado, pois, apesar de não constar na 

lista de aprovados, não podemos afirmar que o mesmo tenha se inscrito no Edital ou foi submetido à análise.  
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permite pressupor que até a redação do Guia, não houve mudanças no tocante à circulação dos 

textos dos alunos fora do espaço escolar. As diferentes formas de interlocução mencionadas 

ainda se restringem à comunidade escolar. 

 Vejamos o que consta no Guia de 2014 relativo à produção de textos nas coleções 

aprovadas: 

 

Do ponto de vista da produção de textos escritos, as coleções trazem, sem 

exceção, atividades que colaboram significativamente para o desenvolvimento 

da proficiência em escrita. Em todos os casos a escrita é situada, com maior 

ou menor precisão, em seu contexto social de uso, na maior parte das vezes 

por meio de gêneros claramente indicados nas atividades e adequadamente 

explorados. Em decorrência, as atividades estabelecem (ou levam o aluno a 

estabelecer) objetivos plausíveis para a produção, assim como definem (ou 

demandam que o aprendiz o faça) um interlocutor efetivo. A elaboração 

temática e a construção da textualidade contam sempre com algum subsídio, 

fornecendo-se, muitas vezes, modelos adequados. Parte significativa das 

coleções concebe a escrita como um processo que envolve diferentes etapas 

(planejamento, escrita, avaliação, reelaboração), e algumas delas também 

trazem propostas de avaliação e de autoavaliação. A circulação do texto 

permanece predominantemente referida ao espaço escolar, mas em propostas 

que propiciam, nesse contexto, diferentes formas de interlocução e de relação 

do sujeito com a escrita. Todavia, há coleções em que parte das propostas de 

escrita visa a leitores e a espaços de circulação externos à escola. (BRASIL, 

2014. p. 27) (grifos do texto original) 

 

 Como vemos, é possível constatar que houve praticamente nenhuma alteração na 

avaliação dessa seção em comparação ao texto do Guia de 2011. Entretanto, há uma marca 

textual que agrega uma informação pertinente. Ao avaliar a circulação dos textos nas tarefas 

de escrita, o Guia de 2014 afirma que “a circulação do texto permanece predominantemente 

referida ao espaço escolar”. Nessa nova edição, agregou-se o vocábulo 

“predominantemente”. Além disso, se manteve o verbo “permanece”, o que nos aponta 

explicitamente para o fato de não ter havido nenhuma alteração nas coleções à respeito da 

circulação dos textos das produções textuais. Embora, já se tenha marcado um histórico disso 

na edição de 2011 a partir do vocábulo “permanece”. 
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 O texto do guia de 2017 ampliou e detalhou um pouco mais a seção destinada ao 

resumo da avaliação das seções de produção textual. E apresentou mudanças significativas 

com relação ao parecer sobre as coleções. Vejamos: 

 

As coleções trazem, sem exceção, atividades de produção textual que 

colaboram para o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

em relação à escrita. O trabalho pedagógico ancora-se, normalmente, 

na noção de gênero textual e no cuidado didático de explicitar nos 

enunciados das propostas as condições de produção textual, buscando 

garantir que os aprendizes sejam ajudados a produzir seu texto 

considerando suas finalidades, os interlocutores e a situação 

comunicativa, além de serem auxiliados a decidir sobre a adequação do 

gênero e a observar suas características (estilísticas, temáticas, 

linguístico-composicionais). [...] (BRASIL, 2017. p. 31) (grifos nossos) 

 

 Diferentemente das edições anteriores, a edição de 2017 discorreu seu parecer geral 

sobre as tarefas de produção escrita em três parágrafos. Além da extensão, percebemos que 

logo na introdução do parágrafo não se usou mais o vocábulo “proficiência” para referir-se à 

produção escrita. Já nas duas edições anteriores, o vocábulo não só aparece, como está em 

destaque (em negrito na edição de 2011 e em itálico na edição de 2014). Nessa edição de 

2017, afirma-se que as atividades “colaboram para o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem em relação à escrita”. Percebemos que, para além de uma mudança vocabular, o 

texto aponta para uma mudança de concepção teórica. 

 Conforme o exposto acerca das avaliações do Guia, podemos afirmar que em três 

edições seguidas não houve uma mudança sequer quanto o âmbito de circulação dos textos. 

Eles continuam, a partir das análises, destinados à comunidade escolar, embora, segundo os 

redatores do Guia, as tarefas apresentassem minimamente um contexto de produção. 

Percebemos, ao longo das leituras desses Guias, que a palavra contexto foi 

mencionada repetidas vezes. No Guia de 2011, ela aparece como contexto social de uso assim 

como no Guia de 2014. Porém, há uma mudança no Guia de 2017, quando aparece a 

expressão condições de produção textual.   
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No LD, há uma diversidade de significados das noções de discurso, enunciação e 

contexto. Isso se verificará a partir da análise dos pressupostos teóricos do MP, que consta no 

capítulo 3 desta dissertação. 

É importante ressaltar também, que os termos citados anteriormente aparecem também 

nos PCN de LP, nos quais também se pautaram os autores do Guia PNLD. Buscando verificar 

os entendimentos de contexto para a produção escrita, fomos consultar e analisar brevemente 

o documento. No tópico a seguir, apontamos algumas reflexões sobre escrita nos PCN. 

 

 

1.4. Escrita nos PCN 

 

 O PCN/LP é um documento nacional cuja finalidade “é constituir-se em referência 

para as discussões curriculares da área – em curso há vários anos em muitos estados e 

municípios – e contribuir com técnicos e professores no processo de revisão e elaboração de 

propostas didáticas” (BRASIL, 1998). Sendo ele essa referência para as discussões 

curriculares, ele traz noções importantes de determinados conceitos no campo da linguagem. 

 Verificamos que de início, o documento estabelece conceitos para os termos língua, 

linguagem, discurso e condições de produção, gênero e texto. Sobre linguagem o documento 

afirma: 

 

Linguagem aqui se entende, no fundamental, como ação interindividual 

orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução 

que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de 

uma sociedade, nos distintos momentos de sua história. (BRASIL, 

1998. p. 20) 

 

 

 Nessa definição encontramos as noções de linguagem enquanto práticas sociais, 

processo de interlocução e ação interindividual. E, em diálogo com essas compreensões, o 

documento traz sua compreensão de língua: 
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[...] língua é um sistema de signos específicos, histórico e social, que 

possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. 

(BRASIL, 1998, p. 20) 

 

Sobre discurso, o documento o define a partir de um viés interacional, uma vez que a 

atividade discursiva consiste em “dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, 

num determinado contexto histórico, e em determinadas circunstâncias de interlocução”. E 

esse discurso se manifesta linguisticamente por meio de textos. O texto, nesse sentido, é 

definido como produto da atividade discursiva oral ou escrita; e é definido como “uma 

sequência verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da 

coesão e da coerência” (BRASIL, 1998). 

Percebemos que, de acordo com o documento, a concepção de discurso está vinculada 

a uma atividade abstrata e que texto seria a sua manifestação, ou a “materialidade” dessa 

atividade. 

Já os gêneros, são definidos no documento como uma estrutura que organiza os textos 

em função de suas “intenções comunicativas”. E que, portanto, os gêneros são “determinados 

historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na 

cultura” (BRASIL, 1998). 

Essa noção de gêneros está associada, no documento, aos agrupamentos dos textos, 

considerando suas características específicas. O que se vincula à noção de gênero enquanto 

estrutura composicional. 

Na página 27 do documento, enfatizam-se as atividades curriculares de LP, a partir do 

entendimento da linguagem como atividade discursiva:  

 

[...] uma prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos 

escritos e de produção de textos orais e escritos, que devem permitir, 

por meio da análise e reflexão sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a 

expansão e construção de instrumentos que permitam ao aluno, 

progressivamente, ampliar sua competência discursiva. (BRASIL, 1998. 

p. 27) 
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Chamamos a atenção aqui para as expressões construção de instrumentos e 

progressivamente, pois acreditamos que no contexto do fragmento, elas estejam vinculadas a 

uma visão de ensino de LP que parte do texto enquanto objeto de ensino (BRASIL, 1998, 

p.23). Analisando os trechos do documento que trouxemos aqui como exemplo, encontramos 

expressões como dominar a linguagem, domínio da língua, competência discursiva, 

construção de instrumentos. Considerando o que contexto em que essas palavras se inserem, 

podemos afirmar que essa visão de ensino trata o texto como matéria do discurso e que, como 

unidade concreta, pode ser “instrumentalizada”. 

 Elencamos essas noções anteriores para poder compreender como os PCN abordam a 

produção escrita. Justificamos a escolha desse caminho, pois entendemos que as concepções 

de escrita estão intimamente ligadas às noções prévias de linguagem, de língua, e por ser um 

documento voltado para a escola, também noções de ensino. 

 O documento afirma que as práticas de linguagem no espaço escolar diferem das 

outras. E que, por isso, essas práticas ganham maior relevância, pois a reflexão sobre a língua 

e a linguagem é o que garante “a construção de instrumentos que permitirão ao sujeito o 

desenvolvimento da competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas 

situações de interação” (BRASIL, 1998. p. 34). Ademais, divide os conteúdos de LP em dois 

eixos básicos, que compreendem uso da língua oral e escrita e reflexão sobre língua e 

linguagem, de acordo com a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Eixos de conteúdos de Língua Portuguesa – PCN-LP EF 

retirada do site: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
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No que concerne à linguagem escrita, o documento ainda propõe uma segunda divisão 

na qual se  promove a associação uso>prática. E, nessa proposição, divide o uso em prática 

de escuta e leitura e prática de textos orais e escritos.  O termo práticas se vincula ao 

pressuposto de práticas sociais, como trouxemos nos parágrafos anteriores. E, além das 

práticas, no campo da reflexão, constitui-se uma terceira prática: análise linguística, 

conforme a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Subdivisão dos Eixos de conteúdos de Língua Portuguesa – PCN-LP EF 

retirada do site: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf 

  

 

No eixo de usos, segundo o documento, seus conteúdos se vinculam à aspectos que 

caracterizam o processo de interlocução. Nesse momento, o PCN aponta os aspectos que 

configuram as noções de contexto de produção de textos escritos: a) a historicidade da 

linguagem e da língua; b) constituição do contexto de produção, representações de mundo e 

interações sociais (sujeito enunciador, interlocutor, finalidade da interação, lugar e momento 

de produção); c) implicações de contexto de produção na organização do discurso: restrições 

de conteúdo e forma decorrentes da escolha dos gêneros e suportes; d) implicações do 

contexto de produção no processo de significação. 

 Ressaltamos que na constituição do contexto de produção, ao considerar o caráter 

interativo da língua em práticas sociais, o documento traz à luz os parceiros envolvidos na 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
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situação de enunciação. Recuperando os estudos de Bakhtin (2003), mencionamos o 

fragmento que traz a definição de enunciado: 

  

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 

por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas 

acima de tudo, por sua construção composicional. (BAKHTIN, 2003. p. 

261) 

 

 Encontramos aqui o diálogo entre a teoria de Bakhtin e as noções veiculadas nos PCN 

no que diz respeito ao entendimento de contexto. É importante ressaltar que, para o filósofo, 

os enunciados são concretos e o que discutiremos no capítulo 2 e 3 desta pesquisa abarca um 

pouco da diversidade de entendimento do termo “concreto” quando associado à produção 

escrita no LD.  

Na obra Estética da criação verbal, especialmente no capítulo que trata dos gêneros 

do discurso (2003), Bakhtin ainda aponta para o perigo de uma “abstração exagerada”, no 

desconhecimento da natureza do enunciado e as peculiaridades das diversidades de gêneros 

discursivos. Ao referir-se à natureza dos enunciados concretos, ele faz uma crítica à 

historicidade da investigação que “debilita as relações da língua com a vida”. Para o autor, “é 

igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua” (BAKHTIN, 2003, 

p.265). 

Compreendemos que a reflexão sobre a escrita deve transpassar as crenças de uma 

língua estagnada ou que serve apenas como meio de comunicação, ou um sistema que pode 

ser apreendido ou sirva de instrumento. 

Nos PCN e no Guia PNLD, percebemos que a compreensão de “enunciados 

concretos”, de “contextos concretos” ou mais próximos do “real” ainda são um caminho a 

percorrer, já que, como mostramos, as últimas três edições do Guia, que avalia coleções 

didáticas, demonstram uma insuficiência de propostas de PT que abarquem uma escrita que se 

vincule a enunciados concretos. 
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De acordo com Bakhtin, as esferas de uso da linguagem podem ser divididas em 

gêneros discursivos de duas ordens: primárias e secundárias. Os gêneros primários estão 

ligados à esfera da comunicação cotidiana, e os secundários, à comunicação produzida a partir 

de códigos culturais elaborados, como a escrita (BRAIT, 2005). Essas divisões e 

categorizações que surgem no plano do teórico podem reverberar em outros textos que se 

apropriam dessas teorias de maneira equivocada. 

Ao assumir uma filiação teórica que corresponda às suas propostas mais “práticas”, 

como as tarefas voltadas para os alunos, por exemplo, no caso dos LD, é possível que 

encontremos algumas incongruências, pois as compreensões de linguagem, língua, enunciado, 

texto, contexto, podem ser múltiplas. 

No próximo capítulo, apresentaremos o LD escolhido para análise, assim como o MP, 

expondo suas concepções teóricas. 
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2. TEORIA DA ENUNCIAÇÃO (OU TEORIAS?) 

 

 

 Neste capítulo apresentamos os conceitos teóricos com os quais trabalhamos, à medida 

que apresentamos os pressupostos teóricos do LD escolhido para análise. Nossa análise se 

baseia no conceito de enunciado concreto proposto por Mikhail Bakhtin. Segundo sua teoria: 

 

 [...] o enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade 

real, precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a 

qual termina com a transmissão da palavra ao outro, por mais silencioso 

que seja o ‘dixi’ percebido pelos ouvintes” [como sinal] de que o 

falante terminou. (BAKHTIN, 2003. p. 275) 

 

  

 Adotamos esse conceito para confrontar com as noções de enunciado concreto 

propostos pelos pressupostos teóricos do LD, compreendendo que a noção proposta por 

Bakhtin apresenta uma perspectiva do enunciado do ponto de vista discursivo.  

Tendo o texto como foco, abordá-lo a partir de perspectivas enunciativas, é buscar 

construção de sentidos para além do linguístico, já que as teorias de enunciação dialogam com 

outras áreas do conhecimento. Segundo Maingueneau (2015), a noção de discurso em si é 

diversa, o que “favorece uma dupla apropriação da noção: por teorias de ordem filosófica e 

por pesquisas empíricas sobre o funcionamento dos textos” (MAINGUENEAU, 2015. p. 23). 

 

 

2.1. Passos metodológicos 

 

 Esta pesquisa centra suas análises nas concepções de escrita do MP do LD Araribá 

Plus Português – 6º ao 9º ano, e nas tarefas de produção escrita dessa coleção. Ao longo do 

percurso, buscamos caminhos que se constituíram ao passo que se configurava a pesquisa. 

Inicialmente, buscamos os documentos oficiais que norteiam a Educação Básica, porém com 

foco no nível EF, área de LP. Debruçamos-nos sobre as concepções de escrita que estavam 

postas nos documentos, de modo a compreender as aproximações e os afastamentos de 
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entendimento. Ou seja, se as noções de escrita convergiam ou divergiam entre si. Como a 

obra que analisamos é um LD do ano de 2014, verificamos as análises resultantes do processo 

avaliativo do PNLD compreendendo uma edição anterior e outra posterior à obra, com o fim 

de dar um panorama breve do percurso do que vem sendo construído sobre escrita nos LD de 

LP. Após uma solicitação à representante comercial da editora do LD que usamos aqui para 

análise, conseguimos a versão eletrônica do MP para verificar os pressupostos teóricos da 

obra. 

 Como mencionamos no capítulo anterior, revisitar os PCN era fundamental para 

encontrar as compreensões de ensino de língua, assim como as teorias que as sustentam. Além 

disso, esse documento é uma das bases para as orientações do trabalho com língua no EF. De 

igual modo, traçar um panorama das questões sobre atividades de produção escrita no Guia do 

PNLD em três edições diferentes foi essencial para compreender o tratamento que dão ao 

ensino de escrita as obras que foram submetidas à análise. Assim, pudemos também perceber 

os caminhos pelos quais ainda devemos percorrer na ampliação do debate sobre o ensino de 

escrita na escola, em especial, nas aulas de LP. 

 O nosso recorte considerou o MP, com dedicação maior à parte intitulada Princípios 

norteadores da coleção, na qual encontramos os pressupostos teóricos. Entraram também em 

nosso recorte as propostas de PT da seção produção de texto, porém apenas as tarefas que 

envolveram gêneros “não literários”. Classificamos como “não-literários” os gêneros 

discursivos presentes na obra que apresentam uma finalidade diferente do da fruição literária. 

Essa escolha se deu em razão de considerarmos que nas propostas de PT de gêneros 

discursivos “não literários”, necessariamente há uma determinação do interlocutor ao qual se 

destinará o texto. 

 A escolha desse material para análise leva em conta o fato de ser um LD adotado pela 

escola onde trabalho. E como educador e pesquisador, acredito na importância do 

desenvolvimento de pesquisas que reflitam sobre as nossas práticas em sala de aula.  

A escolha por fazer análise discursiva está na possibilidade que a teoria permite de 

desconstruir algo que já está posto ou instituído no mundo.  

A AD, enquanto base teórica, permite que depreendamos os conceitos em tensão e o 

desmonte de ideias que se fixaram. Além disso, é capaz de dar visibilidade a algo que, até 

então, pode não ter sido percebido. Maingueneau (2015) afirma: 
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O caráter fundamentalmente crítico dos estudos de discurso se manifesta 

também por meio de seu poder dessacralizador. De fato, um discursivista se 

recusa a considerar que certas áreas da produção verbal poderiam não ser 

objetos de estudo legítimos.  Uma análise dos grafites, das conversas, dos 

romances pornográficos, dos panfletos publicitários ou dos textos 

administrativos é tão legítima quanto uma análise do discurso filosófico ou 

literário: quaisquer que sejam suas diferenças de prestígio, pode-se distribuí-

los num mesmo espaço, apreendê-los por meio dos mesmos conceitos, pensar 

suas relações na unidade do interdiscurso. (MAINGUENEAU, 2015. p. 60) 

 

 

A coleção Araribá Plus – Português – 6º ao 9º ano, não possui Manual do Professor 

impresso, como comumente vem ao final de outras obras, no Livro do Professor. Tivemos que 

acessar a versão eletrônica que consta no site da editora, no Portal do Professor. É importante 

lembrar que o acesso ao MP só está disponível para professores adotantes, já que para gerar 

um login e uma senha, é necessária a autorização da representante comercial e, também, é 

solicitada uma chave de segurança que consta na contracapa do Livro do Professor.  

As escolhas que fizemos, a partir de nosso recorte, buscam elucidar como se dão as 

situações de interlocução presentes nas tarefas de PT da coleção. E para isso, buscamos trazer 

para este trabalho os discursos presentes nos documentos oficiais, no Programa de âmbito 

nacional dedicado ao livro didático, PNLD, e nas teorias que fundamentam o trabalho da 

coleção. O cruzamento desses textos nos possibilitou apontar algumas questões importantes 

relacionadas ao ensino de escrita.  

 

  

2.2. Pressupostos teóricos 

 

  Este trabalho se baseia na AD Francesa de base enunciativa. Nos pautamos, 

basicamente, nas contribuições de Bakhtin e Maingueneau, para refletir as noções de discurso, 

enunciado, enunciação e interlocução. Esses conceitos são aludidos pelos pressupostos 

teóricos do LD que analisamos nesta pesquisa. A importância de trazer a reflexão desses 

conceitos a partir dos escritos dos autores que mencionamos está em poder contrastar com os 
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sentidos construídos desses mesmos conceitos a partir da visão do LD que analisaremos no 

capítulo seguinte. 

 Como toda definição de termo, é importante lembrar que é constitutivo da língua que 

haja uma vastidão de possibilidades de definir, de conceituar. Considerando os estudos da 

AD, entendemos que nenhum termo ou conceito pode ser compreendido de modo isolado. 

Para depreender sentidos, é necessário que coloquemos esses termos em diálogos com outros. 

 Sobre o termo enunciado, Brait (2005) afirma que há inúmeras maneiros de defini-lo e 

que, efetivamente, não há um consenso. Em algumas teorias ele pode equivaler a frase ou 

sequências frasais. Já a pragmática, através de seus estudos, prenunciaram o caráter 

extralingüístico dele. A Linguística Textual coloca-o em oposição a texto. E nas diferentes 

AD, o conceito de enunciado está em oposição a discurso. Além disso, o termo ainda se 

define em oposição à enunciação Brait (2005). 

 Em Bakhtin (2003) as noções de enunciado vão sendo construídas à medida que 

reflete sobre as comunicações discursivas. Para o autor, o enunciado só pode ser constituído a 

partir de um processo interativo, no qual haja integração entre o verbal e o não verbal. O 

enunciado é entendido como uma “unidade real”, delimitada pelos “sujeitos do discurso”. 

 Os vínculos entre sujeitos do discurso, enunciado e enunciação, em Bakhtin, se 

justificam a partir da concepção de linguagem por ele adotada, já que essa é concebida no 

ponto de vista histórico, cultural e social. Desse modo, não há como conceber enunciados 

concretos sem vinculá-los às particularidades de cada ato de comunicação. 

 É importante também ressaltar que, em sua explanação sobre enunciados/enunciados 

concretos, Bakhtin trata de esclarecer a distinção entre enunciado e oração. Objetivamente, o 

primeiro tem vinculações estreitas com o extralinguístico, o extra-verbal, ao passo que a 

segunda não apresenta essa vinculação. Sendo assim, os enunciados não correspondem 

meramente a unidades frásticas, e sim a outras características que dizem respeito ao plano 

externo ao sistema linguístico. E esses enunciados se manifestam por meio de enunciações 

que se compõem por meio de determinados gêneros do discurso: 

 

 

[...] A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não 

chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas de enunciações 

concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação 

discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas da língua 
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somente nas formas das enunciações e justamente com essas formas. (BAKHTIN, 

2003, p. 283) 

 

 

 Ao referir-se à comunicação discursiva, Bakhtin traz o conceito de enunciado 

concreto. Durante as análises, utilizamos também esse conceito para compreender o caráter 

concreto atribuído às tarefas de produção escrita. Sobre esse conceito, Souza afirma que 

pensá-lo “como unidade real, concreta, da comunicação verbal significa tomar os elementos 

dialógicos como fonte de uma compreensão ativa e científica” (SOUZA, 2002. p. 73). Como 

características do enunciado concreto, em Bakhtin, encontramos na obra de Souza as 

seguintes características: 

 

1. é um fato real, é criado; 

2. é uma unidade da comunicação verbal, isto é, uma unidade de gênero; 

3. apresenta um acabamento real, ou seja, são irreproduzíveis (embora possam ser 

citados); 

4. as suas pausas são reais; 

5. tem autor (e expressão) e destinatário. 

 

Bakhtin também propõe uma reflexão acerca do entendimento do texto como 

enunciado. É importante trazer essa reflexão, pois é possível que se confundam os dois 

conceitos. Segundo o autor, os dois elementos que determinam o texto como enunciado são a 

sua ideia (intenção) e a realização dessa intenção (BAKHTIN, 2003, p. 308). 

A seguir, trazemos algumas proposições de Maingueneau para a reflexão de outros 

conceitos teóricos que adotamos em nossa pesquisa. 

Ao discorrer em sua obra sobre as acepções de “discurso”, Maingueneau expõe 

algumas características inerentes a ele. Primeiro, o discurso é uma unidade transfrástica e por 

essa razão, mobiliza estruturas para além dela. Do ponto de vista da retórica, ele pode ser 

considerado uma ação sobre o outro, estando ele relacionado à atividade de enunciação. 

Depois, a acepção de discurso do ponto de vista interativo; sendo, na realidade, uma 

característica intrínseca da atividade verbal: a interatividade; nela dois ou mais parceiros estão 

envolvidos. Em seguida, a noção que mais cabe aqui à nossa pesquisa, o discurso é 

contextualizado; o contexto, na perspectiva do autor, não é uma mera moldura que recebe 
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intervenção do discurso; além do mais, sem o contexto, não há como atribuir sentido a um 

enunciado. Outra acepção é do discurso assumido por um sujeito, ou seja, ele só o é se 

assumido por um sujeito, situado num tempo e espaço, dirigindo-se a um destinatário. 

(MAINGUENEAU, 2015. p. 24-30). 

Como nosso interesse é na escrita, é importante dizer um pouco do olhar que 

adotamos. Compreendemos escrita como atividade verbal e, portanto, podendo ser 

depreendida, no campo da linguagem, a partir de muitas perspectivas. Apesar das muitas 

noções sobre ela e que dialogam com várias noções de linguagem, língua, ensino, temos como 

premissa que ela, enquanto atividade verbal, deve também ser considerada do ponto de vista 

discursivo. Pois cremos que a vinculação do que entendemos de escrita à toda a teia a qual ela 

está submetida, enriquece a construção de sentidos. Já que, a partir da perspectiva discursiva, 

podemos entender o discurso na sua (inter)relação com outros discursos (MAINGUENEAU, 

2015). 

 Destacamos o caráter interativo do discurso ao passo que as análises remeteram aos 

possíveis problemas de concepção sobre interatividade presentes nas tarefas de PT do LD. 

Nessa perspectiva, encontramos um desmonte da noção de “destinatário”, já que a enunciação 

não se constitui enquanto mera expressão do pensamento do locutor. Além disso, deve haver 

uma parceria do “eu” com um “tu”, sendo esse segundo denominado por Maingueneau como 

coenunciador (MAINGUENEAU, 2015. p. 26). 

 Além dos conceitos teóricos mencionados, incluímos na análise das tarefas de PT do 

LD as reflexões de autores que pensam a linguagem na interseção com educação e ensino. 

Pensamos com essa inclusão fazer uma ponte entre os estudos da AD de base enunciativa e 

nossa prática docente. 

 

 

2.2.1 Livro didático: um olhar para dentro 

 

 

 Diante de tantas problemáticas que giram em torno do ensino de escrita, ao descrever a 

coleção didática Araribá Plus Português para o EF, tratamos de observar e discutir as 

propostas de produção textual, como já afirmamos. Nas análises, foi fundamental o 

cruzamento de outros textos que dialogam com esse objeto de análise tão complexo que é o 
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LD. Optamos por  apontar pressupostos teóricos ao longo das análises, de maneira que a teia 

que envolve e articula tantas vozes possam tecer os sentidos que serão construídos à medida 

em que discorremos e apontamos as questões que consideramos pertinentes ao tema. Dada a 

complexidade do objeto de análise, seria inviável abarcar uma escrita que não desencadeasse 

numa grande colcha de retalhos, já que para reunir tantos ditos e tantos olhares e tantas 

referências é necessária uma organização diferente. 

 Sendo assim, ainda que se tenha feito um esforço por manter uma ordem no contar, é 

importante dizer que as retomadas foram necessárias, bem como a incorporação de citações e 

alusões a textos diversos para que efetivamente, o colorido da grande colcha de retalhos possa 

aparecer. As reflexões aqui propostas sobre o ensino da escrita em sala de aula estão 

carregadas da angústia do próprio pesquisador. Todo o processo de tecer essa dissertação, 

iniciada nas vozes ecoadas em minhas salas de aula, ecoaram reverberando neste texto que 

apresento. 

 

 

 

2.2.2 Araribá Plus 

 

O LD Araribá Plus Língua Portuguesa é uma coleção didática que está na sua 4ª 

edição e é destinada ao EF. Pertence à Editora Moderna. A nomenclatura Plus se agregou à 

última edição (4ª). Porém, seu nome original era apenas Projeto Araribá. Atualmente, há dois 

sites13 cada um destinado à uma versão do Projeto, nos quais encontramos informações sobre 

as obras incluídas, dentre outras informações destinadas ao professor.  

 A seguir, apresentamos as imagens dos sites, para expor as mudanças de perspectiva 

na apresentação do Projeto Araribá: 

 

 

_________________________ 

13 Site Projeto Araribá: http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-

2119047029.1504816195 

Site Projeto Araribá Plus: http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra 

http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195
http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195
http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra
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Figura 5 – Imagem do Site do Projeto Araribá 

Site: http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195 

 

 Na figura 5, é possível encontrar no canto esquerdo do portal do Projeto as disciplinas 

que estavam integradas e, ainda, as duas seções destinadas ao professor, que compreendem os 

“Projetos Colaborativos” e “Banco de Questões”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195
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Figura 6 – Imagem do Site do Projeto Araribá Plus 

Site: http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195 

 

 Já no portal da edição seguinte do Projeto, encontramos um site que não traz mais a 

informação das disciplinas que o integram. Inclusive, não se adotou mais o termo “Conheça 

as obras”, como na figura 5. Como observamos na figura 6, adotou-se o termo “A obra” no 

singular. E podemos perceber que há uma ideia muito mais vinculada a uma “unidade” das 

disciplinas. 

Na edição de 2011, o Projeto Araribá estava sendo atualizado e, na entrada do site 

encontramos a seguinte apresentação da obra: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Apresentação do Projeto Araribá no site 

Site: http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195 

 

http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195
http://www.moderna.com.br/arariba/?_ga=2.30079551.1837429958.1505423526-2119047029.1504816195
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 Nessa apresentação, o site traz a informação de que a coleção passou por uma 

atualização, a partir de considerações obtidas a partir de entrevistas com professores. No 

canto direito da página, como podemos constatar na figura 5, há um vídeo de apresentação da 

obra.  

Apesar de não ser o nosso foco de pesquisa, como consideramos que todos esses 

elementos textuais e extra-textuais agregam sentido, assistimos ao vídeo. No entanto, em 

razão do recorte que escolhemos para esta pesquisa, resolvemos mencionar apenas algumas 

informações que dialogam diretamente com a proposta da coleção, a título de exemplo. 

 Basicamente, o vídeo está dividido em partes que contêm depoimentos de duas 

professoras e de uma coordenadora pedagógica. Todas do EF. As professoras vestem jaleco 

branco e se posicionam num ambiente de sala de aula, no qual, no plano de fundo, é possível 

ver os alunos. Cada parte do vídeo é separada por verbos, como se fossem de comando, como 

“pense”, “faça”, e é seguida dos depoimentos das professoras enaltecendo os pontos positivos 

da coleção didática. 

Esse discurso é reforçado pelo depoimento das professoras ao afirmar que é muito 

importante que os “recursos didáticos” acompanhem as “novas gerações”. 

 Apenas a título de exemplo, transcrevemos livremente a narração e os depoimentos 

dos primeiros minutos do vídeo, que trazem como “palavra de ordem” o imperativo “Pense”. 

Inicialmente aparecem alunos numa sala de aula, todos com características orientais, de 

cabeça baixa, lendo o LD Araribá, em silêncio absoluto. Aparece a palavra “Pense” com fonte 

de tamanho que cobre quase toda a tela, em cor negra e com ponto final. 

A seguir, apresentamos fragmentos transcritos para análise: 

 

Narração em off: 

“O que traria mais motivação para seus alunos em sala de aula?” 
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Depoimento da professora1: 

“Precisa tá tudo muito envolvido com o que tá acontecendo no mundo lá fora... Não pode ser 

só o material, a sala de aula e o livro... Não dá mais... Hoje... hoje em dia não cabe... o 

aluno hoje em dia está além disso...” 

 

Depoimento da professora 2: 

 

“Dependendo da faixa etária nós temos muitos recursos didáticos... Peda... Pedagógicos... 

Vídeos, TVs, documentários, fotos... Todos os registros históricos estão tão mais à mão...” 

[...] 

 

 

Figura 8 – Transcrição do fragmento do vídeo de apresentação do Projeto Araribá (grifos nossos) 

 

Conforme as marcas textuais que destacamos em negrito na transcrição, é possível 

afirmar que, em primeiro lugar, a cena que surge de início já veicula que visão de ensino é 

“vendida” pela Editora. Há uma incoerência entre a cena inicial e o que afirmam as 

professoras em seus depoimentos. Apesar de termos ciência do caráter publicitário do vídeo, é 

importante ressaltar que uma imagem de alunos sentados e em silêncio, enfileirados, com uma 

sala de aula formatada nessa apresentação não é coerente com uma proposta didática que visa 

o aluno dos “dias de hoje”. 

 Em seguida, o ethos (Maingueneau, 2010) que se constrói de um professor de jaleco, 

associado à ciência, cientificidade. Em seguida, uma narração que inscreve seu interlocutor 

em sua fala, quando afirma “O que traria mais motivação para seus alunos em sala de aula?”. 

Nesse contexto, inferimos a visão de um professor que já não sabe mais o que fazer e que 

encontra na coleção a “solução de seus problemas”. Essa ideia se reforça quando as 

professoras afirmam da impossibilidade de lecionar sem os recursos necessários. E, nesse 

momento, a coleção aparece como algo providencial. 

O site da coleção Araribá Plus, no link Conheça a obra, define a coleção com um 

texto diferente do site da Edição do Projeto Araribá: 
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O Projeto Araribá Plus possui uma proposta pedagógica que potencializa o trabalho 

do professor, além de valorizar a interatividade e a autonomia dos alunos por 

meio de um programa de atividades que promovem a interdisciplinaridade e a 

formação cidadã. É um projeto didático inovador e conectado com a realidade 

brasileira. O projeto foi elaborado a partir de quatro diferenciais inovadores. 

(http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra -grifo nosso- acesso em 

04 de maio de 2017) 

  

 A proposta pedagógica do Projeto visa “potencializar o trabalho do professor”. Além 

disso, afirma “valorizar interatividade” e a autonomia dos alunos. Se colocamos em diálogo 

essa proposta com o que descrevemos sobre o vídeo de divulgação da obra, resulta difícil 

pensar numa compreensão de sala de aula em que todos estão em silêncio absoluto e 

submetidos à leitura exclusiva do LD. 

 Ademais da forma como se auto-define no site, o Projeto apresenta os quatro itens 

sobre os quais foi elaborado. No site, esses itens são apresentados como “diferenciais”. 

Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Competência leitora Projeto Araribá Plus 

Site: http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra 

http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra
http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra
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 No item de competência leitora, a obra afirma que há um “programa sistemático” de 

leitura e interpretação de textos em todas as disciplinas. Afirma apresentar aos alunos textos 

verbais e não verbais com “estrutura clara” e “linguagem acessível”, porém não define as 

compreensões da coleção sobre o que vem a ser textos com tais características. No tocante ao 

vocabulário, afirma ainda que objetiva aumentar a “bagagem cultural” dos alunos. E, 

igualmente, não define o que considera “bagagem cultural”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Aprendizagem significativa e Proposta colaborativa Projeto Araribá Plus 

Site: http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra 

 

 Ao definir o tópico “Aprendizagem significativa”, defende que o aluno é apresentado 

à questões introdutórias às unidades que ativam seus conhecimentos prévios. Associando essa 

http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra
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ativação à uma possível significação dos conteúdos numa correlação com o cotidiano vivido 

pelo aluno. 

 Ao defender a proposta “colaborativa”, ressalta o fato de profissionais envolvidos na 

elaboração do projeto pertencerem a áreas diferentes do conhecimento e que esse fator 

proporcionaria interdisciplinaridade e valorizaria o estudo de temas transversais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Hábitos da mente Projeto Araribá Plus 

Site: http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra 

 

 O tópico “Hábitos da mente” apresenta uma proposta da coleção de espalhar pelas 

unidades mensagens “motivacionais” para alunos e professores ao longo da execução das 

tarefas. São como lembretes que reforçam o “estímulo” necessário para se envolver com as 

atividades. 

http://web.moderna.com.br/web/araribaplus/conheca-a-obra
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 Os quatros itens que apresentamos anteriormente são os que configuram o caráter de 

projeto interdisciplinar do LD. As “equipes de especialistas” a qual se refere o item 3 (Figura 

10), são constituídas de profissionais de áreas diferentes -alguns sequer são professores- com 

a justificativa de promover um projeto integrado. 

 O Projeto Araribá Plus Português é uma obra concebida coletivamente. São catorze 

profissionais da área de Letras, sendo seis deles bacharéis e licenciados, sete apenas 

bacharéis14 e todos sob a coordenação da editora executiva, Mônica Franco Jacintho15, que 

tem formação em Comunicação Social pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo. 

São quatro volumes, um para cada ano (6º ao 9º ano do EF) e todos possuem uma 

versão digital, cujo acesso é permitido ao aluno por meio de uma chave de segurança que 

consta na contracapa do LD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Capas dos livros do 6º ao 9º ano 

Site: http://viewer.moderna.com.br/index.html#/bookshelf 

 

_________________________ 

14 A maioria da equipe de profissionais responsáveis pela elaboração da coleção é composta de bacharéis. Esse 

dado dialoga com as concepções teóricas veiculadas na coleção, assim como o encaminhamento de suas 

propostas. Pois, em se tratando de um material voltado para a escola, entendemos que seria mais coerente que a 

maioria da equipe de elaboração fosse constituída de profissionais licenciados. Já que a formação de bacharéis 

não contempla as discussões voltadas para educação e ensino como a formação de licenciatura. 

15 Apesar de em buscas pela internet aparecerem o nome Mônica Jacintho como autoria da obra, nos créditos 

presentes na coleção, ela é denominada como editora executiva. 

http://viewer.moderna.com.br/index.html#/bookshelf
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Apesar de apresentarem um visual muito colorido e vivo, as imagens presentes na capa 

não possuem nenhuma relação com a temática ou com os temas desenvolvidos nas unidades 

de cada volume. São imagens meramente ilustrativas. 

 

2.2.3 Manual do Professor (MP) 

 

Nos exemplares da coleção didática que recebemos na escola, não havia nenhum 

anexo que contivesse o MP. Foi necessário questionar a representante da Editora para 

conseguir o material. Perguntamos por que razão não constava na coleção o anexo, como 

comumente vemos. A representante afirmou “não é comum que os professores peçam”. 

Então, solicitamos MP para que pudéssemos analisar a proposta da coleção. 

Depois de algumas semanas, a representante voltou à escola com a informação e nos 

orientou a acessar o portal da Editora, nos cadastrar, para em seguida, ter acesso não só ao 

MP, assim como à uma versão digital do LD. 

O MP que aqui chamamos é o arquivo/documento, no qual constam os pressupostos 

teórico-metodológicos que norteiam o LD. O arquivo da Editora está dividido em duas partes, 

intituladas “Princípios norteadores da coleção”, com 6 páginas; e “Estrutura da Coleção”, com 

27 páginas, totalizando 33 páginas. 

Para acessar ao arquivo, foi necessário entrar no Portal do Professor, conforme página 

do site a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Site de acesso ao Portal do Professor Projeto Araribá Plus 

Site: http://www.moderna.com.br/aplicativos/ 

http://www.moderna.com.br/aplicativos/
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O acesso aos livros digitais tem a validade de dois anos, assim como o acesso ao MP. 

Além da informação sobre os pressupostos teóricos, é possível encontrar nesse portal, a 

estrutura do LD. 

Como mencionado anteriormente, o MP é dividido em duas partes: Princípios 

norteadores da coleção e Estrutura da Coleção. Na primeira parte, encontramos oito seções, 

que são: 

1. Introdução 

2. Concepção de linguagem 

3. A teoria da enunciação: como esta obra se apropria de alguns de seus princípios 

4. Os agrupamentos de gêneros: uma proposta para viabilizar a progressão curricular 

5. Leitura e produção de texto 

6. Conhecimentos linguísticos 

7. Produção de textos orais 

8. Formação do leitor literário 

 

A segunda parte compreende as oito seções seguintes: 

 

1. Abertura da unidade 

1.1 Em foco nesta unidade 

1.2 Estudo da imagem 

1.3 Saiba + 

2. Leitura/Leitura e produção de texto 

2.1Antes de ler 

2.2Exploração do texto lido 

2.3As particularidades da segunda seção de leitura: “Leitura e produção de texto” 

3. Produção de texto 

4. Estudo da língua 

5. Projetos em equipe 

6. A avaliação: propostas 

7. Plano de trabalho com uma unidade 

8. Quadro de conteúdos 

 

 

2.3 Entendimentos de enunciação no MP 

 

Na seção Princípios norteadores da coleção, há referência aos PCN/LP. e apresentam-

se as primeiras bases teóricas em que se fundamenta a coleção. Dentre elas, se destaca o 

“domínio da linguagem e da língua como competência necessária à formação voltada para a 

construção da cidadania” (MP, p.1).  
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No primeiro parágrafo, identificamos algumas expressões importantes na definição 

dos primeiros conceitos nos quais se pautará a coleção: domínio da linguagem/língua, 

competência, formação/construção da cidadania. O “domínio da linguagem/língua” 

entendido como competência. Instaura-se uma complicação nos termos e nas definições que 

desencadeiam deles. Se compreendermos o domínio da língua como uma competência, é 

possível pressupor que haja um “não domínio” dessa mesma língua e que o sujeito que não 

desenvolve esse “domínio” pode ser considerado “incompetente”. Mais adiante, ainda nessa 

seção, ampliaremos a discussão sobre competência. 

É importante também refletirmos sobre que noção de linguagem se pode depreender 

do fragmento citado, para então fazermos correspondência a que noção de “domínio” se refere 

o MP. O documento mencionado no início do MP é o PCN de LP. Nesse documento nacional, 

sabemos que a concepção de linguagem é definida “como ação interindividual orientada por 

uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes nos diferentes grupos de uma sociedade” (PCN, 1998). A princípio, o MP tende a 

estar de acordo com o documento, apenas ratificando suas afirmações. 

Sobre essa noção de linguagem, entendemos que o aluno, enquanto sujeito inserido 

numa sociedade, está relacionado com o mundo, com o meio em que vive. A linguagem da 

qual esse sujeito se vale, nas mais diversas situações de interlocução, requer dele as 

adequações que são necessárias para que esses enunciados se façam dizíveis. O exercício feito 

por esse sujeito a partir das suas inúmeras situações de interlocuções diárias, desenvolve 

compreensões acerca dos contextos nos quais cabem ou não determinados enunciados. O 

domínio da linguagem ao qual se refere o MP pode estar relacionado a uma compreensão de 

linguagem/língua a partir de uma perspectiva escolarizada. Pois, sendo a linguagem o objeto 

de estudo da disciplina escolar de LP, a maneira como se enxerga a linguagem pode estar 

vinculada a um entendimento da mesma como um “sistema capaz de ser aprendido”. 

 O MP afirma que se baseia “na teoria enunciativo-discursiva” (MP, p.1), cujo 

precursor é Bakhtin. E afirma que “esse autor e demais teóricos dedicados aos estudos dessa 

teoria entendem que o que mais importa no estudo da língua são os usos que os sujeitos 

fazem dela nas mais diversas situações sociais” (MP, p.1 –grifos nossos). Podemos 

observar a partir do uso de determinantes “a”, “na” , que, nesse fragmento, o MP generaliza as 

teorias de enunciação. Inferimos que há uma compreensão de teoria de base enunciativa como 

sendo um bloco único, uma única corrente. Como expusemos no capítulo 2, a pluralidade de 
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entendimentos sobre a(s) teoria(s) da enunciação é tão grande quanto os entendimentos de 

enunciado. 

 Em seguida, ampliando a noção sobre enunciação,  encontramos no MP a afirmação: 

 

Diretamente ligada ao contexto no qual é produzida, a linguagem 

apresenta marcas que indicam a situação de enunciação: quem fala, 

para quem fala, o que fala, com que finalidade, em que situação e em 

que tempo. Portanto, nessa perspectiva, estudar a língua é entender 

como se dão os processos de interação para depois poder 

compreender seu produto final: os enunciados – entendidos como 

textos, orais e escritos, resultantes de tais processos de interação 

(MP, p. 1) 

 

 Nesse fragmento, percebemos que contexto e situação de enunciação são 

compreendidos como sinônimos. Após a definição do que seria a “situação de enunciação”, o 

MP define seu ponto de vista sobre o que é ensinar a LP. Porém define ensino de língua 

dividindo-o em dois processos consecutivos: (i) entender o processo de interação; (ii) 

compreensão do seu produto final.  

 Essa visão de ensino-aprendizagem da língua não corresponde a uma visão de ensino 

que se baseia nos estudos da enunciação. Afinal, se compreendemos a enunciação como 

processo de produção de enunciados, o que o LD está chamando de “compreensão do texto 

como produto final” não se vincula com essa prerrogativa.  

 Do ponto de vista teórico, o fragmento do MP traz a definição de enunciados como 

textos, e essas categorias para Bakhtin, não são correspondentes como sinônimos. Considere-

se o fragmento a seguir:  

 

Língua e fala, oração e enunciado. O sujeito do discurso e um autor do 

enunciado. Alternância dos sujeitos do discurso e alternância dos 

falantes. Podemos identificar língua e fala uma vez que na fala estão 

obliterados os limites dialógicos dos enunciados. No entanto, nunca 

podemos identificar a língua e comunicação discursiva [...] devemos 

admitir que qualquer oração, inclusive a mais complexa, no fluxo 
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ilimitado da fala pode repetir-se num número ilimitado de vezes em 

forma absolutamente idêntica, mas como enunciado nenhuma oração, 

ou mesmo a de uma só palavra, jamais pode repetir-se: é sempre um 

novo enunciado. (BAKHTIN, 2003. p. 313) 

 

 Como mencionamos no capítulo anterior, a noção em Bakhtin de enunciado está 

vinculada ao plano do extralinguístico. Desse modo, o entendimento atribuído pelo MP aos 

enunciados e textos, entendidos como sinônimos, não equivale às noções defendidas por 

Bakhtin. 

 Ao discorrer sobre como a obra se apropria de “alguns dos princípios da teoria da 

enunciação”, o MP traz a referência das esferas das atividades humanas, conforme os escritos 

de Bakhtin. “Todas as relações sociais estão relacionadas ao uso da língua e se realizam em 

diferentes esferas [...] Cada esfera elabora enunciados próprios e característicos dos tipos de 

trocas verbais que acontecem nas atividades realizadas, sejam orais ou escritas” (MP, p. 1). 

Agora vejamos o fragmento de Bakhtin a que corresponderia a referência trazida no MP: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana  (BAKHTIN, 2003. p. 261) 

 

 Comparando os dois fragmentos, percebemos o quanto há diferenças na definição dada 

pelo MP. No fragmento do MP há a afirmação de que as esferas elaboram os enunciados. Já 

em Bakhtin, temos a definição do termo integrantes da atividade humana como os 

responsáveis por produzir ditos enunciados. 

 Ainda na seção destinada à teoria da enunciação, o MP atribui ao texto características 

que Bakhtin, diferentemente, atribuirá ao enunciado: “[...] como esses textos são produzidos 

por nós em diversas situações, eles são, portanto, produtos da interação entre os falantes 

envolvidos. E entender o texto como produto da interação é pensá-lo, então, como unidade 

real, concreta, da comunicação verbal. 

 O problema do uso de definições como essa para definir o trabalho com o texto é que 

podemos incorrer na exclusão de outras unidades de sentido que, igualmente, seriam 

consideradas textos. Por exemplo, ao definir texto como atividade verbal, deixamos de fora 
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toda a gama de textos que comunicam também, porém por outras linguagens, diferentes da 

verbal. 

 Em reflexão sobre as noções de texto, Maingueneau afirma: 

 

De fato, a própria noção de texto parece ambígua: ela pode ser tomada 

somente como o correlato de um gênero de discurso, caso em que não implica 

que um texto seja constituído de várias frases. Mas ela pode também ser 

entendida segundo sua etimologia e seu uso corrente: um texto é constituído 

de várias frases, e pode-se analisá-lo em termos de “coerência” e “coesão”. 

Essa dupla concepção do texto encontra um correspondente nas duas grandes 

tendências da linguística textual: uma em que o texto é um todo referido a 

práticas discursivas, outra em que é o espaço de um trabalho cognitivo de 

construção de ligações entre as sequências. (MAINGUENEAU, 2010. p. 10) 

 

 Maingueneau (2015) ainda sugere três eixos principais para agrupar os textos, segundo 

a AD: (i) texto-estrutura, que é objeto de estudo da linguística textual; (ii) texto-produto, 

apreendido como traço de atividade discursiva; (iii) texto-arquivo: texto desvinculado à 

atividade de discurso, porém é considerado como algo permanente. 

 Na seção sobre os agrupamentos de gênero, o MP faz uma proposta de “progressão 

curricular”. Antes, logo no primeiro parágrafo, informa ao leitor sobre a problemática de 

reunir o trabalho com gêneros do discurso, propostos nos PCN, e a “necessidade de promover 

a progressão curricular ao longo dos níveis de escolaridade (MP, p. 2). Para isso, sugerem a 

adoção da proposta feita pelos autores Schneuwly e Dolz na obra Gêneros orais e escritos na 

escola (2004). A proposta desses autores considera a estabilidade dos gêneros e sugere um 

agrupamento que, não necessariamente, criem uma ideia de ensino do menos complexo ao 

mais complexo. Os agrupamentos são fornecidos aos alunos concomitantemente, e retomados 

em séries seguintes, e assim sucessivamente. 

 Valendo-se dessa perspectiva, o MP afirma se apropriar dos quatro primeiros 

agrupamentos propostos pelos autores citados, compreendendo as esferas do narrar, do 

relatar, do argumentar e do expor. 

 Na seção de Leitura e produção de texto o MP retoma a concepção de linguagem 

assumida -processos de interação- e que por essa razão ler e escrever são processos que 
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envolvem produção de sentidos. A proposta dessa seção se ancora na compreensão da escrita 

como uma competência ou habilidade a ser desenvolvida: 

 

Para que esses processos de produção de sentidos se tornem cada vez 

mais eficientes, é fundamental que o desenvolvimento da competência 

comunicativa que envolve a competência leitora e escritora do 

aluno. Consequentemente, para o desenvolvimento de tais 

competências, várias capacidades são requeridas [...] (MP, p. 4) 

 

 No fragmento há a repetição constante da palavra “competência”, além de mencionar 

“eficiência” e “capacidade”. Em Maingueneau (2009) encontramos referência às 

competências relacionadas às “leis do discurso”. O autor designa três competências que 

configuram a competência comunicativa: competência genérica, enciclopédica e linguística: 

 

 

Son las tres grandes instancias que intervienen en la actividad verbal en 

su doble dimensión de producción e interpretación de los enunciados: 

domínio de la lengua, conocimiento del mundo, aptitud para inscribirse 

en el mundo a través de la lengua. Pero los lingüistas divergen sobre la 

cuestión de saber qué componentes hay que distinguir en el interior de 

esas competencias y qué relaciones mantienen entre sí16.   

(MAINGUENEAU, 2009, p. 31) 

 

  O entendimento de competência em Maigueneau (2009), como vimos, consiste nos 

conhecimentos ativados na atividade verbal, seja na produção ou na interpretação de 

enunciados. No entanto, a compreensão que o MP do LDLP atribui a competência 

comunicativa difere dessa noção. Identificamos que a competência comunicativa defendida no 

MP está atribuída à noção de “capacidades”.  

_______________________ 

16 Minha tradução: “São as três grandes instâncias que intervêm na atividade verbal em sua dupla dimensão de 

produção e interpretação dos enunciados: domínio da língua, conhecimento de mundo, aptidão para inscrever-se 

no mundo através da língua. Mas os linguistas divergem sobre a questão de saber que componentes são 

necessários distinguir no interior dessas competências e que relações mantêm entre si”. 
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 Essas capacidades, que são mencionadas no MP para o desenvolvimento das 

denominadas competências “leitoras e escritoras” são: a) capacidade de decodificação; b) 

capacidade de compreensão do que se lê; c) capacidade de compreensão do assunto sobre o 

qual se escreve; d) capacidade de apreciação e réplica. 

 Sobre as capacidades de decodificação, o MP afirma que “envolvem desde a 

compreensão da natureza alfabética do nosso sistema de escrita até a ampliação da sacada do 

olhar – de meras palavras para porções maiores do texto - , afim de desenvolver a 

fluência e rapidez de leitura” (MP, p. 4) (grifos nossos). Percebemos que essa visão de 

ensino não condiz com a proposta da coleção. Olhar para a leitura sob uma ótica estruturalista 

como essa, como se a compreensão partisse de palavras para textos, não está de acordo com o 

ensino que vislumbra uma perspectiva discursiva. 

 Em seguida, o MP menciona as capacidades de compreensão do que se lê e topicaliza: 

“a) ativação de conhecimentos prévios; b) levantar hipóteses sobre conteúdos ou propriedades 

dos textos; c) checar hipóteses durante a leitura; d) localizar e/ou copiar informações na 

leitura; e) comparar e generalizar informações; f) produzir inferências” (MP, p.4) 

 A terceira, compreende as capacidades de compreensão do assunto sobre o qual se 

escreve, e ainda em tópicos, o MP afirma: “a) ativar conhecimentos prévios a respeito do 

assunto que será abordado na produção escrita; b) acessar os conhecimentos construídos no 

que diz respeito às propriedades dos tipos e gêneros textuais para a produção; c) acessar os 

procedimentos necessários para busca e seleção de informações e para o planejamento e 

execução da produção de um texto”. (MP, p, 4) 

 Como último tópico, as capacidades de apreciação e réplica que, segundo o MP, 

envolvem tanto a leitura quanto a produção textual. E sobre elas, diz que o processo envolve: 

“a) recuperar o contexto de produção do texto; b) ter claro quais são as finalidades e metas da 

atividade de leitura ou de escrita; c) perceber ou criar relações de intertextualidade e de 

interdiscursividade; d)perceber ou usar outras linguagens como elementos para a construção 

dos sentidos dos textos[...]”. (MP, p. 4) 

 Essas capacidades ora se confundem com a noção de “competências”, ora abrangem 

uma expectativa criada sobre o aluno no contato com a própria tarefa. Apenas a título de 

exemplo, se extraímos uma das capacidades, como a de apreciação e réplica, notamos que ela 

está muito mais vinculada ao que se espera do aluno no processo de execução da atividade do 
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que efetivamente a definição das capacidades desenvolvidas na seção de Leitura e produção 

de textos. 

 Apesar de afirmar trabalhar com uma proposta metodológica baseada nas referências 

de Schneuwly e Dolz (2004), identificamos que o uso constante de palavras no MP pra definir 

os entendimento de ensino de escrita que diz respeito à “desenvolver habilidades”, 

“competências”, “capacidades”, está atrelada a uma ideia de ensino “mecanicista”. 

Entendemos que a escrita está sendo apresentada como uma habilidade técnica e que por essa 

razão pode ser desenvolvida. 

 Se por um lado, a coleção afirma trabalhar com uma proposta discursiva, e quando 

define sua visão de ensino, constatamos uma visão que se pauta na estruturação de 

conhecimentos, não há como afirmar efetivamente se há um trabalho que explore os gêneros 

discursivos. 

 Na segunda parte do MP, que explica detalhadamente a estrutura da coleção, há mais 

indícios de uma visão de ensino que buscar estruturar, sistematizar os conhecimentos. De 

início, o texto apresenta a estrutura das unidades, dividindo por agrupamentos referidos 

anteriormente. A seguir, apresentamos um fragmento do texto que explica essa divisão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Fragmento da estrutura da coleção (1) – MP p.1 (negritos do texto original) (ver Anexo)  

 

 Conforme o fragmento da figura 14, verificamos que cada unidade corresponde a uma 

“esfera”, estruturada pelos autores da coleção. No primeiro parágrafo, também chamamos 
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atenção para a preocupação do MP com a apresentação ao aluno de uma “diversidade de 

gêneros sempre que possível”.  

 Essa categorização das “esferas” como agrupamentos de gêneros configura, a nosso 

ver, uma necessidade de enquadrar os textos em formatos que se aproximam. Também é 

importante ressaltar que essa é a compreensão do MP do que seria o “agrupamento dos 

gêneros”. E nessa divisão estrutural das esferas, propuseram, no MP, um lugar especial ao 

gênero poético. 

O gênero poesia é deixado à parte, pois segundo o texto, suas características são 

singulares. Essa visão de gênero se contrapõe à visão de Bakhtin. 

 Para Bakhtin, os gêneros do discurso apresentam uma riqueza de diversidade “porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo 

dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 

medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo” (BAKHTIN 2003, p. 

262). 

 Desse modo, já que o MP isola um gênero em razão de suas particularidades, deveria 

fazê-lo com os demais gêneros, pois segundo Bakhtin,  cada gênero apresenta características 

que lhes são peculiares e os torna singulares. 

 Um outro parágrafo da seção que estamos analisando também merece destaque, pelo 

fato de apontar uma diferença de proposta no volume destinado ao 9º ano, último ano do 

segmento do EF. A seguir, o fragmento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fragmento da estrutura da coleção (2) – MP p.1 (ver Anexo) 
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 Nesse fragmento, o MP afirma que o arranjo proposto nos três primeiros volumes (6º, 

7º e 8º anos) se diferencia do que é proposto para o volume do 9º ano. Para tanto, afirma que 

nessa etapa, o aluno no fim do EF, por estar às portas da vida adulta, “é chamado a 

desempenhar na sociedade o papel de leitor, ouvinte, espectador e produtor de textos 

expositivos e argumentativo com maior frequência do que na infância ou nos primeiros anos 

da adolescência”.  Ainda no fragmento, o MP afirma que se baseou nas orientações dos PCN, 

para justificar a escolha desse tipo de abordagem no volume do 9º ano. Além disso, destaca 

em negrito que um dos critérios usados foi considerar as “necessidades de aprendizagem” dos 

alunos. 

 Fomos verificar no PCN, cuja referência está na página 39 para estabelecer possíveis 

contrastes de entendimento. Segue o fragmento do documento oficial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Fragmento PCN/LP – p. 39. 

Site: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf 

 

 Como encontramos no fragmento do texto dos PCN, na verdade, o que se sugere é que 

colocar um artigo de opinião, por exemplo, não deve considerar necessariamente a “faixa 

etária” dos alunos. Pelo contrário, esse gênero discursivo pode estar presente em vários 

momentos do ciclo do EF. O que pode ser feito, segundo o documento, é “priorizar aspectos 

diferentes”. Ainda quando o documento se refere aos níveis, está considerando o 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
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estabelecimento de uma sequenciação que, ainda que apresentem uma progressão, trata-se de 

uma progressão em espiral. Ou seja, diferentemente do que se propõe no MP, os PCN, trazem 

como proposta a não sequenciação linear dos conteúdos. 

 Segundo o documento oficial, também é tarefa da escola e do professor fazer as 

adequações necessárias na organização dos conteúdos, de modo a considerar os interesses e as 

possibilidades dos alunos, assim como as proposições do projeto educativo escolar. 

 No tocante à diferença proposta no MP para o 9º ano, discordamos da assertiva que diz 

que aos alunos nessa fase escolar são exigidos, socialmente, que produzam mais textos 

argumentativos, expositivos. A argumentação está presente em todas as fases do indivíduo, 

não apenas no final da adolescência. É possível que o professor de LP, assim como de outras 

áreas, trabalhe a argumentação, ou a exposição, de diversas formas, em diversas fases do EF. 

Deixar a argumentação para a última série do EF não corresponde com a realidade 

educacional que vivemos e, muito menos, com uma visão clara do que é a própria fase da 

adolescência. A propósito, nos referimos à adolescência aqui apenas porque é a fase que 

compreende a maior parte do EF, porém não desconsideramos o fato de que, igualmente, 

crianças se valham de estruturas argumentativas. 
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3. PRODUÇÃO DE TEXTO NO ARARIBÁ PLUS 

 

 Neste capítulo ainda recorremos a fragmentos do MP do LD porque nos focaremos na 

análise das atividades de PT presentes na coleção. Buscamos trazer o que efetivamente a 

coleção apresenta para o aluno como proposta de elaboração de texto, e verificamos se as 

noções de escrita e ensino de escrita defendidos no MP estão em diálogo com as atividades. 

 Desenvolvemos um pouco mais as reflexões sobre o papel da escrita na escola, dando 

destaque ao caráter interativo das propostas de PT. Sendo assim, dividimos esse capítulo em 

subtópicos, nos quais discorreremos a nossa análise. No subtópico 3.1 apresentamos o 

esquema da estrutura da Unidade no LD, para demonstrar o lugar que ocupa a PT nas 

coleções. No 3.2, discutimos as definições da seção de Leitura e produção de texto presente 

no MP; também ampliamos o debate sobre as noções de contexto que se apresentam. Já no 

tópico 3.3, expomos a estrutura de uma seção, demonstrando como é apresentado o processo 

de escrita para o aluno. Finalmente, o subtópico 3.4 apresenta a categorização das tarefas de 

PT e se ocupa da análise das propostas de texto de gêneros não-literários. 

 

 

3.1 Estrutura das Unidades 

 

 Olhar para a estrutura das unidades do LD, nos ajuda a compreender como a coleção 

construiu o seu percurso. A (a) disposição dos textos, (b) disposição das seções, (c) a 

definição de cada uma delas, (d) qual tem maior destaque. Todas essas informações agregam 

sentido. Para dar um panorama mais amplo e depois nos determos à seção de produção de 

texto, apresentamos a seguir o esquema que consta no MP. Ele demonstra a estrutura geral de 

uma unidade. Vejamos: 
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Figura 17 – Estrutura da unidade – MP, p. 2 (anexo) 

 

 Pelo esquema apresentado na figura 17, podemos afirmar que a PT ocupa o último 

lugar na unidade17, pois só é trabalhada na última seção. Além disso, apesar de ter uma seção 

dedicada à leitura, a nomenclatura leitura também aparece na seção de PT. 

 

3.2 Leitura e produção de texto: uma seção repleta de “contextos” 

 

 No MP, ao definir essa seção, encontramos a definição do boxe Contexto, presente nas 

seções de Leitura e Leitura e produção de texto. Segundo o MP, esse boxe “busca 

contextualizar o texto que será lido, antecipando informações a respeito do gênero que ele 

apresenta, o veículo do qual foi extraído e o contexto sócio-histórico em que foi produzido (p. 

3).  

_________________________ 

17 Consideramos nessa pesquisa o lugar da produção textual enquanto tarefa de produção escrita, propriamente 

dita. No entanto, reconhecemos que as próprias tarefas de compreensão/interpretação de textos, nas quais os 

alunos tenham que escrever, configuram produções textuais, apesar de não ser esse o nosso foco de pesquisa. 
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Com esse fragmento, identificamos de início duas concepções diferentes para 

contexto. A primeira, o define como um conjunto de informações sobre o gênero do texto que 

será apresentado na seção. A segunda, as informações históricas que podem estar vinculadas 

ao ano de publicação do texto, entre outras informações. E nesse contexto, é importante frisar 

que as muitas possibilidades de compreender um termo/conceito no LD podem interferir na 

forma como apresentam as tarefas ao aluno.  

 No MP encontramos uma seção exclusiva que discorre sobre os entendimentos de PT 

no LD. Nos primeiros parágrafos, a seção afirma que o entendimento que se tem no LD sobre 

produção escrita se resume ao estudo das características de cada gênero textual, com o 

objetivo de que o aluno “amplie suas possibilidades de comunicação, de expressão e, por 

conseguinte, de participação ativa na sociedade” (MP, p. 5). Chamamos à atenção de que 

nesse momento do texto, há uma mudança de termo. Agora não se mencionou gênero 

discursivo e sim gênero textual. Essa mudança dialoga com a maneira como o LD enxerga o 

trabalho com a produção escrita. A seguir o fragmento do MP que expõe os objetivos da seção 

de PT:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fragmento Produção Textual (1), MP, p. 5 

 

 Apropriar-se da forma, da estrutura de um gênero textual pode caber, porém se o LD 

antes defendia uma compreensão de trabalho com gêneros discursivos, seria necessária a 

ênfase, por exemplo, em outros aspectos como contexto de produção, e não apenas a sua 

estrutura. Não há como conjugar, a partir de nosso ponto de vista, duas noções de gênero 

numa mesma proposta teórica, pois os olhares para o texto e/ou discurso serão diferentes. 

 Ao longo da definição da proposta de trabalho com a escrita, no MP, percebemos que 

o que se enfatiza está relacionado a uma visão de cópia de estruturas textuais. A 

sistematização dos conteúdos, como apontamos no capítulo anterior, está em relação direta 
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com essa visão de ensino de escrita que se fundamenta numa reprodução de modelos. Para 

endossar nossa observação, trazemos abaixo outro fragmento do MP, no qual encontramos a 

defesa de um ensino de escrita que se baseia na réplica de textos lidos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Fragmento Produção Textual (2), MP, p. 5 (negritos do texto original) 

 

 Mais uma vez, há uma referência aos gêneros textuais, e não mais discursivos, e o MP 

destaca em negrito que a PT do aluno, em todas as unidades, orienta-se a partir da 

observação de um modelo. Ou seja, o aluno lê os textos apresentados na seção de Leitura, 

executa as tarefas que, em tese, trabalham os “aspectos textuais próprios daquele gênero”, 

para, na sequência, “utilizar” esses aspectos na PT. Interessante observar que o próprio uso do 

verbo “utilizar” dialoga com a visão de ensino de escrita que instrumentaliza a língua, 

conforme apontamos no capítulo 2 desta pesquisa. 

 A noção que aqui se estabelece é de que o processo de escrita é quase automático. 

Pressupõe-se que o aluno, a partir da observação de um modelo, se apropria das 

características dele, para em seguida reproduzi-lo. 

 Uma outra apropriação que se faz no MP da palavra contexto, encontramos no 

fragmento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Fragmento Produção Textual (3), MP, p. 5 (negritos do texto original) 

 

 Nesse fragmento, o contexto específico de produção está sendo entendido como as 

informações sobre a finalidade da produção textual e o interlocutor a que se destina. 
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 Como demonstramos até então, são muitos os entendimentos e as definições de 

contexto reunidas no MP. Além disso, o manual não vincula essas noções às próprias 

concepções teóricas que defende logo na apresentação da obra ao professor. 

 Após explanação dos conceitos acima, o MP apresenta ao professor uma subseção 

dentro da de PT, que se destina a processo, planejamento e avaliação da PT. E para embasar 

essa subseção, novamente alude aos PCN quando esse se refere à importância da inclusão de 

um momento de reescrita nas tarefas de PT. A seguir, o fragmento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21 – Fragmento Produção Textual (4), MP, p. 5 (negritos do texto original) 

 

 Depois de aludir aos PCN, e apresentar em síntese o funcionamento da subseção, o 

MP acrescenta a possibilidade de apresentação dos textos dos alunos para a turma. Estamos 

destacando esse fragmento, dentre outros possíveis, pois essa apresentação, como veremos na 

análise das tarefas de PT, em muitos momentos se configurará também como finalidade da 

produção escrita. 
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3.3 Passeando pela Unidade: algumas impressões 

 

 Para exemplificar a estrutura da unidade apresentada anteriormente, traremos o 

exemplo da primeira unidade do volume do 6º ano, especialmente a seção de PT. Escolhemos 

essa unidade, por ser a primeira, porém, ao comparar com as outras, verificamos que as seções 

se repetem. De acordo com o MP, os únicos itens que apresentam “uma disposição mais livre” 

são as seções Estudo dos gêneros e E por falar nisso, ambas pertencentes à seção de 

Leitura18. Como nosso foco é a seção destinada à escrita, desconsideramos as poucas 

alterações presentes na seção de leitura. 

 A unidade 1 tem como título Era uma vez em um mundo distante. Está compreendida 

entre as páginas 12 e 45 do livro, possuindo um total de 34 páginas. Dessas 34, apenas cinco 

páginas são dedicadas à Produção textual. Vale a pena ressaltar também, que a seção Estudo 

da língua, nos volumes, costumam ter 2 seções só dedicadas ao Estudo da língua. Tratam-se 

de duas seções inteiramente dedicadas ao estudo estrutural de gramática. Além disso, é 

importante a ressalva de que o LD não trabalha com reflexão liguística, uma vez que as 

tarefas dessas duas seções concentram-se em memorização de categorias gramaticais e sem 

reflexão discursiva à respeito dos exemplos de textos e frases que se dispõe ao aluno para 

análise. 

Além disso, o espaço dado à PT é significativamente menor. Com isso, podemos 

afirmar que embora haja uma seção exclusivamente dedicada à escrita, o que se privilegia 

nesse LD como ensino de língua é a língua enquanto estrutura, sistema, e apreensão de regras. 

 Apresentamos, a seguir, a estrutura da seção Produção de texto, da Unidade 1 do livro 

6º ano. Apresentaremos a seção dividida em partes, porém mostraremos todas as subseções. A 

divisão que fazemos é para que haja legibilidade das informações. Tratamos, ainda, de 

apresentar as partes exatamente como aparecem no LD: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

18 Informação consta no MP (ver anexo), p. 2. 
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Figura 22 – Contexto – Produção Textual – Unidade 1 – 6º ano, p. 41 

 

 Ao iniciar com “Como você já sabe”, o enunciador-LD pressupõe que o aluno conheça 

o gênero apresentar contexto dele. Em seguida, ainda assim, define o gênero contos 

maravilhosos afirmando que ele traz “personagens que vivem conflitos nos quais têm de 

enfrentar desafios ou obstáculos para alcançar objetivos, amadurecer ou encontrar sua 

verdadeira identidade”. No MP, vimos que essa seção deve fornecer características dos 

gêneros que serão produzidos, porém, como podemos perceber, as informações dadas sobre o 

gênero não são suficientes. E ainda, se consideramos outros gêneros do campo literário, 

perceberemos que a definição dada, se aplicaria igualmente a outros gêneros. No MP não há 

uma informação sequer sobre a fonte ou a referência teórica dessas definições dos gêneros 

apresentadas no boxe contexto. Sendo assim, inferimos que essas definições partem da autoria 

do grupo de autores, para fim didático. 

 Em suma, o aluno não possui informações suficientes que o oriente para a elaboração 

da PT e ainda pode se confundir a proposta com a de outros gêneros discursivos em razão da 

amplitude da definição de contos maravilhosos. Na tentativa de definir um gênero a partir da 

conceituação, podemos incorrer num equívoco de abarcar características de outros gêneros do 

discurso ou aludir a elementos insuficientes que caracterizam esse gênero. 
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 A seguir, apresenta-se ao aluno a subseção A produção em foco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – A produção em foco  – Produção Textual – Unidade 1 – 6º ano, p. 41 

 

 A seção sinaliza ao aluno os aspectos do texto aos quais ele deve estar atento. E, em 

seguida, propõe a leitura do texto “O patinho bonito”, de Marcelo Coelho. 

 Depois da leitura, o aluno se depara com a subseção Estudo do texto, na qual ele 

deverá responder às questões referentes ao texto lido na subseção anterior. 
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Figura 24 – Depois de ler – Produção Textual – Unidade 1 – 6º ano, p. 43 
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Observamos que a questão 1 trabalha com inferência. A questão 2 é uma tarefa de 

localização textual. Na questão 3 o aluno é solicitado a identificar as partes constitutivas dos 

gêneros narrativos no conto que leu. A questão 4 o aluno é solicitado a identificar as 

características (descrição de personagem) referentes aos dois: Milton e o Patinho feio. A 

questão 5 também trabalha compreensão textual. A questão 6 aborda a temática da linguagem 

forma e informal, porém associando (equivocadamente, ao nosso ver) a linguagem formal aos 

contos maravilhosos, sugerindo que o aluno identifique a linguagem do conto O patinho 

bonito. E, por fim, a questão 7 aborda o uso de pronomes como recursos anafóricos, porém 

reduzem a questão pedindo ao aluno que busque a intenção do autor ao usar essa estratégia. 

Acreditamos que, além de mal formulada, a última questão, por exemplo trabalha com a 

noção de intencionalidade, que é um conceito que choca com os pressupostos que defendeu 

em seu MP, porque os estudos discursivos ancorados em Bakhtin, por exemplo, não buscam 

intencionalidades, e não abordam os enunciados dessa forma.  

 Ao fim dessa subseção, podemos identificar que houve uma tentativa de trabalho com 

o gênero do discurso, porém apenas relativo à estrutura e estilo, de maneira superficial. Houve 

uma predominância de questões no preenchimento de tabelas, com localizações textuais e 

quase nenhuma reflexão crítica. 

 As próximas subseções se ocupam, exclusivamente, do processo de produção escrita e 

reescrita. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Produção Textual – Unidade 1 – 6º ano, p. 44 

 

 No boxe O que você vai produzir, identificamos o comando dado ao aluno, referido 

como você, para a produção de um conto maravilhoso. Após fornecer o nome do gênero, o 

enunciador-LD19 apresenta ao coenunciador-aluno20 a finalidade do texto.  

_________________________ 

19 Nomeamos enunciador-LD para facilitar as referências aos comandos dados pelo enunciador nos enunciados 

escritos.  
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Ele está destinado à comunidade escolar, já que estará na biblioteca da escola. E ainda, 

sugere ao coenunciador-aluno que seu conto seja lido por um colega da classe. Nesse boxe, 

não há nenhum detalhamento à respeito do gênero solicitado na produção escrita, justamente, 

porque pressupõe que o aluno já conheça as suas características a partir das tarefas de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Planejamento (1)– Produção textual, p. 44. 

_____________________________________ 

20 Igualmente, adotamos uma nomenclatura para facilitar as referências ao aluno que configura um dos 

coenunciadores nessa cena enunciativa (MAINGUENEAU, 2015). 
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Como vimos nas figuras 25 e 26, a seção de PT também traz subseções de 

planejamento e avaliação dos textos produzidos pelos alunos. No planejamento o LD sugere 

ao aluno inclusão de alguns elementos e chama a atenção para o fato de que o interlocutor do 

aluno será o grupo de colegas de classe. A seguir, apresentamos parte final da seção que 

abrange o tópico de avaliação e revisão da PT desenvolvida pelo aluno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Avaliação e Revisão (2) – Produção textual, p. 44. 
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 O exemplo da estruturação da seção anterior, que trouxemos neste subtópico, 

demonstra que, apesar da preocupação do LD com a divisão do processo de escrita, 

considerando as etapas de leitura de modelo, planejamento e revisão, as informações 

pertinentes aos gêneros discursivos não são suficientes para fornecer ao aluno subsídios 

necessários para a reflexão sobre os elementos constitutivos deles. 

 A maneira como foram conduzidas as etapas mostra a preocupação do LD com a 

exposição da estrutura composicional do texto, porém deixa de lado aspectos importantes, 

como a compreensão de elementos discursivos, que ampliariam a visão crítica dos alunos. 

 Outra constatação é a finalidade do texto apresentada ao aluno. A proposta de escrita 

do conto maravilhoso visava a leitura para os colegas e o arquivo do texto na biblioteca da 

escola. Consideramos que é importante que os LD oportunizem propostas de escrita que 

valorizem o trabalho do aluno, o seu texto, e que a finalidade dessa produção ultrapasse o 

mero arquivamento na biblioteca. 

 O LD apresentou em seus pressupostos teóricos o entendimento do texto como 

unidade real, como enunciado concreto. Portanto, se assim ancora sua visão de linguagem, é 

fundamental que os textos dos alunos ganhem cada vez mais espaços fora da esfera escolar. 

  Geraldi (2006) traz uma importante contribuição para a necessidade de, como 

professores de língua, nos preocuparmos com a interlocução simulada. 

 

[...] uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua 

em situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados 

adequados aos diversos contextos, percebendo as dificuldades entre uma 

forma de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua, 

dominando conceitos e metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a 

língua, se apresentam suas características estruturais de uso. Na prática 

escolar, institui-se uma atividade linguística artificial: assumem-se papéis de 

locutor/interlocutor durante o processo, mas não se é locutor/interlocutor 

efetivamente. Essa artificialidade torna a relação intersubjetiva ineficaz, 

porque a simula (GERALDI, 2006. p. 89). 

 

Essa reflexão proposta por Geraldi traz uma questão fundamental: a interlocução nas 

tarefas de escrita. Em nenhum momento podemos afirmar que não há interação, pois ainda 

que não se tenha uma situação efetiva de interlocução, o aluno, ao escrever, assume o papel de 
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locutor e, de igual modo, projetando o seu interlocutor. No momento da tarefa, o aluno 

interage com o professor, com o interlocutor que projeta na escrita e ainda interage com a 

própria tarefa. Entretanto, a questão central é o forjar dessa situação de produção. 

Aparentemente, as tarefas podem apresentar ao aluno uma “situação” para enunciar que, no 

entanto, podem ficar apenas no plano do fictício21.  

 Geraldi (2006) afirma que “a língua é o meio privilegiado de interação entre os 

homens. Em todas as circunstâncias em que se fala ou se escreve há um interlocutor” (p. 118). 

Para relacionar às tarefas dos LDs, a visão sobre o problema do interlocutor 

desemboca numa discussão rica. Pois, apesar de o espaço escolar constituir também 

interlocutores desse aluno produtor de textos, a escrita fica resumida apenas àquele espaço e 

perde, enquanto atividade de interação, sua finalidade. 

No subtópico a seguir trazemos as categorizações que fizemos das tarefas de produção 

escrita da obra Araribá Português Plus e discutimos as questões de interlocução das propostas 

de PT de gêneros não-literários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

21 Adotamos esse termo para nos referir aos contextos de produção escrita destinados apenas ao espaço escolar 

ou quando não há um interlocutor, claro. Entendemos que essa nomenclatura poderia gerar inúmeras 

interpretações, mas o que tentamos foi aproximar a ideia de “cena fictícia” às simulações de interlocução 

problematizadas por Geraldi (2006). 
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3.4 “Para quem eu escrevo?” 

 

Fizemos um levantamento das tarefas de PT de toda a coleção Araribá Português 

Plus. Nesse subtópico apresentaremos as nossas análises das tarefas de gêneros não-literários, 

porque acreditamos que esses são os gêneros que poderiam circular na esfera externa ao 

espaço escolar. Mas antes de apresentar os dados que reunimos, apresentamos sugestão dos 

PCN/LP para a prática de produção de textos orais22 e escritos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Gêneros sugeridos para a prática de textos orais e escritos – PCN/LP, p. 57 

Site: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf 

 

_________________________ 

22 Textos orais não constituem nosso foco e interesse. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
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 A tabela anterior é uma sugestão dos PCN de alguns gêneros que podem ser 

trabalhados na produção escrita. No entanto, apesar de serem apenas sugestões, muitos 

gêneros da tabela encontramos na coleção Araribá. As tabelas apresentam o levantamento dos 

gêneros discursivos encontrados na coleção. Primeiro listamos todos o que aparecem e 

categorizamos em literários e não-literários. Em seguida, a partir da leitura de cada seção O 

que você vai produzir, identificamos os que apresentavam explicitamente o interlocutor do 

texto e categorizamos se a proposta era destinada para um interlocutor fora da comunidade 

escolar ou dentro dela. Identificamos também nas tabelas que gêneros eram orais, e que 

gêneros eram escritos, já que a coleção traz também propostas voltadas para a produção oral. 

 Os gêneros que apresentam “x” nas duas colunas “gêneros orais” e “gêneros escritos”, 

simultaneamente, tinham uma proposta de produção escrita, mas que também fosse oralizada 

de alguma forma. 

A seguir, as tabelas com o levantamento dos gêneros que encontramos na coleção 

analisada e, em seguida, desdobramos as nossas análises. Em cada volume da coleção 

constam oito gêneros discursivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Gêneros Discursivos 6º ano 
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 No volume do 6º ano encontramos apenas dois gêneros não-literários: Verbete 

Enciclopédico e Carta de Reclamação. E dos oito gêneros, apenas um se destina a um 

interlocutor fora da comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Gêneros Discursivos 7º ano 

 

No volume do 7º ano encontramos cinco gêneros não-literários: Relato autobiográfico, 

Entrevista, Reportagem, Texto de Opinião e Anúncio Publicitário. E dos oito gêneros, apenas 

dois se destinam a um interlocutor fora da comunidade escolar. 
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Tabela 4 – Gêneros Discursivos 8º ano 

 

No volume do 8º ano encontramos quatro gêneros não-literários: Texto de divulgação 

científica, Texto de opinião, Pesquisa de letras de canção com temática social e Infográfico. 

E dos oito gêneros, apenas dois se destinam a um interlocutor fora da comunidade escolar. 

Interessante que o LD ainda denomina uma categoria de “gênero” que na verdade consiste 

numa pesquisa na internet. “Pesquisa de letras de canção com temática social”, na realidade, 

nem pode ser considerado um gênero, já que se trata apenas de uma tarefa destinada aos 

alunos. 
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Tabela 5 – Gêneros Discursivos 9º ano  

*nesses gêneros não havia a designação de um interlocutor a quem se destinasse a tarefa de produção escrita 

 

 

No volume do 9º ano encontramos quatro gêneros não-literários: Texto de opinião , 

Debate, Texto dissertativo-argumentativo e Resenha Crítica. E dos oito gêneros, seis se 

destinam à comunidade escolar e os outros dois não mencionam um interlocutor. 
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A partir das tabelas 2, 3, 4 e 5, podemos verificar o quanto é predominante na coleção, 

tarefa de PT que apresenta ao aluno um interlocutor pertencente à comunidade escolar. No 

total foram 48 propostas de PT, das quais apenas 5 se destinam a um interlocutor fora da 

comunidade escolar e 2 não mencionam um interlocutor efetivo. Em síntese, foram 41 tarefas 

de PT que prevêem um interlocutor dentro da escola. 

Analisamos as propostas que se destinavam a interlocutores de fora da comunidade 

escolar e compreendendo gêneros não-literários (conforme tabelas). Porém centrando-nos 

apenas aos boxes O que você vai produzir. Esse recorte considerou a busca por tarefas de 

escrita que fossem o mais próximo possível de situações reais de enunciação. Além disso, 

recortamos por esse boxe, pois, segundo o MP, a função dele é fornecer aos alunos 

informações sobre a finalidade do texto e para quem escreve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Carta de Reclamação – 6º ano, p. 204 

 

 Nessa proposta para o 6º ano, apesar de propor a escrita de uma carta de reclamação 

que envolva os problemas que afetam o bairro do coenunciador-aluno, não há um propósito 

para a escrita, não há uma finalidade clara. Sugere que a carta seja enviada “ao interlocutor”, 

porém não determina quem seria. Propõe também a divulgação em jornais, revistas ou 

internet. Mas como fazê-lo sem um destinatário? Já que são problemas do bairro, a quem 

endereçar a reclamação? Ao prefeito, à associação de moradores (caso haja), a um grupo de 

voluntários que fazem ações de melhorias no bairro? Não podemos deixar de ressaltar que o 

destinatário é um elemento essencial no gênero carta. Quando o enunciador conhece o seu 

coenunciador, a quem se dirige, ele seleciona que vocabulário usar, que palavras podem se 
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dizer ou não, qual o melhor caminho para conduzir a reclamação. Esses conhecimentos são 

ativados à medida que sabemos a quem enunciamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Relato Autobiográfico – 7º ano, p. 106 

 

 Nessa tarefa, o comando é dado para que o aluno produza o relato, apresentando fatos 

significativos de sua vida. Não há uma explicação sobre a finalidade da tarefa e o interlocutor 

previsto são os colegas da escola, já que o relato seria divulgado no mural da classe. Além 

disso, o enunciador-LD atribui ao professor a tarefa de encontrar um meio de mostrar ou 

divulgar as produções textuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Relato Autobiográfico – 7º ano, p. 139 
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 Novamente é atribuída ao professor a tarefa de dar uma finalidade às propostas de 

texto. A proposta de entrevistar um profissional, igualmente não apresenta uma finalidade, 

tampouco um interlocutor previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Reportagem – 7º ano, p. 175 

 

 Nessa tarefa, diferente das outras, há a apresentação de mais elementos para que o 

aluno produza o seu texto, embora a tarefa não apresente uma finalidade em si. Também 

houve uma tentativa de ultrapassar a esfera escolar, propondo ao aluno outros espaços, 

suportes de veiculação do texto produzido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Texto de opinião – 7º ano, p. 206 
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 Essa proposta também se destina aos colegas de sala, e, em se tratando de um texto de 

opinião, seria interessante, pela temática, talvez, propor um debate seguido da leitura dos 

textos. Porém a tarefa não apresenta uma finalidade. O interlocutor nessa proposta está claro, 

embora se restrinja ao âmbito escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Anúncio publicitário – 7º ano, p. 260 

 

 Nessa tarefa o gênero anúncio publicitário cumpre uma função social. Os 

interlocutores previstos estão no espaço escolar, porém é possível prever sua finalidade 

(embora não esteja clara) como campanha de conscientização contra a violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Anúncio publicitário – 8º ano, p. 204 
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 Na figura 34, apesar de haver uma proposta voltada para fora do contexto escolar, 

percebemos que não há uma finalidade para a composição escrita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Texto de Opinião – 8º ano, p. 245 

 

 

 O proposta da figura 34 não apresenta uma finalidade. A tarefa da figura 35, 

tampouco, porém sugere que o aluno promova a circulação de seu texto fora da comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Pesquisa de letras – 8º ano, p. 280 

 

 Essa proposta apresenta um título incomum, e, ainda assim não fundamenta a 

finalidade de sua proposta enquanto PT. Diante desse enunciado, como professor, me 

pergunto sobre como o aluno deve se sentir ao ter que pesquisar letras de canção de protesto, 

para no fim das contas, expor num mural. Apesar do tema ser rico, a proposta de texto não 

aproveitou para desenvolver a temática social ou levar o aluno a minimamente, produzir uma 

reflexão sobre o que pesquisou. Sei que a condução do processo fica a cargo do professor. 
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Porém propor tarefas de escritas sem finalidade não constitui sentido algum, além de não 

estarem descritas de acordo com o referencial teórico que diz se basear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Infográfico – 8º ano, p. 305 

 

 Mais uma proposta que se dirige aos colegas da sala de aula, porém com a finalidade 

de ser arquivada na biblioteca. 

 Nas propostas de PT do 9º ano, como expusemos no capítulo anterior, o LD enfatizou 

gêneros mais voltados para a “esfera argumentativa”. Encontramos, das oito propostas, apenas 

quatro com esse caráter e todas as quatro estão destinadas à um interlocutor dentro do espaço 

escolar. Para exemplificar, apresentamos a seguir as propostas apresentadas ao aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 38 – Texto de opinião – 9º ano, p. 108 
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 A proposta sugere apenas que o aluno discorra sobre sua opinião à respeito da paz em 

sua comunidade escolar. A finalidade do texto é determinada por estar colada num mural da 

escola e a função sugerida é a leitura e reflexão dos interlocutores da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Texto dissertativo-argumentativo – 9º ano, p. 172 

 

 Nessa proposta também é sugerida uma elaboração destinada aos colegas de classe, 

porém refletindo sobre a temática de “violência doméstica”. 

 Os recortes que vislumbraram o MP, e as tarefas de PT de gêneros não-literários nos 

permitiram identificar que ainda há um caminho a se percorrer no ensino de escrita na 

coleção. O MP afirma desenvolver uma proposta teórica baseada nas teóricas de enunciação, 

usando termos técnicos, fazendo referências, tomando como base os documentos que 

norteiam o ensino no Brasil, ainda que se apropriando de maneira inconsistente, muitas vezes. 

Ainda assim, verificamos que as propostas de PT não correspondem ao conceito de enunciado 

concreto, tal qual era defendido no MP. 

 As análises nos permitiram observar as contradições existentes entre o MP e as tarefas 

que são apresentadas aos alunos. Além de permitirem depreender os inúmeros sentidos 

atribuídos à categoria contexto. Essas confusões ao denominá-lo corroboram para o 
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entendimento de que o fato de as propostas de texto não apresentarem finalidades bem 

definidas, interlocutores efetivos, pode ser decorrente das confusões de entendimento de 

contexto. 

 Percebemos que apesar de ser uma proposta que se afirma inovadora, há muitos 

aspectos estruturais sistematizadores no ensino de LP ao longo das unidades. As tarefas de 

produção escrita não abrangem interlocutores reais e os enunciados criados nas diversas 

propostas de PT não têm clara uma situação de enunciação para que o aluno elabore o seu 

texto. 

 Não há como sustentar uma proposta teórica como a apresentada na coleção a partir da 

maneira como essa conduz as tarefas e encaminha o trabalho com o texto. Dizer apropriar-se 

da “Teoria da Enunciação” vai muito além de defender um trabalho pautado nas concepções 

de Bakhtin, há que compreender o discurso e os enunciados a partir de uma ótica que foge às 

convenções estruturalistas e sistematizadoras.  

 A análise da coleção Araribá Português Plus demonstrou que a coleção não cumpre 

com o que propõe no MP. Quando no MP encontramos uma abordagem de ensino de língua 

que considera uma perspectiva discursiva, não esperamos que as tarefas apresentadas ao aluno 

seja de cunho estruturalista e que delimite os estudos da LP a tarefas de reprodução e 

repetição de estruturas. Embora a coleção se esforce por enquadrar suas propostas à uma 

teoria de base enunciativa, as noções que apresentou sobre enunciado e enunciação reforçam 

um entendimento de ensino de língua que enxerga os enunciados como estruturas frasais. 

 Identificamos também, a partir das análises, que a coleção apresenta uma concepção 

de ensino e de educação que desloca o aluno em sua função de “executor de tarefas”, e o 

professor, em muitas propostas do LD, era visto como a figura que deveria atribuir um sentido 

à essa tarefa realizada pelo aluno. Esse entendimento reverberou nas tarefas de PT, nos 

momentos em que, claramente, não havia uma definição clara da finalidade do texto. O 

professor, segundo o LD, desempenharia a função de atribuir essa finalidade/função para o 

texto produzido pelo aluno. 

 Após a exposição de alguns resultados, finalizamos este trabalho com algumas 

considerações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste espaço, tratamos de reforçar algumas contribuições do nosso trabalho e 

retomamos os objetivos desta pesquisa. 

 Nossas perguntas foram as seguintes: Como o LDLP descreve escrita com base numa 

teoria enunciativa? Qual o caráter interativo das propostas de produção de texto? De que 

maneira as propostas de produção de texto se articulam com a(s) teoria(s) apresentada(s) no 

MP do LDLP? E os nossos objetivos foram: a)verificar as noções de escrita escolar no PCN e 

no PNLD; b) verificar as definições de Teoria da Enunciação no MP; c) identificar as noções 

que se atribui à escrita no MP; d) verificar as referências teóricas do MP no que diz respeito à 

interlocução; e) analisar o diálogo do MP com os documentos nacionais que orientam o 

ensino de LP para o Ensino Fundamental (EF); f) analisar as interlocuções presentes nas 

tarefas de PT no LDLP. 

 Revisitamos nesta dissertação os principais documentos nacionais que norteiam o 

ensino de LP no país, de modo a compreender como eles definiam escrita e ensino de língua. 

A partir desses dados, buscamos trazer também as contribuições das análises de coleções 

didáticas realizadas pelo Guia do PNLD e, trazendo também, um brevíssimo panorama das 

últimas três edições voltadas para o Ensino Fundamental. Percebemos através dele que o eixo 

de produção textual e o trabalho com ensino de escrita nas coleções didáticas avaliadas, 

necessitavam de mais reflexões. Chegamos a essa assertiva por meio do resumo do eixo de 

escrita apresentado pelo Guia, que trazia informações sobre pouca mudança no eixo de escrita 

nas coleções didáticas, principalmente no que dizia respeito à questão da interlocução. 

Constatamos também, através dos resumos do Guia, que os LDs ainda apresentavam uma 

predominância de tarefas de PT com interlocutores restritos ao espaço escolar. 

 Decidimos então, analisar o LD que recebemos na escola na qual trabalhamos. Num 

primeiro momento, nos surpreendeu o fato de a coleção apresentar uma proposta teórico-

metodológica que considerava as bases das teorias de enunciação. Esse dado trouxe-nos a 

necessidade de verificar o encaminhamento dado às tarefas de produção escrita, considerando 

uma coleção que se pautava, sobretudo, numa proposta enunciativa. 

 A partir daí, buscamos no MP os pressupostos teóricos que norteavam a coleção e 

encontramos algumas incongruências nas definições de enunciado e situação de enunciação. 

A partir da leitura do MP, verificamos que havia uma valorização de uma concepção de 
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ensino que tinha como premissa uma noção de língua “sistemática e estruturada”, embora a 

coleção trouxesse para seus pressupostos teóricos as acepções de discurso e enunciado 

concreto do filósofo Bakhtin (2003). 

 Então, fomos buscar nesse teórico as definições atribuídas aos conceitos trazidos no 

MP, para verificar semelhanças e diferenças. Como nossa pesquisa se filia aos estudos da AD, 

incluímos também em nosso arcabouço teórico as noções de discurso em Maingueneau (2001, 

2009, 2013, 2015). Após estabelecer esses cruzamentos entre os textos, vimos que as noções 

de enunciado, texto, discurso, defendidos no MP eram diferentes dos definidos pelos teóricos. 

E começamos a buscar os sentidos que pudéssemos depreender a partir das definições e das 

tarefas que o LD apresentava ao aluno. 

 Nosso interesse nas tarefas de PT surgiu a partir das dúvidas de nossos alunos em sala 

de aula, que procuravam mais que um interlocutor efetivo, mas um sentido para as suas 

produções escritas. Nesse questionamento, fomos buscar o caráter interativo das tarefas de 

PT, para verificar se de fato havia uma finalidade e um interlocutor como definia o MP ao 

descrever a situação de enunciação. 

 Ao estabelecer os contrastes entre o MP e as tarefas de PT, identificamos que, apesar 

de afirmar pautar-se na “Teoria de Enunciação”, havia um trabalho muito próximo às noções 

estruturalistas de ensino e se distanciava do trabalho com o texto com base em teorias 

enunciativas. As propostas de PT que analisamos não apresentavam ao aluno uma situação 

enunciativa que vislumbrasse, por exemplo, um interlocutor efetivo. Para Bakhtin, como 

vimos, os enunciados são concretos e circulam em situações reais de uso. Se o LD afirmou 

basear sua proposta teórico-metodológica nos conceitos desse autor, seria necessário que as 

propostas de PT apresentassem ao aluno, minimamente, situações enunciativas nas quais de 

fato esses textos circulassem. 

 Como professor e pesquisador, tenho ciência de as reflexões que aqui se desdobraram 

não se encerram neste trabalho. Repensar a nossa prática docente e dar voz às demandas das 

nossas salas de aula traz vida ao nosso fazer. Acredito que não há como avançar e melhorar a 

qualidade de nosso trabalho, sem ouvir o que os discentes trazem como reflexão. Sinto-me 

responsável de ter sempre um ouvido atento às angustias de quem está ali diretamente 

imbricado no processo educacional: o aluno! 
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 Escrever “sem ter para quem” parecia, inicialmente, uma voz coletiva (e reclamante) 

de quem estava farto das tarefas escolares... De escrever num contexto no qual era obscuro 

um destinatário legítimo na comunicação discursiva. 

 Desta forma, esperamos haver contribuído com as reflexões trazidas sobre o trabalho 

docente, dando visibilidade às questões surgidas das nossas salas de aula. Acreditamos que 

repensar o nosso fazer é dar sentido ao que se faz. É mais: é dar vida. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

português

Princípios norteadores da coleção

Introdução
As últimas tendências educacionais, expressas em documentos tanto internacionais 

quanto nacionais, como os Parâmetros Curriculares, destacam como uma das priori-
dades para a Educação Básica o domínio da linguagem e da língua como competência 
necessária à formação voltada para a construção da cidadania.

Nesse sentido, a leitura proficiente e a produção competente de textos orais e escritos 
são requisitos básicos não só para o desenvolvimento pessoal, mas também para a partici-
pação efetiva do cidadão na sociedade e, portanto, devem ocupar um lugar prioritário em 
nossas metas educacionais.

Considerando que o objeto de estudo da disciplina de Língua Portuguesa é a linguagem, 
os PCNs (3o e 4o ciclos) atribuem a ela a tarefa de organizar o ensino de modo que o aluno 
possa desenvolver seus conhecimentos discursivos e linguísticos, sabendo:

•  ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais;
•   expressar-se apropriadamente em situações de interação oral diferentes daquelas 

próprias de seu universo imediato;
•   refletir sobre os fenômenos da linguagem, particularmente os ligados à questão da 

variedade linguística, combatendo a estigmatização, a discriminação e os preconceitos 
relativos ao uso da língua.

Concepção de linguagem
Tendo em vista os princípios que devem orientar o ensino da língua materna, é pressupos-

to que a concepção que deve embasar o trabalho é a de linguagem como lugar e processo 
de interação. A linguagem, nessa concepção, é vista como um processo essencialmente 
vinculado às atividades humanas. Sua função é propiciar as trocas entre os indivíduos e 
favorecer a interação social, a comunicação dialógica.

Tal concepção é construída com base na teoria enunciativo-discursiva, que tem como 
precursor Mikhail Bakhtin. Esse autor e os demais teóricos dedicados aos estudos dessa 
teoria entendem que o que importa no estudo da língua são os usos que os sujeitos fazem 
dela nas mais diversas situações sociais. Diretamente ligada ao contexto no qual é pro-
duzida, a linguagem apresenta marcas que indicam a situação de enunciação: quem fala, 
para quem fala, o que fala, com que finalidade, em que situação e em que tempo. Portanto, 
nessa perspectiva, estudar a língua é entender como se dão os processos de interação para 
depois poder compreender seu produto final: os enunciados – entendidos como os textos, 
orais e escritos, resultantes de tais processos de interação.

A teoria da enunciação: como esta obra se apropria de alguns de seus 
princípios 

Todas as situações sociais estão relacionadas ao uso da língua e se realizam em diferentes 
esferas (de acordo com as diversas atividades humanas). Cada esfera elabora enunciados 
próprios e característicos dos tipos de trocas verbais que acontecem nas atividades reali-
zadas, sejam orais ou escritas. Consequentemente, cada um desses enunciados organiza-se 
como um texto e, dependendo da esfera em que tais textos são produzidos e da finalidade 
comunicativa que têm, assume formas específicas que a teoria da enunciação chama de 
gêneros do discurso.
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Princípios norteadores da coleçãoportuguês

1 SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização de 
Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004.

Assim, por exemplo, produzem-se textos na esfera escolar que se configuram como 
provas, redações, resumos, diários de classe, fichas de matrícula, planos de ensino, etc.; na 
esfera jornalística, os textos podem assumir a forma de notícia, editorial, artigo de opinião, 
reportagem, etc.; na esfera literária, podem ser organizados em romances, crônicas, poemas, 
contos, etc.; na esfera jurídica, elaboram-se textos como petições, alvarás, recursos, mandados 
de segurança, etc. E, como se pode constatar pela nossa experiência na produção de textos 
nesses diferentes gêneros, todo texto produzido tem um autor – seja ele o falante (texto oral) 
ou quem escreve (texto escrito) –, um destinatário, uma finalidade, uma esfera de circulação.

Como esses diferentes textos são produzidos por nós em diversas situações, eles são, 
portanto, produtos da interação entre os falantes envolvidos. E entender o texto como pro-
duto de interação é pensá-lo, então, como unidade real, concreta, da comunicação verbal. 
Para compreendê-lo, será importante recuperar, por um lado, os elementos verbais que 
compõem esse texto organizado em determinado gênero e, por outro, os elementos do 
contexto (sociopragmáticos) em que foi produzido (quem produziu, para quem, com que 
finalidade, etc.), os quais possibilitam melhor compreensão dos sentidos possíveis.

No trabalho com os diferentes textos, em muitos momentos procurou-se garantir que os 
dois elementos – os verbais e os sociopragmáticos – sejam levados em conta, estabelecendo 
entre eles uma relação dialógica e promovendo reflexões que procuram associar as escolhas 
verbais com as finalidades e o leitor previsto, por exemplo.

Os agrupamentos de gêneros: uma proposta para viabilizar a progressão 
curricular

Uma vez que se tenha decidido tomar os gêneros do discurso como objeto de ensino 
(em consonância com o que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais: 3o e 4o 
ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 23), surge um desafio: como articular essa opção com a 
necessidade de promover a progressão curricular ao longo dos níveis de escolaridade? Em 
um conhecido trabalho a esse respeito, Schneuwly e Dolz1 afirmam que, por sua diversidade, 
seu número muito grande e sua impossibilidade de sistematização, os gêneros não servem 
de base para pensarmos em uma progressão curricular. Nas palavras dos autores, “não há 
eixo de continuidade que permitiria pensar a construção de capacidades, senão aquele de 
dominar cada vez melhor um gênero, e outro, e outro e, por meio deles, a arte de escrever 
em geral” – o que representaria um retrocesso ao tempo em que o ensino era baseado em 
tipos textuais, e os alunos primeiro dominavam a descrição, depois a narração e, por fim, 
a dissertação, percorrendo uma linha supostamente ascendente de complexidade.

Para superar esse impasse, os autores propõem aos professores de língua materna que 
optam pelo trabalho com gêneros do discurso um enfoque de agrupamento de gêneros 
como instrumento para construir a progressão. De acordo com Schneuwly e Dolz, os agru-
pamentos de gêneros têm as seguintes vantagens:

•   correspondem às grandes finalidades sociais legadas ao ensino, que respondem às 
necessidades de linguagem em expressão escrita e oral, em domínios essenciais da 
comunicação em nossa sociedade (inclusive a escola);

•   retomam, de modo flexível, certas distinções tipológicas que já figuram em muitos 
manuais escolares e são bem conhecidas dos professores (tais como narração, argu-
mentação, exposição);

•   são relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem dominantes 
implicadas na mestria dos gêneros agrupados.
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Princípios norteadores da coleçãoportuguês

Os autores enfatizam a importância desta última característica para a construção da 
progressão. Pensemos, por exemplo, em um dos agrupamentos propostos por eles: o dos 
gêneros que circulam no domínio social da “discussão de problemas sociais controversos” 
e que, do ponto de vista tipológico, poderiam ser categorizados como “argumentativos”. 
Exemplos de gêneros orais e escritos nesse agrupamento são a carta de leitor, o debate 
regrado, a assembleia, a resenha crítica, o editorial e o ensaio. Ora, em todos esses gê-
neros, é exigida e exercida predominantemente a capacidade linguística de “sustentação, 
refutação e negociação de tomadas de posição”. Poderíamos, portanto, estabelecer como 
objetivo didático que, ao fim do ensino fundamental, nossos alunos tivessem essa capaci-
dade linguística suficientemente desenvolvida. 

Não podemos, porém, esperar que isso ocorra de uma vez só. Precisamos estabelecer uma 
escala de objetivos parciais ou, dito de outro modo, uma escala de problemas linguísticos que 
serão abordados ao longo dos anos. O primeiro objetivo poderia ser, por exemplo, que o aluno 
fosse capaz de “dar sua opinião em situações próximas da vida cotidiana”. Em um segundo mo-
mento, ele deveria ser capaz de “identificar e levar em conta o destinatário do texto”, bem como 
“levar em conta o lugar e o momento em que o texto será lido”. Depois, em um nível seguinte de 
complexidade, o aluno deveria conseguir “antecipar as respostas possíveis do(s) adversário(s)”. 
Mais adiante, “citar a palavra alheia” e, finalmente, ser capaz de “levar em conta um destinatário 
múltiplo” e de “identificar a faceta argumentativa dos gêneros não argumentativos”2.

Vale enfatizar que essa progressão não é linear, ou seja, não se pretende construir a capaci-
dade linguística dominante em certo agrupamento de gêneros, depois a capacidade dominante 
em outro, e assim por diante. Em vez disso, a proposta é abordar todos os agrupamentos (ou 
pelo menos boa parte deles) a cada nível de escolaridade, depois voltar a eles no nível seguinte 
de maneira mais aprofundada, e assim por diante até o fim do ciclo. Desse modo, teremos uma 
progressão em espiral, que se enriquece e ganha complexidade a cada volta que dá sobre si.

Os agrupamentos de gêneros propostos por Schneuwly e Dolz são cinco, conforme 
descritos brevemente no quadro a seguir.

2 Os exemplos citados aqui foram retirados do quadro “Elementos para uma progressão curricular no domínio ‘argumentar’ – 
gêneros suscetíveis de serem trabalhados em função dos ciclos, objetivos para os três níveis de operações de linguagem”.

Domínios sociais de 
comunicação

Aspectos  
tipológicos

Capacidade de 
linguagem dominante

Exemplos de gêneros orais  
e escritos

Cultura literária 
ficcional

Narrar Mimeses da ação através 
da criação da intriga no 
domínio do verossímil

Conto maravilhoso, 
fábula, lenda,
esquete ou história engraçada,
romance, conto,
crônica literária, piada

Documentação e  
memorização das 
ações humanas

Relatar Representação pelo 
discurso de experiências 
vividas, situadas no tempo

Relato de viagem, diário íntimo, 
autobiografia, notícia, reportagem, crônica 
social ou esportiva, relato histórico, biografia 

Discussão de  
problemas sociais 
controversos

Argumentar Sustentação, refutação e 
negociação de tomadas de 
posição

Carta de leitor, debate regrado, assembleia, 
resenha crítica, artigos de opinião ou 
assinados, editorial

Transmissão e  
construção de saberes

Expor Apresentação textual 
de diferentes formas de 
saberes

Texto expositivo (em livro didático), 
exposição oral, seminário, verbete, 
relatório científico

Instruções e 
prescrições

Descrever 
ações

Regulação mútua de 
comportamentos

Instruções de montagem e uso, receita, 
regulamento, regras de jogo

Fonte: adaptado de SCHNEUWLY, B; DOLZ, J. e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola.  
Tradução e organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. p. 60-61.
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Na presente coleção, buscou-se contemplar os quatro primeiros agrupamentos – ou seja, 
os relativos à cultura literária ficcional (esfera do narrar), à documentação e memorização 
das ações humanas (esfera do relatar), à discussão de problemas sociais controversos 
(esfera do argumentar) e à transmissão e construção de saberes (esfera do expor).

Quanto ao último agrupamento, relativo às instruções e prescrições (esfera do descrever 
ações), optou-se pela sua não abordagem tendo em vista a necessidade de os alunos tomarem 
contato com outros grupos de gêneros – incluindo alguns não contemplados na classificação 
de Schneuwly e Dolz, como a poesia (que, nas palavras dos autores mencionados, não foi 
incluída na classificação porque “não pode, absolutamente, ser tratada como agrupamento 
de gêneros”) — e alguns gêneros especiais, que se caracterizam pelo aspecto multimidiático, 
manifestado principalmente na integração entre linguagem verbal e não verbal. São exemplos 
desta última classe de gêneros as histórias em quadrinhos, os anúncios publicitários e os 
infográficos.

Com essa opção, espera-se proporcionar aos alunos oportunidades de, por um lado, 
reconhecer as particularidades da expressão poética, desenvolvendo sua sensibilidade e 
seu senso estético, e, por outro lado, identificar as características e potencialidades dos 
gêneros multimidiáticos, cada vez mais presentes em nosso dia a dia.

Leitura e produção de texto
Considerando a concepção de linguagem aqui assumida, a coleção parte do princípio 

de que leitura e produção de texto são processos de interação entre falantes e, como tais, 
constituem-se em processos de produção de sentidos: seja como leitores de textos que, 
no processo de compreensão e apreciação, relacionam seus conhecimentos e experiências 
anteriores com as ideias ou informações organizadas e apresentadas por um autor, seja 
como produtores de textos que se utilizam da língua para construir os sentidos desejados, 
levando em conta um determinado perfil de leitor.

Para que esses processos de produção de sentidos se tornem cada vez mais eficientes, 
é fundamental o desenvolvimento da competência comunicativa que envolve a competência 
leitora e escritora do aluno. Consequentemente, para o desenvolvimento de tais compe-
tências, várias capacidades3 são requeridas, conforme disposto a seguir.

•   Capacidades de decodificação, que envolvem desde a compreensão da natureza alfabé-
tica do nosso sistema de escrita até a ampliação da sacada do olhar – de meras palavras 
para porções maiores de texto –, a fim de desenvolver a fluência e rapidez de leitura. 
Essas capacidades já devem estar razoavelmente desenvolvidas ao final do Ciclo I do 
Ensino Fundamental.

•   Capacidades de compreensão do que se lê, que envolvem:
•  ativar conhecimentos prévios a respeito do que será lido; 
•  levantar hipóteses sobre conteúdos ou propriedades dos textos; 
•  checar hipóteses durante a leitura; 
•  localizar e/ou copiar informações na leitura; 
•  comparar e generalizar informações; 
•  produzir inferências.

•   Capacidades de compreensão do assunto sobre o qual se escreve, que envolvem:
•   ativar conhecimentos prévios a respeito do assunto que será abordado na produção 

escrita;

3 A relação de capacidades apresentadas, voltadas para a leitura, está baseada em: ROJO, Roxane. Letramento e capacidades 
de leitura para a cidadania. São Paulo: SEE/CENP, 2004. Texto apresentado em congresso realizado em maio de 2004.
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•   acessar os conhecimentos construídos no que diz respeito às propriedades dos tipos 
e gêneros textuais para a produção;

•   acessar os procedimentos necessários para busca e seleção de informações e para o 
planejamento e execução da produção de um texto.

•   Capacidades de apreciação e réplica, tanto para a leitura quanto para a produção, que 
envolvem: 
•   recuperar o contexto de produção do texto ou considerá-lo na produção de um texto;
•   ter claro quais são as finalidades e metas da atividade de leitura ou de escrita;
•   perceber ou criar relações de intertextualidade e de interdiscursividade;
•   perceber ou usar outras linguagens como elementos constitutivos para a construção 

dos sentidos dos textos;
•   elaborar apreciações estéticas e/ou afetivas a respeito do que lê ou sobre o assunto 

que escreve;
•   elaborar apreciações relativas a valores éticos e/ou políticos a respeito do que lê ou 

sobre o assunto que escreve.

Tais capacidades são mais ou menos solicitadas dependendo dos gêneros de textos 
apresentados para leitura e produção. Por esse motivo, a preocupação com a formação de 
leitores e escritores proficientes, nesta coleção, está na base da formulação de um projeto 
de leitura e de produção de texto que supõe um trabalho sistemático com diferentes tipos 
e gêneros.

Além dos diferentes gêneros abordados nas seções de leitura e produção de texto, a 
coleção também se preocupa com a leitura e a escrita em situações de estudo ou pesquisa 
que envolvem ensino e aprendizagem de procedimentos de busca e seleção e organização 
de informações. Os momentos privilegiados para isso estão nos projetos apresentados em 
cada um dos volumes.

Conhecimentos linguísticos

O trabalho com os conhecimentos linguísticos procura atender a duas preo cupações: a) 
apresentar a descrição do funcionamento da língua ou fornecer subsídios para o domínio 
das normas urbanas de prestígio; e b) propor uma prática reflexiva sobre a língua. Por 
meio da observação analítica e reflexiva da língua em seus diversos usos, em diferentes 
situações de comunicação, o aluno é levado a compreender as relações existentes entre 
elementos de ordem gramatical, sobretudo morfossintáticos, e seu papel na produção de 
sentido de textos.

Esse trabalho é feito principalmente nas duas seções de “Estudo da língua” presentes 
em cada unidade. Além disso, de maneira subsidiária, a seção “A língua em uso: os sentidos 
do texto”, que integra a seção de “Leitura”, explora os mecanismos linguísticos empregados 
para produzir sentidos no texto lido, representativo do gênero enfocado a cada unidade (ver 
mais a esse respeito no tópico “Estrutura da coleção”).

Produção de textos orais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) enfatizam que as aulas de língua materna 
não devem usar a oralidade apenas como instrumento para tratar os demais conteúdos. 
Em vez disso, “cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento 
e realização de apresentações públicas: realização de entrevistas, debates, seminários, 
apresentações teatrais etc.” (Parâmetros Curriculares Nacionais: 3o e 4o ciclos. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. p. 25).
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Nesta coleção, é proposto um trabalho consistente de escuta e, principalmente, produção 
de textos orais em contextos públicos, enfatizando os procedimentos de preparação prévia 
e monitoramento simultâneo da fala. Esse trabalho é realizado nos projetos em equipe 
constantes de cada volume, conforme detalhado adiante.

Formação do leitor literário
A seção “Leitura da hora” tem como objetivo contribuir para a formação do leitor literário. 

Os textos foram selecionados para oferecer aos alunos oportunidades prazerosas de leitura 
desvinculadas das seções regulares da coleção para que ele possa ler pelo simples prazer 
de ler. Foram também incluídos nessa seleção alguns textos não literários que contribuem 
para a ampliação das discussões fomentadas ao longo da unidade.



1

português

Estrutura da coleção

A coleção está estruturada em quatro volumes sequenciais. Cada um deles se divide em 
oito unidades, subdivididas em seções. Prevê-se aproximadamente um mês de trabalho 
para cada unidade. 

As seis primeiras unidades se organizam de acordo com os quatro agrupamentos de 
gêneros comentados no item “Os agrupamentos de gêneros: uma proposta para viabilizar 
a progressão curricular”. Assim, em cada uma dessas seis primeiras unidades, focaliza-se 
um agrupamento e, dentro dele, selecionam-se um ou dois gêneros adequados à faixa de 
escolaridade. O primeiro gênero é contemplado no texto a ser trabalhado pelas atividades 
de leitura, e o segundo (sempre que for possível lançar mão de dois gêneros diferentes) é 
representado pelo texto que serve de base às atividades de leitura e produção.

As Unidades 1, 2, 3 e 4 ,6, 7 e 8 focalizam os agrupamentos ligados ao domínio social 
da cultura literária ficcional (esfera do narrar) e à documentação e memorização das ações 
humanas (esfera do relatar). A Unidade 5 enfoca o agrupamento relacionado à transmissão 
e construção de saberes (esfera do expor), ao passo que a Unidade 6 se concentra naquele 
ligado à discussão de problemas sociais controversos (esfera do argumentar).

Na Unidade 7, contempla-se a poesia, que, conforme já comentado antes, não pode 
ser submetida ao tratamento do agrupamento de gêneros, em decorrência de suas ca-
racterísticas singulares. Por fim, a Unidade 8 dedica-se aos gêneros multimidiáticos, cuja 
relevância também já foi justificada anteriormente. São eles: histórias em quadrinhos, 
anúncios publicitários e infográficos, entre outros.

Esse arranjo é observado em todos os livros, exceto no último, correspondente ao 9o ano. 
Nessa última etapa do Ensino Fundamental, já às portas da vida adulta, o aluno é chamado 
a desempenhar na sociedade o papel de leitor, ouvinte, espectador e produtor de textos 
expositivos e argumentativos com maior frequência do que na infância ou nos primeiros 
anos da adolescência. Daí a opção, nesse último volume, por privilegiar gêneros expositivos 
e argumentativos, dedicando a eles um maior número de unidades. Essa escolha encontra 
apoio nas orientações dadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a sequenciação 
do conteúdo: de acordo com os PCNs (1998, p. 39), um dos critérios para estabelecer a se-
quenciação deve constituir-se justamente nas necessidades de aprendizagem dos alunos.

A sequenciação dos conteúdos deve prever também, é claro, um nível ascendente de 
complexidade. Tendo isso em vista, buscou-se focalizar, na abordagem dos grupos de gêneros 
em cada volume, um aspecto ou problema linguístico distinto, cujo domínio proporcionará 
ao aluno o desenvolvimento progressivo da capacidade linguística predominante naquele 
grupo de gêneros. Por exemplo, no agrupamento de gêneros ligados à cultura literária 
ficcional (esfera do narrar), a capacidade de linguagem dominante são, segundo Schneuwly 
e Dolz, as “mimeses da ação através da criação de intriga no domínio do verossímil”. A fim 
de auxiliar o aluno a desenvolver progressivamente essa capacidade, a coleção propõe que 
se enfoquem primeiro o enredo, o diálogo e a descrição de personagem, depois a constru-
ção das personagens e do foco narrativo, depois os aspectos argumentativos na narração 
ficcional, a construção do humor e assim por diante, em um continuum de dificuldade e 
complexidade.

Além dessa organização por grupos de gêneros, buscou-se estabelecer uma coerên-
cia temática dentro de cada unidade. Desse modo, a seleção dos dois textos principais 
de cada uma delas procura contemplar um tema específico, que pode contribuir com a 
discussão de alguns temas transversais previstos nos documentos oficiais. Portanto, a 
proposta da obra é, de um lado, oferecer ao aluno o contato com a diversidade de gêneros 
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Abertura da
unidade

Em foco nesta 
unidade

Estudo da 
imagem

Saiba +

Leitura

Contexto

Estudo do texto

Estudo do 
gênero*

Estudo da 
língua

Observe e 
analise

Conceituação

Aplique seus 
conhecimentos

Leitura e 
produção de 

texto

Contexto

A produção 
em foco

Depois de ler

do discurso – especialmente na leitura e produção de textos –, e, de outro, possibilitar 
a abordagem de temas variados, de interesse do aluno, ou de temas transversais, que 
podem vir a favorecer o trabalho com os conteúdos atitudinais e a construção de valores, 
de acordo com a proposta dos PCNs.

O esquema a seguir apresenta a estrutura geral de uma unidade.

E por falar nisso…*

Para guardar

Para guardar
Produção de texto
•	O que você  

vai produzir
•	Orientação passo a 

passo

Questões da língua

* Esses itens têm disposição mais livre: de acordo com a necessidade, podem ou não ser incluídos, 
aparecer em ordem diferente da apresentada aqui ou, ainda, apresentar adaptações e variações. Ver 
detalhamento no tópico “Leitura / Leitura e produção de texto”.

Abertura da unidade

Em foco nesta unidade
Este boxe inicial apresenta os objetivos de ensino-aprendizagem referentes: a) a um as-

pecto determinado do agrupamento de gêneros abordado (ou, no caso das unidades 7 e 8, 
ao reconhecimento de recursos específicos dos gêneros poéticos e multimidiáticos); b) ao 
reconhecimento das características do gênero que será analisado e produzido na unidade 
(podendo haver mais de um, quando cabível); c) aos conhecimentos linguísticos que serão 
trabalhados nas seções de “Estudo da língua”; e d) ao aspecto do sistema gráfico-fonêmico da 
língua ou das convenções ortográficas que será abordado na subseção “Questões da língua”.
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Estudo da imagem 
A leitura de um texto não verbal ou verbo-visual introduz o trabalho com o foco da unida-

de, propondo atividades escritas e orais que objetivam a possibilidade de o aluno ativar os 
conhecimentos já construídos a fim de usá-los para compreender o que será apresentado 
de novo no trabalho com o texto verbal que virá na sequência. A discussão prevista por meio 
das questões propostas funciona também como forma de antecipação dos conteúdos que 
serão foco do trabalho com a leitura.

Saiba +
O boxe “Saiba +”, que também pode aparecer em qualquer outra parte do volume, sem-

pre que pertinente, cumpre uma função particular na página dupla que abre a unidade: 
fornecer informações complementares a respeito do texto não verbal ou verbo-visual nela 
apresentado. 

Leitura / Leitura e produção de texto 
Podemos dizer que os alicerces de cada unidade são as duas seções de leitura em torno 

das quais elas se articulam. A primeira, denominada simplesmente “Leitura”, aparece no 
início da unidade, logo após a página dupla de abertura. A segunda, chamada de “Leitura 
e produção de texto”, aparece no meio da unidade, após o primeiro trabalho de análise e 
reflexão linguística (“Estudo da língua”).

Ambas as seções são iniciadas pelo boxe “Contexto”, que, como o nome indica, busca 
contextualizar o texto que será lido, antecipando informações a respeito do gênero que ele 
representa, o veículo do qual foi extraído e o contexto sócio-histórico em que foi produzido, 
entre vários outros aspectos. 

Antes de ler
Esta subseção tem como objetivo propiciar ao aluno a mobilização de algumas estratégias 

de leitura, tais como a elaboração de hipóteses ou a antecipação de informações relativas 
ao texto a ser lido, com base em questões sobre o tema, o gênero ou o seu portador (a 
mídia em que aparece).

Conforme já comentado ao longo da exposição dos “Princípios norteadores da coleção”, o 
leitor atribui significado ao que lê não apenas pela compreensão do que o texto apresenta, 
mas também pela relação que estabelece entre o que lê e os seus conhecimentos prévios. 
(Ver, a esse respeito, Solé1 e Kleiman2.)

As questões propostas possibilitam algumas dessas articulações porque, conforme 
destaca Kleiman3: “Ao formular hipóteses, o leitor estará predizendo temas, e ao testá-las, 
depreenderá o tema; estará também postulando uma possível estrutura textual; estará en-
riquecendo, refinando, checando esse conhecimento. São todas essas estratégias próprias 
da leitura que levam à compreensão do texto”.

Durante a leitura, sugerimos que o professor abra espaço para que os alunos verifiquem 
as hipóteses elaboradas, tanto para confirmá-las como para rejeitá-las, ajustando o seu 
processo de compreensão do texto.

Em seguida, o texto em si é apresentado, sempre acompanhado ou seguido por um “Boxe 
biográfico” a respeito de seu(s) autor(es).

1  SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.
2  KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2005.
3  Idem.
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A exploração do texto lido
Na sequência de atividades que sucedem ao texto, tomou-se como meta o desenvolvimen-

to das capacidades de leitura arroladas nos pressupostos: capacidades de decodificação, de 
compreensão e de apreciação e réplica, na sua relação com os agrupamentos de gêneros 
estudados. Para tanto, organizou-se tal sequência de atividades em três subseções.

A primeira delas, denominada “Compreensão do texto”, na seção “Leitura”, inicia-se com 
algumas questões que buscam recuperar o sentido mais global do texto. Em seguida, em 
um item à parte, denominado “A língua em uso: os sentidos do texto”, exploram-se: a) os 
aspectos linguísticos que contribuem para a produção de sentido e conferem maior ex-
pressividade ao texto lido; b) o léxico desse texto, com vistas à ampliação do vocabulário 
do aluno e à exploração de relações entre a seleção lexical e a produção de sentidos; e c) 
a observação de fatos relacionados à variação linguística – inclusive de natureza diafásica 
(registros mais ou menos formais) – presentes no texto lido. Vale ressaltar que sempre se 
procurou relacionar esses aspectos linguísticos às características gerais do gênero que o 
texto representa, de modo que o aluno consiga extrapolar suas observações para outras 
situações comunicativas. Na seção “Leitura e produção” tanto a exploração do sentido 
global do texto quanto as questões linguísticas, lexicais e aquelas relacionadas à variação 
linguística aparecem sob o título “Depois de ler”.

A segunda subseção da seção “Leitura”, que pode aparecer também na seção “Leitura 
e produção de texto”, focaliza o gênero que o texto lido representa; por exemplo: “Conto 
maravilhoso”, “Conto popular”, “Relato pessoal e texto expositivo (enciclopédico)”, etc.

As seções “Leitura / Leitura e produção de texto” podem, ainda, trazer o boxe “E por falar 
nisso...”. Isso ocorre sempre que o texto lido dá margem à discussão de temas transversais 
(ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo) 
ou de outros temas, como a exploração do ponto de vista estético. Essa seção trabalha a 
interdisciplinaridade e a interdiscursividade.

Finalmente, toda vez que um novo gênero é abordado, temos o boxe “Para guardar”, 
que busca sistematizar as observações feitas pelos alunos a respeito do gênero em foco e 
os aspectos tipológicos enfatizados na leitura, além de outros que forem pertinentes em 
cada situação.

As particularidades da segunda seção de leitura: “Leitura e produção de texto”
A segunda seção de leitura (“Leitura e produção de texto”) segue um encaminhamento 

metodológico semelhante ao da primeira, com a diferença de que, nesse segundo momento, 
o objetivo precípuo é preparar o aluno para a produção de texto que será feita em seguida. 
Desse modo, logo após o boxe “Contexto”, temos o boxe “A produção em foco”, que antecipa
ao aluno: a) qual gênero ele produzirá ao fim das atividades; e b) em quais aspectos do texto 
ele deve concentrar a sua atenção, de modo a colher subsídios para essa produção textual.

Em alguns casos, foi explorado nessa seção um gênero diferente daquele examinado 
na primeira leitura, porém dentro do mesmo agrupamento de gêneros. Sempre que 
isso ocorreu, procurou-se também detalhar mais a sequência de atividades de leitura, 
incluindo todo o trabalho mencionado antes (compreensão global do texto, construção 
dos sentidos, estudo do gênero), já que o segundo gênero, nesses casos, constitui um 
novo objeto de estudo para o aluno.

Há muitos casos, porém, em que as duas seções de leitura trabalham o mesmo gêne-
ro. Isso ocorre quando se trata de um gênero de características muito específicas e/ou 
que demanda um aprofundamento maior. Nesses casos em que o gênero da primeira e 
da segunda leitura é o mesmo, em geral se optou, na segunda seção de leitura, por uma 
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sequência de atividades mais sucinta, uma vez que o gênero e seus aspectos tipológicos 
já foram estudados na primeira seção. Seja como for, em qualquer caso, as atividades de 
leitura dessa segunda seção procuram acima de tudo direcionar o aluno à produção de 
texto, detalhada no próximo item.

Produção de texto
No trabalho de produção de textos desta coleção, priorizou-se a diversidade de gêne-

ros do discurso, estando prevista a produção de um gênero diferente por unidade, com 
poucas repetições ao longo dos anos (e, mesmo quando há repetições, faz-se sempre 
presente a preocupação de incrementar a complexidade e/ou introduzir variações re-
levantes de uma produção para outra). Isso porque, do mesmo modo que a diversidade 
de gêneros se mostra fundamental na formação do leitor proficiente, também assume 
um papel decisivo na formação do produtor competente de textos.

Cada gênero textual apresenta características peculiares. O estudo de tais carac-
terísticas – observáveis na adequação entre intencionalidade de quem produz o texto, 
conteúdo temático e organização textual, na estrutura específica dos textos de um dado 
gênero e também na forma de uso da língua – permite ao aluno apropriar-se dos diversos 
textos existentes em nossa cultura, ampliando suas possibilidades de comunicação, de 
expressão e, por conseguinte, de participação ativa na sociedade.

Em todas as unidades, a produção de texto do aluno orienta-se pela observação do 
modelo, entendido aqui como uma referência de produção do gênero proposto: um deter-
minado gênero textual é apresentado (podendo ou não coincidir com o da primeira leitura, 
segundo os critérios explicados antes); o aluno analisa o texto observando aspectos textuais 
próprios daquele gênero (guiando-se pelas atividades de leitura desta seção) e logo na 
sequência utiliza-os na prática, na subseção “Produção de texto”.

Essa subseção traz como subtítulo o gênero que será produzido (por exemplo, “Produ-
ção de texto: um novo conto maravilhoso”) e é iniciada pelo boxe “O que você vai produzir”. 
Esse boxe retoma e detalha as informações antecipadas no boxe “A produção em foco”, já 
comentado aqui. Ele serve, também, para oferecer ao aluno um contexto específico de 
produção, ou seja, para informá-lo a respeito do que vai escrever, para que e para quem.

Terminada essa contextualização, inicia-se uma sequência de orientações passo a passo 
divididas em tópicos, os quais buscam organizar o processo de produção, conferindo ênfase 
especial à etapa de planejamento. 

Após a produção, são oferecidos alguns critérios para que o aluno possa fazer a ava-
liação do que produziu, revisando seu texto e reescrevendo-o ou passando-o a limpo. De 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), ensinar tais procedimentos 
de revisão e reescrita é fundamental, porque eles fazem parte do modus faciendi dos 
produtores de textos competentes. Nas palavras do documento oficial (Parâmetros Cur-
riculares Nacionais: 3o e 4o ciclos. Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 77): “Separar, no tempo, 
o momento de produção do momento de refacção [...] permite que o aluno se distancie 
de seu próprio texto, de maneira a poder atuar sobre ele criticamente; possibilita que o 
professor possa elaborar atividades e exercícios que forneçam os instrumentos linguís-
ticos para o aluno poder revisar o texto”. 

A preocupação desta coleção foi, justamente, auxiliar o professor nessa tarefa, sugerindo-
-lhe instrumentos linguísticos de revisão na forma de um quadro, posicionado no final de 
cada subseção “Produção de texto”. Terminado todo o processo de revisão e refacção, a 
classe faz a apresentação dos textos de acordo com as orientações dadas.
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Estudo da língua
Assim como a seção de “Leitura”, a seção “Estudo da língua” está presente em dois mo-

mentos distintos de cada unidade, contemplando, ao longo dos quatro volumes da coleção, 
todo o conteúdo de Língua Portuguesa normalmente trabalhado no 3o e no 4o ciclos do 
Ensino Fundamental.

Por meio de alguns momentos de observação analítica e reflexiva da língua em seus 
diversos usos, o trabalho proposto favorece que o aluno compreenda algumas das relações 
existentes entre elementos de ordem gramatical, principalmente morfossintáticos, e seu 
papel na produção de sentido de textos.

O caminho metodológico seguido na seção compreende quatro movimentos. O pri-
meiro tem início na subseção “Observe e analise”, em que são propostas questões que 
solicitam a observação e a análise de um determinado uso da língua, relacionado ao 
tópico gramatical estudado. Essas questões são complementadas por um trabalho de 
sistematização metalinguística mais complexa, com exposições teóricas de caráter mais 
transmissivo, como quadros e diagramas, entre outros.

No terceiro passo metodológico da seção, correspondente à subseção “Aplique seus 
conhecimentos”, os conceitos estudados são praticados em exercícios estruturais e, sempre 
que possível, contextualizados. Nos casos em que aparecem exercícios mais relacionados 
aos diferentes usos, procura-se integrar os conteúdos trabalhados anteriormente com a 
interpretação e a análise de textos, de modo que os alunos percebam como os elementos 
linguísticos e gramaticais contribuem na composição e na construção da expressividade 
de um texto.

O segundo “Estudo da língua” de cada unidade conta, ainda, com a subseção “Questões 
da língua”. Nela, são abordados outros aspectos gramaticais, tais como a acentuação, a su-
fixação e a ortografia, com maior ênfase nesta última, uma vez que o ensino da ortografia 
nos anos finais do ensino fundamental ainda tem um importante papel na construção de 
produtores de texto.

Uma parte do trabalho com a ortografia apoia-se em uma prática mais reflexiva, que 
envolve a observação das regularidades ortográficas. Outra parte é voltada para a cons- 
ciência dos aspectos normativos da variedade padrão da língua.

Projetos em equipe
Ao longo de cada volume são propostos dois projetos em equipe. O foco desses projetos 

é o trabalho com gêneros em situações orais públicas, que implica, na maioria das vezes, 
também o trabalho com gêneros de apoio – em geral escritos – para a realização das situa- 
ções que envolvem os gêneros.

Nas diferentes situações de projetos, portanto, as etapas previstas contemplam e 
articulam produções orais e escritas – gêneros orais e gêneros escritos. Nesses proje-
tos torna-se explícito o grau de continuidade entre as duas linguagens nas situações de 
comunicação das diversas esferas sociais: quando o produto final é uma apresentação 
oral, por exemplo, para prepará-la, o aluno precisa fazer uma pesquisa que envolve 
procedimentos de busca e seleção de informações, produção de resumos, esquemas 
e cartazes que, além de serem produto do processo de pesquisa, passam a ser usados 
como apoio à fala.

Procura-se também articular a escolha do gênero ou do evento proposto com os 
conteúdos que foram estudados em uma unidade ou em um grupo de unidades. Assim, 
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segue às unidades iniciais dos volumes – que, como dito, se concentram na exploração 
de aspectos relacionados às narrativas e aos relatos – a proposta de produção de um 
gênero ou evento oral em que seja dado destaque para o que se aprendeu sobre narrar 
e relatar.

Às unidades que trabalham com gêneros de estrutura expositiva e argumentativa, 
seguem projetos que propõem gêneros orais expositivos e gêneros orais argumenta-
tivos, respectivamente. 

Do exposto, depreende-se que cada um dos projetos propostos, além de oferecer 
o contato com diferentes gêneros, possibilita a oportunidade de aplicar, ampliar e 
aprofundar os conhecimentos aprendidos ao longo de um conjunto de unidades e de 
desenvolver procedimentos e atitudes básicos relacionados ao trabalho em grupo, 
tais como a organização, a cooperação e o respeito.

Os assuntos são variados e muitos propiciam a reflexão e a discussão de temáticas 
transversais. O aluno é orientado em cada fase do trabalho, havendo instruções es-
pecíficas referentes a cada passo, desde a fase inicial de organização, passando pela 
execução e terminando na apresentação do produto, que pode ser feita por meio de 
gravações, painéis, exposições orais, debates, dramatizações, etc.

Os procedimentos de estudo e pesquisa são recorrentemente aplicados na prepa-
ração de debates e na produção de comentários, resumos, painéis, exposições orais, 
cartazes, etc. Assim, os alunos devem, por exemplo, fazer um resumo usando o proce-
dimento de seleção de informações e aprender a elaborar questionários para entre-
vistas, tanto para produzir entrevistas quanto reportagens destinadas a uma revista.

Para a execução desses projetos, o professor dispõe de orientações complementares 
no livro e nas Orientações gerais que estão neste portal.

Nos volumes 7 e 9 entram também projetos que possibilitam a reflexão a respeito 
de cutura de paz e que motivam os alunos a uma revisão de conceitos. Nesses casos, 
o foco não é a produção de texto ou a apresentação oral, mas a reflexão.

A avaliação: propostas
Toda e qualquer atividade educativa escolar apresenta-se como uma atividade 

intencional: responde a algum objetivo previamente definido e pretende alcançar um 
resultado específico. Isso significa que, a cada atividade preparada e executada em 
sala de aula (ações que dizem respeito ao ensino), espera-se como resultado um certo 
aprendizado por parte do aluno.

Sendo assim, faz parte do processo de ensino-aprendizagem verificar se a ação 
pedagógica corresponde às intenções, ou seja, se aquilo que foi definido como ob-
jetivo se concretizou nos resultados esperados pela ação pedagógica desenvolvida 
pelo professor.

Entende-se, portanto, a avaliação como um processo contínuo de melhoria do 
ensino-aprendizagem por meio da identificação dos problemas e avanços que podem 
possibilitar redimensionamentos e continuidades do processo educativo.

Partindo dessa premissa, a avaliação estaria desempenhando as funções apontadas 
por César Coll4: permitir ajustar a ajuda pedagógica às características individuais dos 
alunos, por meio de aproximações sucessivas; e permitir determinar o grau em que 
foram atingidas as intenções do Projeto Curricular.

4   COLL, César. Psicologia e currículo. São Paulo: Ática, 1996.
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Essa concepção de avaliação parte do pressuposto de que as diferenças são positivas e 
fundamentais para o crescimento dos sujeitos no processo. Cada aluno que chega à escola 
traz consigo, além de suas características pessoais, diferentes experiências vividas, confor-
me o ambiente sociocultural e familiar em que vive. Cabe ao educador, portanto, conhecer 
tais diferenças para considerá-las e aprovei tá-las no planejamento da ação pedagógica.

Para esse conhecimento, a primeira necessidade do professor é tentar responder às 
seguintes perguntas: Que sabem meus alunos em relação ao que quero ensinar? Que ex-
periências tiveram? O que são capazes de aprender? Esse momento é entendido como o da 
avaliação diagnóstica, que deve ser realizada a cada nova fase de aprendizagem (a cada 
novo conteúdo).

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, o professor poderá notar progressos, 
dificuldades e bloqueios que serão fundamentais para redimensionar o que foi planejado 
e adaptá-lo às novas necessidades que surgem. Esse processo contínuo de observação 
refere-se ao que César Coll classifica como a dimensão formativa da avaliação.

Ao desenvolver as atividades previstas no livro didático, o professor poderá observar, por 
meio das produções de texto, da autoavaliação, da avaliação entre colegas, das respostas às 
perguntas-chave do estudo da língua, etc., se os alunos estão respondendo às propostas e, 
a partir disso, planejar outras ações que possibilitem retomar as dificuldades observadas.

Outro momento de avaliação corresponde à observação dos resultados obtidos ao final 
de uma fase de aprendizagem, quando o professor poderá verificar a relação entre os tipos 
e graus de aprendizagem construídos pelos alunos e os objetivos inicialmente definidos 
quanto aos conteúdos selecionados.

Ao falar da avaliação formativa, o educador Antoni Zabala5 propõe em seu esquema 
outro momento de avaliação: a avaliação integradora, que teria como objetivo verificar o 
conhecimento e avaliar todo o percurso do aluno. Nesse momento, caberiam perguntas do 
tipo: Fez as atividades no prazo determinado? Estava preparado para a aula? Refez os textos, 
encarando-os como uma nova oportunidade de aprendizagem? Participou dos trabalhos 
em duplas e em equipe? Empenhou-se nas atividades em classe?

As atividades do próprio livro, como as questões sobre conhecimentos prévios, antes 
da leitura; de revisão de texto em “Avalie…” nas “Produções de texto”; dos itens de “O que 
você irá estudar” antes do “Estudo da língua”, propiciam ao professor fazer a avaliação 
inicial e a avaliação formativa.

Plano de trabalho com uma unidade
O plano aqui apresentado considera que a classe tenha cinco aulas de português por 

semana, com previsão de uma unidade por mês. Trata-se apenas de uma sugestão, consi-
derando uma unidade padrão do 6o ano. O professor deve adaptá-lo às particularidades de 
sua prática e às necessidades de seu grupo.

5  ZABALA, Antoni. A prática educativa. Porto Alegre: Artmed. 1998.
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Primeira semana

1a aula

Estudo da imagem
•	Analisar	o	texto	visual	ou	verbo-visual	de	abertura.	A	princípio,	os	alunos	podem	
apenas	observar	o	texto	e	falar	livremente	a	respeito	dele.	Posteriormente,	o	professor	
pode	propor	as	questões	sugeridas,	priorizando	a	participação	oral	e	coletiva.

Antes de ler

•	Orientar	os	alunos	a	responder	às	questões	oralmente	ou	por	escrito,	com	posterior	
discussão.

•	Fazer	um	levantamento	do	que	já	sabem	a	respeito	do	gênero	focalizado	na	
unidade.	Se	julgar	interessante,	anotar	as	falas	deles	para	que	verifiquem,	ao	final	
da	unidade,	o	quanto	progrediram.

•	Ler	as	informações	sobre	o	texto	com	os	alunos,	ampliando	os	aspectos	que	
considerar	importantes.

Sugestões para o texto de “Leitura”
•	A	partir	da	Unidade	2,	é	possível	pedir,	como	lição	de	casa,	que	os	alunos	façam	uma	
primeira	leitura	individual	do	texto	e	escrevam	um	comentário	a	respeito.	O	que	
entenderam	ou	não,	por	exemplo.

•	Promover	a	leitura	do	“Contexto”,	variando	a	estratégia.	Os	alunos	podem	ler	
individualmente,	e	o	professor,	destacar	o	que	for	mais	importante	ou,	ainda,	ler	em	
voz	alta	com	eles.

•	Pedir	que	façam	em	classe	uma	leitura	individual	e	silenciosa	para	que	estabeleçam	
um	segundo	contato	com	o	texto.	Ouvir	os	comentários.	O	que	entenderam,	o	que	
não	entenderam,	se	e	do	que	gostaram,	o	que	mais	lhes	chamou	a	atenção,	etc.	

•	Retomar	as	questões	de	“Antes	de	ler”	e	pedir	que	chequem	suas	hipóteses.
•	Fazer	uma	leitura	oral	do	texto,	compartilhada	com	os	alunos,	parando	em	
momentos	estratégicos	que	mereçam	maior	destaque	e	discussão,	tendo	em	vista	
os	aspectos	abordados	na	unidade.	Essa	leitura	garantirá	o	terceiro	contato	da	
turma	com	o	texto.

Obs.:	a	leitura	feita	pelo	professor	é	sempre	muito	importante,	porque	funciona	como	
referência	para	os	alunos.	Pode	ser	interessante	propor,	também,	situações	em	que	a	
classe	apenas	ouça	a	leitura	do	professor	sem	acompanhá-la	no	livro.	Essa	leitura	oral	
assume	maior	relevância	quando	o	texto	oferece	dificuldades	que	exijam	maior	mediação.

2a aula

Leitura:  
Compreensão do 
texto

•	Esta	seção	poderá	ser	feita	em	classe	ou	em	casa,	dependendo	do	
desenvolvimento	das	atividades	anteriores.	Em	ambos	os	casos,	a	correção	poderá	
ser	feita	coletivamente	ou	em	pequenos	grupos	ou,	ainda,	em	duplas.

•	Uma	alternativa	ao	formato	fazer/corrigir,	que	em	geral	é	muito	produtiva,	é	propor	
que	se	pense	nas	questões	como	uma	produção	coletiva:	elas	são	lidas	e	resolvidas	
em	conjunto	pela	turma	toda	sem	que	haja	necessidade	de	proceder	a	uma	
correção	posterior.

Obs.:	considerando	as	subseções	desta	seção	de	“Leitura”	e	“Estudo	do	texto”,	o	professor	
pode	alternar	entre	um	e	outro	procedimento.

3a aula

A língua em uso: 
os sentidos do 
texto e o estudo 
do gênero

•	As	questões	relativas	ao	aspecto	tipológico	e	ao	gênero	trabalhado	devem,	
preferencialmente,	ser	feitas	e	discutidas	em	classe,	pois	estarão	diretamente	
relacionadas	à	produção	de	texto.	A	correção	pode	seguir	as	dinâmicas	sugeridas	
em	“Compreensão	do	texto”.

•	Reservar	um	momento	para	a	sistematização	dos	conhecimentos	construídos.	Para	
tanto,	recorrer	à	seção	“Para	guardar”.

4a e 5a aulas

Estudo da  
língua I

•	Ler	com	os	alunos	os	itens	de	“O	que	você	irá	estudar”.	É	importante	que	eles	
tenham	clareza	dos	objetivos	que	devem	alcançar.

•	Perguntar	a	eles	o	que	sabem	sobre	o	assunto.	Anotar	o	que	já	sabem	e	as	dúvidas.
•	Os	alunos	devem	fazer	os	exercícios	de	observação	e	análise	e,	posteriormente,	
discutir	e	apresentar	os	conceitos.

Obs.:	o	“Aplique	seus	conhecimentos”	pode	ser	feito	em	classe	ou	em	casa.
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segunda semana

1a aula

Leitura e  
produção de texto

•	Promover	a	leitura	do	“Contexto”,	variando	a	estratégia.	Os	alunos	podem	ler	
individualmente,	e	o	professor,	destacar	o	que	for	mais	importante	ou,	ainda,	ler	
oralmente	junto	com	eles.

•	Passar	à	leitura	de	“A	produção	em	foco”.	Os	alunos	devem	ler	o	texto	já	sabendo	
dos	aspectos	aos	quais	devem	estar	mais	atentos.

2a aula

Leitura e  
produção de texto

•	Os	alunos	fazem	a	leitura	do	texto	individualmente	e	respondem	às	questões	em	
uma	discussão	coletiva.

Obs.:	se	a	opção	for	responder	às	questões	por	escrito,	isso	pode	ser	feito	em	casa,	e	a	
discussão,	na	sala	de	aula.
•	Reservar	um	momento	para	a	sistematização	dos	conhecimentos	construídos.	Para	
tanto,	recorrer	à	seção	“Para	guardar”.

3a aula

Produção de texto

•	Ler	e	discutir	com	os	alunos	a	proposta	de	produção.
•	Certas	atividades	exigirão	entrevistas	e	pesquisas	em	casa;	outras,	de	
planejamento,	podem	ser	feitas	em	classe	ou	como	lição.

•	A	produção	de	texto	propriamente	dita	pode	ser	feita	em	casa	ou	em	aula	
destinada	a	essa	finalidade.	É	importante	garantir	tempo	necessário	para	um	
trabalho	cuidadoso,	tendo	como	referência	os	critérios	de	avaliação	propostos	no	
final	da	seção.

4a aula

Produção de texto

•	Esta	aula	fica	reservada	para	a	produção	em	sala.	Caso	a	opção	tenha	sido	pela	
produção	em	casa,	a	aula	pode	ser	destinada	à	avaliação.

•	Uma	opção	muito	proveitosa,	especialmente	quando	o	professor	detecta	problemas	
comuns	na	produção,	é	fazer	uma	revisão	coletiva,	que	pode	ter	como	objetivos:
a)		prever	a	reescrita	do	texto,	tendo	em	vista	os	critérios	previamente	apresentados	

para	avaliação;
b)		abordar	apenas	um	aspecto	problemático	do	texto;	por	exemplo,	se	houver	

muita	repetição	de	palavras,	analisar	isso	com	a	turma	e	propor	a	reescrita	para	
eliminá-las.

Obs.:	o	professor,	nesse	momento,	pode	se	perguntar:	Quais	alunos	atingiram	o	objetivo	
proposto	inicialmente?	Quais	o	atingiram	parcialmente?	Quanto	eles	não	sabiam	sobre	
esse	gênero	e	sobre	o	aspecto	tipológico	em	foco	e	passaram	a	saber?	Quanto	eles	
avançaram	em	relação	ao	que	já	sabiam?	O	que	é	preciso	fazer	para	que	todos	atinjam	
o	objetivo?

5a aula

Estudo  
da língua II

•	Ler	com	os	alunos	os	itens	de	“O	que	você	irá	estudar”.	É	importante	que	eles	
tenham	clareza	dos	objetivos	que	devem	alcançar.

•	Perguntar	a	eles	o	que	sabem	sobre	o	assunto.	Anotar	o	que	já	sabem	e	as	dúvidas.
•	Os	alunos	devem	fazer	os	exercícios	de	observação	e	análise	e,	posteriormente,	
discutir	e	apresentar	os	conceitos.

Obs.:	o	“Aplique	seus	conhecimentos”	pode	ser	feito	em	classe	ou	em	casa.	

terceira semana

1a aula

Estudo  
da língua II

•	Correção	do	“Aplique	seus	conhecimentos”,	em	duplas	ou	coletivamente,	se	os	
exercícios	tiverem	sido	feitos	em	casa.

•	Reservar	um	momento	para	a	avaliação	dos	conhecimentos.

2a aula

Produção  
de texto •	Apresentação	das	produções	de	texto.
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terceira semana

3a aula

Questões  
da língua

•	Introduzir	o	estudo	perguntando	aos	alunos	o	que	já	sabem	sobre	o	que	vão	
estudar.	Por	exemplo:	se	for	a	respeito	do	fonema	/s/,	que	palavras	eles	conhecem	
com	esse	som?	Que	dificuldades	de	ortografia	têm	em	relação	ao	assunto?

•	Proceder,	na	sequência,	como	nas	aulas	de	“Estudo	da	língua”.	

4a e 5a aulas – metade da quarta semana

Projeto em  
equipe e  
avaliação

•	Iniciar	os	projetos	em	equipe.	Cada	um	tem	uma	duração	diferente.	Geralmente,	
os	projetos	duram	quatro	ou	cinco	aulas.	Alguns	deles	exigirão	muito	trabalho	
extraclasse.	Nas	orientações	específicas	dos	projetos,	você	encontrará	mais	
informações.

•	Após	a	finalização	de	cada	projeto,	proceder	à	avaliação,	com	o	apoio	das	fichas	de	
avaliação	de	projetos,	sugeridas	nas	“Orientações	gerais”	da	unidade.

•	As	aulas	finais	da	quarta	semana	ficam	reservadas	para	uma	avaliação	dos	
conhecimentos	dos	alunos	até	esse	momento.	
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Veja a seguir os Quadros de conteúdos da coleção.

Quadro de conteúdos — Livro 6
unidade 1 — era uma VeZ um reinO distante...

Tema: Talentos ABERTURA — Imagens para “Chapeuzinho Vermelho” e “A Bela e a Fera” 

LEITURA — “As três penas”, dos 
Irmãos Grimm

◆	 O conto maravilhoso

•		Personagem,	espaço,	tempo,	
narrador

♦	 A	ação	na	narrativa	

•		Situação	inicial,	conflito,	clímax,	
desfecho

LEIT. E PRODUÇÃO — “O patinho 
bonito”, de Marcelo Coelho

•		Conto	maravilhoso	(nova	versão)

PRODUÇÃO — Um novo conto 
maravilhoso 

(nova	versão	de	um	conto	
maravilhoso)

EST. LÍNGUA I — Linguagem e língua

◆	 Linguagem

•		Tipos	de	linguagem

◆	 Língua 

•		Como	a	língua pode ser expressa

EST. LÍNGUA II — Variedades 
linguísticas, linguagem formal e 
linguagem informal

◆	 Variedades linguísticas

•		Normas	urbanas de prestígio

♦	 Variedades	regionais

◆	 	Linguagem formal e linguagem 
informal

♦	 Gíria	ou	jargão

QUESTÕES DA LÍNGUA — Fonema e 
letra

◆	 Fonema e letra

•	 Fonemas, vogais e consoantes

♦	 Sílaba

♦	 Encontros	vocálicos

♦	 Encontros	consonantais

◆	 	Correspondência inexata entre 
fonemas e letras

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Olhos	tão	
grandes”	e	“Eu	pego	você”,	de	
Nazareno	[serigrafias]

LEITURA	DA	HORA	—	“O	dragão	que	
era	lagarto”,	de	Flávio	Souza,	e	“Uma	
surpresa	de	aniversário”,	de	Chris	
Colfer	

unidade 2 — HistÓrias de Ontem, de HOJe e de semPre

Tema: Sabedoria ABERTURA — Imagem de contador de história na África 

LEITURA — “Dofú, o sábio”, de Ilan 
Brenman

◆	 O conto popular

•		Narrativa

♦	 O	enredo	

LEIT. E PRODUÇÃO — “O compadre da 
Morte”, de Câmara Cascudo

•		Conto	popular

PRODUÇÃO — Reconto de conto 
popular 

(pesquisa	e	reconto	de	conto	popular)

EST. LÍNGUA I — Substantivo

◆	 Definição

♦	 Classificação

•		Substantivos	comum,	próprio,	
coletivo;	simples,	composto;	
primitivo,	derivado;	concreto,	
abstrato 

EST. LÍNGUA II — Flexões do substan-
tivo

◆	 Definição

♦	 Flexão	de	gênero

•		Masculino	e	feminino
•		Substantivos	biformes	e	
uniformes	(sobrecomuns,	comuns	
de	dois	gêneros)

♦	 Flexão	de	número

•		Singular	e	plural

♦	 Flexão	de	grau

•		Normal,	aumentativo	e	diminutivo

QUESTÕES DA LÍNGUA — Família de 
palavras

◆	 Família de palavras

•		Palavras	primitivas	e	derivadas

E	POR	FALAR	NISSO	—		Dona	Morte	
da	Turma	do	Penadinho,	de	Mauricio	
de	Souza;	“A	Morte	e	o	Avarento”,	de	
H.	Bosch;	ilustração	de	Wolf	Erlbruch	
para	livro	[imagens	de	personagem	de	
HQ,	quadro	e	ilustração	para	livro]

LEITURA	DA	HORA	—		“Revelação”,	de	
Djota	Carvalho	
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unidade 3 — nas entrelinHas

Tema: Valores ABERTURA — “Vendedor de passarinho” e “Menino com pássaro”, de Portinari 

LEITURA — “Negócio de menino com 
menina”, de Ivan Ângelo

◆	 O conto 

•		Definição	de	ficção

♦	 O	diálogo	no	texto	narrativo	

•		Discursos	direto	e	indireto

♦	 Marcas	de	oralidade	no	diálogo

LEIT. E PRODUÇÃO — “Conversa de 
compra de passarinho”, de Rubem 
Braga

•		Conto

PRODUÇÃO — Conto com diálogo 

(narrador	em	1a	pessoa)

EST. LÍNGUA I — Determinantes do 
substantivo

◆	 Determinantes do substantivo

•		Contribuição	dos	determinantes	
do	substantivo	para	a	construção	
de	sentido	do	texto

EST. LÍNGUA II —  Adjetivo

◆	 Definição

•		Adjetivo	e	locução	adjetiva

♦	 Classificação	do	adjetivo
•		Adjetivos	simples,	compostos,	
primitivos,	derivados

♦	 Flexões	do	adjetivo
•		Uniformes	e	biformes;	adjetivos	
compostos

♦	 Graus	do	adjetivo
•		Grau	comparativo	e	grau	
superlativo

QUESTÕES DA LÍNGUA — S e Z nas 
terminações -ÊS, -EZ e -ESA, -EZA

◆	 	S e Z nas terminações -ÊS, -EZ e 
-ESA, -EZA

E	POR	FALAR	NISSO	—	Macanudos,	de	
Liniers	

LEITURA	DA	HORA	—	“No	país	do	
futebol”,	de	Carlos	Eduardo	Novaes,	e	
“O	cavalo	imaginário”,	de	Moacyr	Scliar	

unidade 4 — Para nÃO esquecer

Tema: Memórias ABERTURA — “Meu tio”, de Jacques Tati 

LEITURA — “Meu tio”, de Jean-Claude 
Carrière

◆	 Narrativa de memória 

•		Descrever	

•		Romance

LEIT. E PRODUÇÃO — “Dores, 
contusões e falta de ar”, de Ann 
McPherson e Aidan MacFalarne

•		Diário	pessoal	

◆	 Diário ficcional e diário íntimo

♦	 	As	diferenças	entre	o	diário	
ficcional	e	o	diário	íntimo

PRODUÇÃO — O diário ficcional e o 
diário íntimo 

EST. LÍNGUA I — Sinais de pontuação 
I: ponto de exclamação, ponto-final, 
ponto de interrogação, dois-pontos, 
travessão, aspas

◆	 Sinais de pontuação

•		Para	que	servem	os	sinais

•		Como	usar	alguns	deles

♦	 	Ponto	de	exclamação,	ponto	de	
interrogação	e	ponto-final

♦	 Dois-pontos

♦	 Travessão

♦	 Aspas

EST. LÍNGUA II —  Sinais de pontua-
ção II: a vírgula e seus usos 

◆	 A vírgula

QUESTÕES DA LÍNGUA — As 
representações do fonema

◆	 O fonema /s/

E	POR	FALAR	NISSO	—		Personagens	
Carlitos,	Hulot	e	Mr.	Bean	[fotos]

LEITURA	DA	HORA	—		“O	ciclope”,	de	
Jean	Martin,		e	“Viagens	de	Liliput”,	de	
Jonathan	Swift	

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Uma	coleção	
de	histórias	de	vida
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unidade 5 — citius, altius e FOrtius

Tema: Esportes ABERTURA — Imagens de esportistas de vários esportes em competição 

LEITURA — “Pedala, Lelê!”, de 
José Roberto Torero (texto A) e 
“Ciclismo”, de Benê Turco (texto B)

•		Crônica	

◆	 	O verbete enciclopédico 

•		Intenção	comunicativa	

•		Texto	expositivo

LEIT. E PRODUÇÃO — “Futebol”, de 
Planeta Saber

•		Verbete	enciclopédico

PRODUÇÃO — Verbete enciclopédico

(verbete	sobre	esportes	olímpicos)	

EST. LÍNGUA I — Artigo

◆	 	Artigo

•		Artigos	definido	e	indefinido

♦	 Funções	do	artigo	
♦	 	Formas	simples	e	combinadas	do	

artigo
•		Crase

EST. LÍNGUA II —  Numeral 

◆	 	Numeral

•		Classificação

•		Numerais	cardinal,	ordinal,	
multiplicativo,	fracionário

•		Numerais	coletivos

•		Numerais	como	determinantes	do	
substantivo

QUESTÕES DA LÍNGUA — O fonema 
/z/

◆	 	O fonema /z/

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Roda	de	
bicicleta”,	de	Marcel	Duchamp	
[ready-made]

LEITURA	DA	HORA	—	“Bicicletai!”,	de	
Antonio	Prata	

unidade 6 — acessiBilidade: direitO de tOdOs

Tema: Acessibilidade ABERTURA — “Criando o espetáculo”, de Sue Austin 

LEITURA — “Rampas para 
cadeirantes?”, de Jairo Marques 

◆	 O artigo de opinião 

•		Noção	de	argumento

LEIT. E PRODUÇÃO — Cartas de 
reclamação “Prefeitura Municipal 
de Nova Iguaçu” (carta 1) e “Quem 
se responsabiliza pelas calçadas da 
cidade?” (carta 2)

◆	 A carta de reclamação

PRODUÇÃO — Carta de reclamação

(sobre	problema	que	afeta	pessoas	do	
bairro)	

EST. LÍNGUA I — Pronomes pessoais 
e de tratamento

◆	 Pronomes

•		Pessoas	do	discurso

•		Pronome	substantivo	ou	adjetivo

◆	 Pronomes pessoais

•		Pronomes	retos	e	oblíquos

◆	 Pronomes de 2a pessoa

◆	 Pronomes de tratamento

◆	 Pronomes oblíquos

EST. LÍNGUA II — Pronomes 
possessivos, demonstrativos, 
indefinidos e interrogativos 

◆	 Pronomes possessivos

◆	 	Emprego dos pronomes 
possessivos

◆	 Pronomes demonstrativos

◆	 	Emprego dos pronomes 
demonstrativos

◆	 Pronomes indefinidos 

◆	 Pronomes interrogativos

QUESTÕES DA LÍNGUA — Sílaba 
tônica; monossílabos átonos e 
tônicos

◆	 	Sílaba tônica; monossílabos 
átonos e tônicos 

◆	 Monossílabos átonos e tônicos

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Bueiro	
e	escova	de	dentes”,	de	SÃO	e	
Delafuente	[intervenção	urbana	com	
grafite]

LEITURA	DA	HORA	—	“O	menino	
sem	imaginação”,	de	Carlos	Eduardo	
Novaes,	e	“Pequeno	passo”,	de	
Marcelo	Rubens	Paiva	
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unidade 7 — O sentimentO que nasce dO cOraÇÃO

Tema: Amor ABERTURA — Imagens de uma família andando de bicicleta e de um casal apaixonado 

LEITURA — “Bilhete”, de Mario 
Quintana (texto A), e “Receita para não 
engordar sem necessidade de ingerir 
arroz integral e chá de jasmim”, de 
Carlos Drummond de Andrade 

◆	 	O poema 

•		Linguagem	poética
•		Eu	lírico	e	eu	poético
•		Estrofe	e	versos	(branco	e	solto)
•		Sílabas	poéticas,	métrica	e	ritmo
•		Rima	(interna,	perfeita,	imperfeita)
•		Assonância	e	aliteração
•		Regularidade	dos	versos

LEIT. E PRODUÇÃO — “O que é 
simpatia”, de Casimiro de Abreu

•		Poema	

PRODUÇÃO — Poema de amor 

EST. LÍNGUA I — Verbo I: conceito e 
flexão

◆	 	Verbo I: conceito e flexão

•		Verbo	e	locução	verbal

♦	 Flexões	verbais
•		Pessoa	(1a,	2a,	3a)	e	número	
(singular	e	plural)

•		Tempo	(presente,	passado	e	
futuro)

•		Modo	verbal	(indicativo,	
subjuntivo	e	imperativo)

EST. LÍNGUA II —  Verbo II: formas 
nominais, conjugações verbais e 
tempos do indicativo 

◆	 	Formas nominais

•		Indicativo,	particípio	e	gerúndio

◆	 	Conjugações verbais

♦	 	Modelo	de	conjugação	do	modo	
indicativo
•		Verbos	regulares:	falar,	viver,	
dividir

QUESTÕES DA LÍNGUA — Acentuação 
das oxítonas e das proparoxítonas

◆	 	Acentuação das oxítonas 

◆	 	Acentuação das proparoxítonas

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Um	amor”,	de	
René	Bull,	e	“O	beijo”,	de	Gustav	Klimt	

LEITURA	DA	HORA	—	“Canção	do	
exílio”,	de	José	Paulo	Paes;	“Um	amor	
inteiro”	e	“Zig	e	Zag	saíram”,	de	Sergio	
Capparelli	e	Ana	Claudia	Gruszynski;	e	
trecho	de	“Lampião	&	Lancelote”,	de	
Fernando	Vilela	

unidade 8 — Para O altO e aVante!

Tema: Histórias em quadrinhos ABERTURA — Mickey Mouse, de Walt Disney, e Níquel Náusea, de Fernando Gonsales 

LEITURA — “Democracia”, de Laerte 
(texto A), e “Circenses”, de Fábio 
Coala Cavalcanti (texto B)

◆	 	As histórias em quadrinhos
•		Tira	
•		Elementos	da	HQ	(balões,	
letreiros,	legendas,	interjeições,	
onomatopeias)

•		Combinação	de	texto	verbal	e	
imagens

LEIT. E PRODUÇÃO — “Vó”, de Jean 
Galvão (tiras) 

•		História	em	quadrinhos

PRODUÇÃO — Tira

(para	livro	de	HQ)	

EST. LÍNGUA I — Advérbio

◆	 	Advérbio
•		Advérbio	e	locução	adverbial

♦	 	Classificação
♦	 	Palavras	que	funcionam	como	

adjetivo	e	advérbio
♦	 	Variação	de	grau	nos	advérbios

EST. LÍNGUA II — Interjeição 

◆	 	Interjeição
♦	 	Classificação
♦	 	Locução	interjetiva
♦	 	Interjeição	e	onomatopeia

QUESTÕES DA LÍNGUA — Acentuação 
das paroxítonas

◆	 	Acentuação das paroxítonas

E	POR	FALAR	NISSO	—	A	personagem	
Mônica,	de	M.	de	Sousa,	redesenhada	
por	André	Tomas	e	Greg	Tocchini	
[ilustrações	de	versões	de	
personagem	de	HQ]

LEITURA	DA	HORA	—	“Exposição”,	de	
Tânia	Alexandre	Martinelli	

PROJETO	EM	EQUIPE	—	As	HQs	no	
Brasil
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PNLD — LIVRO 7
unidade 1 — HistÓrias que eXPlicam O mundO

Tema: Mitos
ABERTURA — “Orfeu conduzindo Eurídice do mundo subterrâneo”, 

de Jean-Baptiste Camille Corot  

LEITURA — “As duas mortes de 
Eurídice”, de Christian Grenier

◆	 O mito

LEIT. E PRODUÇÃO — “O Sol e a Lua”, 
de Daniele Küss e Jean Torton

◆	 A lenda

PRODUÇÃO — Lenda 

(registro	escrito	e	reconto	oral	da	
lenda)

EST. LÍNGUA I — Revisão: 
determinantes do sujeito e pronome

◆	 Determinantes do substantivo

◆	 Pronomes 

♦	 Tipos	de	pronome

EST. LÍNGUA II — Revisão: verbo

◆	 Revisão: verbo

♦	 Locução	verbal

•		Verbo	principal	e	verbo	auxiliar

♦	 Modos	verbais

•		Imperativo,	indicativo,	subjuntivo

♦	 Tempos	do	indicativo

•		Pretérito	mais-que-perfeito,	
pretérito	imperfeito,	pretérito	
perfeito,	presente,	futuro	do	
presente,	futuro	do	pretérito

♦	 Formas	nominais

•		Infinitivo,	particípio,	gerúndio

QUESTÕES DA LÍNGUA — Revisão: 
acentuação das palavras 
proparoxítonas e oxítonas

◆	 	Revisão: acentuação das palavras 
proparoxítonas e oxítonas

E	POR	FALAR	NISSO	—		“Harry	Potter	e	
a	Pedra	Filosofal”,	de	Chris	Columbus	
[cena	de	filme]

LEITURA	DA	HORA	—		“Mitomania”,	
de	Steve	Barlow	e	Steve	Skidmore,	e	
“O	mundo	dos	mortos”,	de	Frederico	
Lourenço	

unidade 2 — na trilHa da aVentura

Tema: Aventura ABERTURA — “O Hobbit: a desolação de Smaug”, de Peter Jackson  

LEITURA — “O Hobbit”, de J. R. R. 
Tolkien

◆	 O romance de aventura

•		Personagens	(protagonista,	
antagonista,	personagem	
secundária	ou	coadjuvante)

LEIT. E PRODUÇÃO — “A mensagem”, 
de Brian Selznick

•		Romance	de	aventura

PRODUÇÃO — Continuação de 
narrativa de aventura

EST. LÍNGUA I — Verbo I: estrutura e 
regularidade

◆	 Estrutura do verbo

•		Radical,	desinência	e	vogal	
temática

◆	 Verbos regulares e irregulares

EST. LÍNGUA II  — Verbo II: tempos do 
subjuntivo

◆	 Tempos do subjuntivo

•		Presente,	pretérito	imperfeito	e	
futuro

♦	 	Correlação	entre	os	tempos	do	
subjuntivo	e	do	indicativo

QUESTÕES DA LÍNGUA — Revisão: 
acentuação nos hiatos

◆	 Revisão: acentuação nos hiatos

◆	 Acentuação de I e U nos hiatos

E	POR	FALAR	NISSO	—		Imagens	para	
“Vinte	mil	léguas	submarinas”	e	“Cinco	
semanas	em	um	balão”,	obras	de	Júlio	
Verne	[ilustrações	para	livros]

LEITURA	DA	HORA	—		“O	Cavaleiro	da	
Triste	Figura”,	de	Miguel	de	Cervantes,	
e	“Percival	e	o	Orgulhoso	do	
Descampado”,	de	Jacqueline	Mirande	
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unidade 3 — HistÓrias de cOragem

Tema: Memórias ABERTURA — Paquistanesa Malala Yousafzai e físico inglês Stephen Hawkings

LEITURA — “Eu sou Malala”, de 
Malala Yousafzai e Christina Lamb 

◆	 Autobiografia

LEIT. E PRODUÇÃO — “Sem 
fronteiras”, de Stephen Hawkings  

•		Autobiografia

PRODUÇÃO — Relato autobiográfico

EST. LÍNGUA I — Verbo III: modo 
imperativo

◆	 Modo imperativo

♦	 Formação	do	imperativo

•		Imperativo	afirmativo	e	negativo
♦	 	Distinção	entre	imperativo	e	

subjuntivo

♦	 	Formas	do	imperativo	da	2a	e	da	3a	
pessoa

EST. LÍNGUA II — Substantivação e 
funções das formas nominais do 
verbo

◆	 Substantivação

◆	 	Funções exercidas pelas formas 
nominais

•		Infinitivo,	particípio,	gerúndio

QUESTÕES DA LÍNGUA — Acentuação 
dos ditongos abertos

◆	 Acentuação dos ditongos abertos

E	POR	FALAR	NISSO	—	“O	problema	
com	que	todos	convivemos”,	de	
Norman	Rockwell	[quadro]

LEITURA	DA	HORA	—		“Lobos	do	mar”,	
de	Torben	Grael	

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Educação	em	
Direitos	Humanos	—	Cultura	de	paz

unidade 4 — ciÊncia tamBÉm É aVentura

Tema: Ciência ABERTURA — Imagens de bombeiro, tomografia, tênis e antena

LEITURA — “Gênio, sim; nerd, não”, 
de Raul Juste Lores  

◆	 O depoimento

LEIT. E PRODUÇÃO — “Entrevista 
exclusiva com Chris Hadfield: o 
astronauta discute Space oddity 
e o futuro da Estação Espacial 
Internacional”, de Charles Poladian

◆	 A entrevista

•		Intenção	principal

PRODUÇÃO — Entrevista

(entrevistar	e	registrar	por	escrito)

EST. LÍNGUA I — Elementos de 
ligação I: preposição

◆	 Preposição

•		Preposição	e	locução	prepositiva

♦	 	Combinação	e	contração	entre	
preposições	e	outras	palavras

♦	 	Significados	das	preposições

EST. LÍNGUA II — Elementos de 
ligação II: conjunção

◆	 Conjunção

•		Conjunção	e	locução	conjuntiva

♦	 	Significado	das	conjunções

QUESTÕES DA LÍNGUA — Acentos 
diferenciais

◆	 Acentos diferenciais

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Metrópolis”,		
“De	volta	para	o	futuro”,	“O	
laboratório	de	Dexter”	e	“As	Meninas	
Superpoderosas”	[cenas	de	filmes	e	
de	desenhos	animados]

LEITURA	DA	HORA	—	“George	e	
o	segredo	do	universo”,	de	Lucy	
Hawking	e	Stephen	Hawking	
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unidade 5 — “aO inFinitO e alÉm!”

Tema: Superação ABERTURA — Surfistas fazendo manobras em praia do Havaí 

LEITURA — “Derek é sucesso”, do 
Portal OndaOn  

◆	 A notícia

LEIT. E PRODUÇÃO — “História do 
surfista cego que encarou Pipeline 
inspira documentário”, de Cleide 
Klock

◆	 A reportagem

♦	 	Diferenças	e	semelhanças	entre	
reportagem	e	notícia

PRODUÇÃO — Reportagem

EST. LÍNGUA I — Morfologia e 
sintaxe. Frase e oração. Período 
simples e composto

◆	 Morfologia e sintaxe

◆	 Frase, oração e período

•		Períodos	simples	e	composto	

EST. LÍNGUA II — Sujeito e predicado. 
Concordância verbal I: regra geral

◆	  Sujeito e predicado

•		Ordem	direta	e	ordem	indireta

♦	 	Núcleo	do	sujeito

◆	 	Concordância verbal (I): regra 
geral

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de X ou CH

◆	 Emprego de X ou CH

E	POR	FALAR	NISSO	—		“As	duas	
Fridas”,	de	Frida	Kahlo	[quadro]

LEITURA	DA	HORA	—		“Trabalho”,	de	
Michael	J.	Fox	

unidade 6 — em Busca de cOneXÃO

Tema: Novas tecnologias ABERTURA — Multidão aguardando lançamento de novo produto

LEITURA — “Pela metade”, de Denise 
Fraga  

◆	 A crônica argumentativa

•		Crônica

•		Argumento

•		Contra-argumento

LEIT. E PRODUÇÃO — “O que a 
internet está fazendo com os 
nossos cérebros”, de Nicholas Carr

•		Texto de opinião

◆	 A argumentação

•		Tipos de argumento

PRODUÇÃO — Texto de opinião

EST. LÍNGUA I — Tipos de sujeito

◆	 Sujeito determinado

•		Sujeitos simples, composto, 
oculto, desinencial ou implícito

◆	 Sujeito indeterminado

♦	 	Diferença	entre	sujeito	
indeterminado	e	sujeito	oculto	ou	
desinencial

◆	 Oração sem sujeito

•		Oração sem sujeito com verbos 
impessoais 

EST. LÍNGUA II — Concordância 
verbal II: concordância em orações 
com sujeito composto e com 
expressões partitivas

◆	 Concordância verbal II: 
concordância em orações com 
sujeito composto e com expressões 
partitivas

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de S, Z e X

◆	 Emprego de S, Z e X

E	POR	FALAR	NISSO	—	Fotos	tiradas	
com	celular,	de	Lucila	Wroblewski	
[mobgrafia,	arte	fotográfica	e	visual	
captada	e	editada	em	dispositivos	
móveis	como	o	celular]

LEITURA	DA	HORA	—	“Mais	um	blog”,	
de	Vinicius	Campos	
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unidade 7 — imagens na POesia

Tema: Imagens na poesia ABERTURA — “Illusion of a forest on the beach”, de Daniel Buren  

LEITURA — “Vento perdido”, de 
Pedro Bandeira (texto A), e “ Na 
carreira do vento”, de Jorge de Lima 
(texto B)  

◆	 O poema

•		Antítese
•		Sentido	denotativo	e	sentido	
conotativo

•		Imagens	na	poesia
•		Personificação	ou	prosopopeia
•		Metáfora
•		Hipérbole

LEIT. E PRODUÇÃO — “Tempestade”, 
de Henriqueta Lisboa

•		Poema

PRODUÇÃO — Poema narrativo

EST. LÍNGUA I —  Verbos de ligação. 
Predicativo do sujeito

◆	 Verbos de ligação

♦	 	Verbos	que	podem	ser	de	ligação	
ou	de	ação

◆	 Predicativo do sujeito

♦	 	Predicativo	do	sujeito	com	verbos	
de	ação

EST. LÍNGUA II — Tipos de predicado

◆	 Tipos de predicado

•		Predicados	nominal,	verbal,	
verbo-nominal

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de G e J

◆	 Emprego de G e J

E	POR	FALAR	NISSO	—		“The	long	
leg”,	de	Edward	Hopper,	e	“Pintura	
do	vento	VII”,	de	Bob	Verschueren	
[quadro	e	land art]

LEITURA	DA	HORA	—		“As	coisas”,	
de	Jorge	Luis	Borges,	e	“O	ovo	de	
galinha”,	de	João	Cabral	de	Melo	Neto	

unidade 8 — equidade: resPeitO À diVersidade

Tema: Convivência ABERTURA — “Em um mundo de diferenças enxergue a igualdade”, do Unicef  

LEITURA — “Homofobia”, do governo 
de Fortaleza  

◆	 O anúncio publicitário

LEIT. E PRODUÇÃO — “Bullying não 
tem graça”, do governo de Rondônia

•		Anúncio	publicitário

PRODUÇÃO — Anúncio publicitário

EST. LÍNGUA I — Transitividade 
verbal. Objetos direto e indireto

◆	 	Transitividade verbal: verbo 
intransitivo e verbo transitivo

♦	 Verbo	auxiliar	e	verbo	principal

♦	 Objeto	direto	e	objeto	indireto

◆	 Predicado verbal

EST. LÍNGUA II — Adjunto adnominal. 
Adjunto adverbial

◆	 Adjunto adnominal

◆	 Adjunto adverbial

♦	 Verbos	de	direção	

♦	 Classificação	do	adjunto	adverbial

QUESTÕES DA LÍNGUA — 
Abreviaturas e siglas

◆	 Abreviaturas e siglas

E	POR	FALAR	NISSO	—		“I	shop	
therefore	I	am”,	de	Barbara	Kruger	
[obra	com	linguagem	publicitária]

LEITURA	DA	HORA	—		“Sangue	ruim	e	
vozes	invisíveis”,	de	J.	K.	Rowling	

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Anunciar	
também	é	uma	ação	social
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PNLD — LIVRO 8
unidade 1 — O delicadO tecer de HistÓrias

Tema: Tecer ABERTURA — “Maman”, de Louise Burgeois 

LEITURA — “A infinita fiadeira”, de 
Mia Couto

◆	 O conto fantástico

♦	 O	foco	narrativo
•		Tipos	de	narrador	(narrador	
observador,	narrador	onisciente,	
narrador	protagonista,	narrador	
testemunha)

LEIT. E PRODUÇÃO — “A aranha”, de 
Orígenes Lessa

•		Conto	fantástico

PRODUÇÃO — Conto (fantástico ou 
não) em 1a ou 3a pessoa

EST. LÍNGUA I — Revisão: sujeito, 
predicado, adjunto adnominal, 
predicativo do sujeito

◆	 Sujeito e predicado
•		Núcleo	do	sujeito

◆	 Tipos de sujeito 
•		Sujeitos	determinado	(simples,	
composto,	oculto,	desinencial	ou	
implícito)	e	indeterminado

•		Oração	sem	sujeito	(verbo	
impessoal)

◆	 Adjunto adnominal

◆	 Predicativo do sujeito
•		Predicado	nominal	(com	verbo	de	
ligação)

EST. LÍNGUA II — Revisão: 
transitividade verbal, objetos direto 
e indireto, predicado verbal, adjunto 
adverbial

◆	 Transitividade verbal
•		Verbos	transitivo	e	intransitivo
•		Predicado	verbal

♦	 	Verbo	transitivo	direto	e	verbo	
transitivo	indireto

•		Objetos	direto	e	indireto

◆	 Adjunto adverbial

•		Adj.	adverbial	e	locuções	
adverbiais

QUESTÕES DA LÍNGUA — Grafia de 
algumas palavras e expressões

◆	 	Grafia de algumas palavras e 
expressões

♦	 Há	cerca	de	/	acerca	de	/	a	cerca	de

♦	 A	baixo	/	abaixo	

♦	 Mal	/	mau	

♦	 Mas	/	mais	

♦	 Por	que	/	por	quê	/	porque	/	porquê

♦	 A	tempo	/	há	tempo

E	POR	FALAR	NISSO	—		“As	afinidades	
eletivas”	e	“Perspicácia”,	de	René	de	
Magritte	[quadros]

LEITURA	DA	HORA	—		“Uma	casa”,	de	
Moacyr	Scliar	

unidade 2 — Os cOnFlitOs de tOdOs nÓs

Tema: Conflitos ABERTURA — “Gonzaga: de pai pra filho”, dirigido por Breno Silveira 

LEITURA — “Doutor”, de Luiz 
Schwarcz

◆	 O conto 

♦	 O	foco	narrativo
•		Revisão	de	gêneros	narrativos	
(crônica,	conto,	romance)

LEIT. E PRODUÇÃO — “Entre irmãos”, 
de José J. Veiga

•		Conto	em	1a	pessoa

PRODUÇÃO — Conto em 1a pessoa

(Conto	com	situação	de	antagonismo	
vivenciada	pelas	personagens)

EST. LÍNGUA I — Predicativo do 
objeto. Predicado verbo-nominal

[uso de “Doutor” (U2)]

◆	 Predicativo do objeto 

•		Predicativo	do	objeto		adjunto	
adnominal

•		Predicado	verbo-nominal

EST. LÍNGUA II — Vozes verbais

[uso de frases descontextualizadas 
(outros)]

◆	 Voz ativa e voz passiva
•		Voz	verbal
•		Agente	da	passiva

♦	 	Voz	passiva	sintética	e	voz	passiva	
analítica
•		Voz	passiva	sintética		sujeito	
indeterminado

♦	 	Transformação	da	voz	ativa	em	
voz	passiva

◆	 Voz reflexiva
•		Verbo	pronominal

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de Ç/C e SS/S

◆	 Emprego de Ç/C e SS/S

E	POR	FALAR	NISSO	—	“O	grito”,	de	
Edvard	Munch	[quadro]

LEITURA	DA	HORA	—	“A	partida”,	de	
Osman	Lins	
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unidade 3 — PÉ na estrada

Tema: Viagens ABERTURA — Cânion do Rio S. Francisco, EUA 

LEITURA — “Grand Canyon do alto: 
de avioneta ou de helicóptero”, de 
Haroldo de Castro

◆	 O relato de viagem 

♦	 	Descrição	objetiva	e	descrição	
subjetiva

LEIT. E PRODUÇÃO — “Somente para 
meus olhos”, de Heloisa Seixas

•		Relato	de	viagem

PRODUÇÃO — Relato de viagem

EST. LÍNGUA I — Complemento 
nominal

◆	 Complemento nominal 

♦	 	Complemento	nominal		adjunto	
adnominal

EST. LÍNGUA II — Aposto e vocativo

◆	 Aposto

•		Tipos	de	aposto	(explicativo,	
resumidor,	enumerativo,	
especificativo)

◆	 Vocativo

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
do H

◆	 Emprego do H

E	POR	FALAR	NISSO	—	Imagens	aéreas	
de	Ipanema,	no	RJ,	de	Yann	Arthur	
Bertrand	e	de	Cássio	Vasconcellos	
[fotos]

LEITURA	DA	HORA	—	“Descobrindo	o	
oceano”,	de	Ernesto	Che	Guevara,	e	“A	
partida,	afinal...”,	de	André	Magalhães	
Homem	de	Mello	

unidade 4 — encruZilHadas

Tema: Dilemas ABERTURA — “A alma boa de Setsuan”, de Bertolt Brecht 

LEITURA — “Aquele que diz sim e 
Aquele que diz não”, de Bertolt 
Brecht (Ato 1)

◆	 O texto teatral 

♦	 	Descrição	objetiva	e	descrição	
subjetiva

LEIT. E PRODUÇÃO — “Aquele que 
diz sim e Aquele que diz não”, de 
Bertolt Brecht (Ato 2)

•		Texto	teatral

PRODUÇÃO — Texto teatral

EST. LÍNGUA I — Revisão: oração 
e período. Período composto por 
subordinação

◆	 	Revisão: oração e período; 
período simples e composto 

•		Oração	e	período

•		Diferença	entre	períodos	simples	
e	composto

◆	 	Período composto por 
subordinação

•		Períodos	compostos	por	
coordenação	e	por	subordinação

EST. LÍNGUA II — Revisão: sinais de 
pontuação. Emprego de vírgula e 
ponto e vírgula

◆	 	Revisão: dois-pontos, reticências, 
aspas, travessão e parênteses

◆	 	Emprego da vírgula nos períodos 
simples e composto

♦	 	Termos	de	mesma	função	sintática

♦	 	Adjunto	adverbial	antecipado

◆	 Emprego do ponto e vírgula

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de E ou I

◆	 Emprego de E ou I

E	POR	FALAR	NISSO	—	Imagens	de	
“Macbeth”,	de	William	Shakespeare	
[cenas	de	peças	teatrais]

LEITURA	DA	HORA	—	“A	moratória”,	de	
Jorge	Andrade

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Festival	de	
esquetes	humorísticos
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unidade 5 — O uniVersO em que ViVemOs

Tema: Cosmos ABERTURA — Detalhe de ilustração da mensagem de Arecibo

LEITURA — “Sete mistérios que a 
astronomia (ainda) não conseguiu 
resolver”, de Luíza Antunes 

◆	 O texto de divulgação científica 

LEIT. E PRODUÇÃO — “Um mundo 
como a terra”, de Ulisses Capozzoli
♦	 Texto	de	divulgação	científica

PRODUÇÃO — Texto de divulgação 
científica

EST. LÍNGUA I — Orações 
subordinadas substantivas I

◆	 	O que é oração subordinada 
substantiva 

♦	 Conjunção	integrante

•		Tipos	de	oração	subordinada	
substantiva

◆	 	Oração subordinada substantiva 
subjetiva

◆	 	Oração subordinada substantiva 
objetiva direta

◆	 	Oração subordinada substantiva 
objetiva indireta

◆	 	Oração subordinada substantiva 
completiva nominal

EST. LÍNGUA II — Orações 
subordinadas substantivas II

◆	 	Oração subordinada substantiva 
predicativa

◆	 	Oração subordinada substantiva 
apositiva

◆	 	Oração subordinada substantiva 
agente da passiva

◆	 	Orações subordinadas 
substantivas desenvolvidas e 
reduzidas

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de O ou U, e de U, L ou O

◆	 	Emprego de O ou U

◆	 	Emprego de U, L ou O

E	POR	FALAR	NISSO	—		“2001,	uma	
odisseia	no	espaço”,	de	Stanley	
Kubrick,	e	“Gravidade”,	de	Alfonso	
Cuarón	[cenas	de	filmes]

LEITURA	DA	HORA	—	“A	moratória”,	de	
Jorge	Andrade

unidade 6 — diFerentes, mas semelHantes

Tema: Diferenças ABERTURA — Imagens da Baía de Todos-os-Santos e de parte de uma favela 
em Salvador 

LEITURA — “Os perigos de uma 
história única”, de Chimamanda 
Ngozi Adichie

◆	 	A apresentação oral 

•		Palestra	argumentativa	transcrita
◆	 	Recursos e estratégias de 

argumentação

•		Opinião	e	argumentos

LEIT. E PRODUÇÃO — “A periferia nas 
redes sociais”, de Marcio Blanco

•		Texto	de	opinião

PRODUÇÃO — Texto de opinião

(sobre	os	desafios	de	conviver	com	
povos	e	culturas	diferentes)

EST. LÍNGUA I — Orações 
subordinadas adverbiais I

◆	 	Orações subordinadas adverbiais I

♦	 	Oração	subordinada	adverbial	
temporal

♦	 	Oração	subordinada	adverbial	
comparativa

♦	 	Oração	subordinada	adverbial	
conformativa

♦	 	Oração	subordinada	adverbial	
proporcional

EST. LÍNGUA II — Orações 
subordinadas adverbiais II

◆	 	Orações subordinadas adverbiais II

♦	 	Or.	subordinada	adverbial	causal

♦	 	Or.	subordinada	adverbial	
consecutiva

♦	 	Or.	subordinada	adverbial	final

♦	 	Or.	subordinada	adverbial	
condicional

♦	 	Or.	subordinada	adverbial	
concessiva

◆	 	Orações subordinadas adverbiais 
desenvolvidas e reduzidas

QUESTÕES DA LÍNGUA — Locução 
prepositiva e locução conjuntiva

◆	 	Locução prepositiva

•	Algumas	locuções	prepositivas

◆	 	Locução conjuntiva

•	Algumas	locuções	conjuntivas

E	POR	FALAR	NISSO	—	Imagens	de	
moradores	da	comunidade	Nova	
Holanda,	RJ,	de	fotógrafos	da	própria	
comunidade	[fotos]

LEITURA	DA	HORA	—	“A	educação	
de	uma	criança	sob	o	Protetorado	
Britânico”,	de	Chinua	Achabe
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unidade 7 — a mudanÇa Pela PalaVra

Tema: Reivindicações ABERTURA — Imagem do III Festival da Canção 

LEITURA — “Canto das três raças”, 
de Mauro Duarte e Paulo César 
Pinehiro (texto A), e “Não existe 
amor em SP”, de Criolo (texto B)

◆	 A letra de canção 

•		Recursos	expressivos	
(adjetivação,	repetição,	aliteração,	
assonância)

LEIT. E PRODUÇÃO — “O Rio 
Severino”, de Herbert Viana

•		Letra	de	canção	com	temática	
social

PRODUÇÃO — Pesquisa de letras de 
canção com temática social

(para	sarau	musical)

EST. LÍNGUA I — Pronomes relativos

◆	 Pronomes relativos

•		Antecedente

♦	 Quais	são	os	pronomes	relativos

♦	 Emprego	dos	pronomes	relativos

•		Pronomes	o	qual,	quem,	quanto,	
onde,	cujo

♦	 Pronome	relativo	e	preposição

♦	 	Ambiguidade	dos	pronomes	
relativos

EST. LÍNGUA II — Orações 
subordinadas adjetivas

◆	 Orações subordinadas adjetivas

♦	 	Classificação	das	orações	
subordinadas	adjetivas

•		Orações	subordinadas	adjetivas	
restritivas	e	explicativas

♦	 	Orações	subordinadas	adjetivas	
reduzidas

QUESTÕES DA LÍNGUA — Verbos no 
plural: ter, vir, ver, crer, ler, dar 

◆	 	Verbos no plural: ter, vir, ver, 
crer, ler, dar 

E	POR	FALAR	NISSO	—		“Miriam’s	
reflection”	e	“Lightness	and	
heaviness”,	de	Ramiro	Gomez	
[intervenções	em	anúncios	
publicitários]

LEITURA	DA	HORA	—	“Grande	sertão	
veredas”,	de	João	Guimarães	Rosa

unidade 8 — quandO um inFOgrÁFicO É a melHOr sOluÇÃO

Tema: Fenômenos climáticos ABERTURA — “De olho no ciclone” (infográfico 1) e “Como são produzidos os 
infográficos” (infográfico 2) 

LEITURA — [mesmo infográfico da 
abertura]

◆	 O infográfico

LEIT. E PRODUÇÃO — [mesmo 
infográfico da abertura]

•		Infográfico

PRODUÇÃO — Infográfico

EST. LÍNGUA I — Emprego da vírgula nas 
orações subordinadas adjetivas

◆	 	A vírgula nas orações 
subordinadas adjetivas

•		A	vírgula	nas	orações	adjetivas	
reduzidas

EST. LÍNGUA II — A vírgula nas orações 
subordinadas adverbiais e substantivas

•		A vírgula nas orações 
subordinadas adverbiais e 
substantivas 

QUESTÕES DA LÍNGUA [não tem] 

E	POR	FALAR	NISSO	—	Imagem	
veiculada	no	site	“Vejo	infográficos	
em	tudo”,	de	Marina	Ferreira	e	
Fê	Carvalho	Leite	[imagem	com	
infográfico]

LEITURA	DA	HORA	—	“Vidas	secas”,	de	
Graciliano	Ramos

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Por	um	mundo	
melhor



24

Estrutura da coleçãoportuguês

PNLD — LIVRO 9
unidade 1 — rir É O melHOr remÉdiO

Tema: Humor ABERTURA — Estátua de Carlos Drummond e charges a respeito da estátua 

LEITURA — “Estátuas”, de Luis F. 
Verissimo

◆	 A crônica

•		A	construção	do	humor

•		Metáfora

•		“Poeminha	do	contra”,	de	
Quintana

LEIT. E PRODUÇÃO — “O importuno”, 
de Carlos Drummond de Andrade

•		Crônica

PRODUÇÃO — Crônica de humor

EST. LÍNGUA I — Revisão: morfologia, 
sintaxe e morfossintaxe

◆	 	Revisão: morfologia, sintaxe e 
morfossintaxe

EST. LÍNGUA II — Revisão: orações 
subordinadas

•		Orações	subordinadas	

◆	 	Orações subordinadas 
substantivas

◆	 	Orações subordinadas adjetivas

◆	 	Orações subordinadas adverbiais

◆	 	Orações subordinadas reduzidas

QUESTÕES DA LÍNGUA [não tem] 

E	POR	FALAR	NISSO	—	“A	grande	onda	
de	Kanagawa”,	de	Katsushika	Hokusai,	
e	“A	onda”,	de	João	Montanaro	
[xilogravura	japonesa	e	charge]

LEITURA	DA	HORA	—	“Como	nasce	
uma	história”,	de	Fernando	Sabino

unidade 2 — num FuturO nÃO tÃO distante...

Tema: Ficção científica ABERTURA — “1984”, “Matrix - reloaded”, “Eu, robô”, “Jogos vorazes” [cenas 
de filmes]

LEITURA — “O pedestre”, de Ray 
Bradbury

◆	 O conto de ficção científica

•		Ficção	científica

♦	 A	construção	da	verossimilhança

♦	 A	construção	do	suspense

LEIT. E PRODUÇÃO — “Um dia”, de 
Isaac Asimov

•		Conto	de	ficção	científica

PRODUÇÃO — Continuação de 
narrativa de ficção científica

EST. LÍNGUA I — Conjunções 
coordenativas

◆	 Conjunções coordenativas

♦	 	Classificação	das	conjunções	
coordenativas

•		Aditivas,	adversativas,	
alternativas,	conclusivas,	
explicativas

♦	 	As	conjunções	coordenativas	e	as	
relações	de	sentido

EST. LÍNGUA II — Orações 
coordenadas

◆	 Orações coordenadas

•		Período	composto	por	
coordenação

♦	 	Classificação	das	orações	
coordenadas	

•		Assindéticas	e	sindéticas

♦	 	Classificação	das	orações	
coordenadas	sindéticas	

•		Aditivas,	adversativas,	
conclusivas,	explicativas

♦	 	As	orações	coordenadas	
assindéticas	e	as	relações	de	
sentido

QUESTÕES DA LÍNGUA — Ortoépia e 
prosódia 

◆	 Ortoépia e prosódia

♦	 	Prosódia

E	POR	FALAR	NISSO	—	Imagens	
de	mulheres	na	ficção	científica,	
interpretadas	por	Sigourney	Weaver	e	
Nichelle	Nichols	[cenas	de	filmes]

LEITURA	DA	HORA	—	“O	guia	do	
mochileiro	das	galáxias”,	de	Douglas	
Adams
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unidade 3 — O PrincÍPiO da nÃO ViOlÊncia

Tema: Cultura de paz ABERTURA — Peace Memorial Park [arquitetura] 

LEITURA — “64 maneiras de 
construir a paz no dia a dia”, da 
Associação Palas Athena

◆	 Listas

•		Discurso

LEIT. E PRODUÇÃO — Comunicação 
não violenta, de Arun Gandhi

•		Infográfico

PRODUÇÃO — Texto de opinião

EST. LÍNGUA I — Regência verbal

◆	 Regência verbal

♦	 	Algumas	regências	verbais	que	
provocam	dúvidas

♦	 	Complemento	verbal	na	forma	de	
oração

♦	 	Complemento	verbal	na	forma	de	
pronome	relativo

EST. LÍNGUA II — Regência nominal

◆	 Regência nominal 

♦	 	Regências	mais	comuns

♦	 	Complemento	nominal	na	forma	de	
oração

♦	 	Complemento	nominal	na	forma	de	
pronome	relativo

♦	 	Preposição	de	+	verbo	no	infinitivo

♦	 	Regência	dos	advérbios

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego de 
porque, porquê, por que e por quê 

◆	 	Emprego de porque, porquê, por 
que e por quê 

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Guernica”,	de	
Pablo	Picasso,	e	imagem	de	protesto	
contra	a	Guerra	do	Iraque	[quadro	e	
foto]

LEITURA	DA	HORA	—	“Liberdade”,	de	
Nelson	Mandela

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Educação	em	
direitos	humanos	—	cultura	de	paz

unidade 4 — POntO de Vista

Tema: Ponto de vista ABERTURA — “Zoom”, de Istvan Banyai []  

LEITURA — “Protestos, redes sociais 
e as diferentes mídias”

◆	 O debate

•		Características	dos	textos	orais	e	
escritos

•		Razão	ou	argumento
•		Polêmica

LEIT. E PRODUÇÃO — Trechos de 
“Protestos, redes sociais e as 
diferentes mídias” (mesmo texto de 
Leitura)

•		Debate

PRODUÇÃO — Debate

EST. LÍNGUA I — Concordância 
nominal

◆	 Concordância nominal

♦	 	Concordância	do	adjetivo	com	mais	
de	um	substantivo

♦	 	Outros	casos	de	concordância	
nominal

EST. LÍNGUA II — Revisão: 
concordância verbal

◆	 Concordância verbal 

♦	 	Casos	específicos

•		Concordância	verbal	em	
orações	com	sujeito	composto	e	
expressões	partitivas

QUESTÕES DA LÍNGUA [não tem] 

E	POR	FALAR	NISSO	—	Imagens	de	
selfie	da	festa	do	Oscar	de	2014	e	de	
selfie	do	artista	e	ativista	Al	Welwel	
[imagens	de	selfies]

LEITURA	DA	HORA	—	“Pense	nos	
outros”,	de	Marcelle	Santos
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unidade 5 — PelO Fim da ViOlÊncia

Tema: Violência doméstica ABERTURA — Imagens do movimento “One billion rising for justice” [fotos]

LEITURA — “Todos os dias, cerca de 
360 crianças e adolescentes são 
vítimas de violência no país”, de 
Elaine Patrícia Cruz

◆	 A reportagem

LEIT. E PRODUÇÃO — “Só a lei não 
basta”, jornal Zero Hora

•		Editorial

•		Estratégias	argumentativas

PRODUÇÃO — Texto dissertativo- 
-argumentativo

EST. LÍNGUA I —  Revisão: emprego 
da vírgula 

◆	 	Emprego da vírgula no interior da 
oração

◆	 	Emprego da vírgula no período 
composto por subordinação

◆	 	Emprego da vírgula no período 
composto por coordenação

EST. LÍNGUA II — Colocação 
pronominal

◆	 	Colocação pronominal 

♦	 Próclise

♦	 Ênclise

♦	 Mesóclise

♦	 	Colocação	dos	pronomes	em	
locuções	verbais

♦	 	Colocação	dos	pronomes	em	
tempos	compostos

QUESTÕES DA LÍNGUA — 
Acentuação: verbos com pronomes 
enclíticos 

◆	 	Acentuação: verbos com 
pronomes enclíticos

E	POR	FALAR	NISSO	—	Cartaz	da	
campanha	“To	walk	on	her	shoes”	e	
imagem	de	movimento	na	Itália	contra	
a	violência	doméstica	[cartaz	e	foto]

LEITURA	DA	HORA	—	“Tony	Porter:	
‘Os	homens	que	agridem	as	mulheres	
foram	educados	para	isso’”,	de	
Nathalia	Ziemkiewicz	[entrevista	com	
Porter]

unidade 6 — liVrOs: eu recOmendO!

Tema: Livros ABERTURA — Livraria El Ateneo [arquitetura]

LEITURA — “Antes da liberdade”, de 
Ana Lúcia Brandão

◆	 A resenha crítica

LEIT. E PRODUÇÃO — “Pinóquio 
retorna no ritmo frenético do texto 
original”, de Thales de Menezes

•		Resenha	crítica

PRODUÇÃO — Resenha crítica 

(de	um	livro	escolhido	pelo	aluno)

EST. LÍNGUA I — Crase I

◆	 Crase I

♦	 	Casos	em	que	ocorre	a	crase

♦	 	Casos	em	que	não	ocorre	a	crase

EST. LÍNGUA II — Crase II

◆	 Crase II 

♦	 	Casos	especiais	de	uso	da	crase

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
de Há ou A 

◆	 Emprego de Há ou A 

E	POR	FALAR	NISSO	—	“A	leitora”,	de	
Jean-Honoré	Fragonard,	e	“Leitura”,	de	
Almeida	Júnior	[quadros]

LEITURA	DA	HORA	—	“A	menina	que	
não	sabia	ler”,	de	John	Harding
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unidade 7 — as FOrmas da POesia

Tema: Percepções ABERTURA — “Descanse”, obra do projeto São Paulo Poesia Concreta do grupo 
artístico BijaRi [intervenção urbana]

LEITURA — “O olho de vidro do meu 
avô”, de Bartolomeu Campos de 
Queirós

◆	 A prosa poética

•		Outros	poemas	na	teoria:	poema	
de	Joan	Brossa	e	poema	de	
Sérgio	Capparelli	e	Ana	Cláudia	
Gruszynski

LEIT. E PRODUÇÃO — “Bumerangue”, 
de Chacal (texto A), e “Sem vento”, 
de Arnaldo Antunes (texto B)

◆	 O poema visual

PRODUÇÃO — Poema visual

EST. LÍNGUA I — Figuras de 
linguagem I

◆	 Figuras de linguagem

◆	 Figuras de som

♦	 Aliteração

♦	 Onomatopeia

◆	 Figuras de sintaxe ou construção

♦	 Anáfora												♦		Polissíndeto

♦	 Elipse																♦		Assíndeto

♦	 Inversão											♦		Silepse

♦	 Pleonasmo

◆	 Figuras de palavras

♦	 Comparação						

♦	 Metáfora

♦	 Metonímia

EST. LÍNGUA II — Figuras de 
linguagem II

◆	 Figuras de pensamento 

♦	 Antítese

♦	 Paradoxo

♦	 Eufemismo

♦	 Hipérbole

♦	 Prosopopeia	ou	personificação

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
do apóstrofo 

◆	 Emprego do apóstrofo 

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Broadway	
Boogie	Woogie”	e	“Victory	Boogie	
Woogie”,	de	Mondrian	[quadros]

LEITURA	DA	HORA	—	“Depressa”	
e	“Devagar”,	de	João	Anzanello	
Carrascoza

unidade 8 — nO escurinHO dO cinema

Tema: A vida na corda bamba ABERTURA — Infográfico sobre como se produz um filme no cinema 

LEITURA — “O palhaço”, de Selton 
Mello e Marcelo Vindicatto

◆	 O roteiro cinematográfico

LEIT. E PRODUÇÃO — “O ano em que 
meus país saíram de férias”, de 
Cláudio Golperin, Bráulio Mantovani, 
Anna Muylaert, Cao Hamburguer

•		Roteiro cinematográfico

PRODUÇÃO — Roteiro de uma cena

EST. LÍNGUA I — Estrutura das 
palavras

◆	 Estrutura das palavras

♦	 Radical

♦	 Desinência

♦	 Vogal	temática

♦	 Tema

♦	 Afixos	

EST. LÍNGUA II — Processos de 
formação de palavras

◆	 	Processos de formação de 
palavras

♦	 Derivação
•		Prefixal,	sufixal,	prefixal	e	
sufixal,	parassintética

♦	 	Derivação	imprópria	e	derivação	
regressiva

♦	 Composição
•		Composição	por	justaposição	e	
por	aglutinação

♦	 Hibridismo

QUESTÕES DA LÍNGUA — Emprego 
do hífen 

◆	 Emprego do hífen

♦	 	Emprego	do	hífen	na	partição	de	
palavras	no	fim	da	linha

E	POR	FALAR	NISSO	—	“Díptico	
de	Marylin”	e	“100	latas	de	sopa	
Campbell’s”,	de	Andy	Warhol	[serigrafia	
e	tinta	sobre	tela;	tinta	sobre	tela]

LEITURA	DA	HORA	—	“Namarasotha”,	
de	Júlio	Emilio	Braz

PROJETO	EM	EQUIPE	—	Ser	jovem	nos	
anos	2010	—	Jornada	de	debates



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


