
19 
 

 

 

SULANITA BANDEIRA DA CRUZ SANTOS 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: letramento e especificidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE - PE 

2009 

 



20 
 

SULANITA BANDEIRA DA CRUZ SANTOS 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: letramento e especificidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Drª Andréa Tereza Brito Ferreira 

 

 

 

 

 

RECIFE - PE 

2009 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
como requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre em Educação. 



21 
 

 
 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santos, Sulanita Bandeira da Cruz   

 

  Análise dos livros didáticos de língua portuguesa 
da educação de jovens e adultos : letramento e 
especificidades / Sulanita Bandeira da Cruz Santos. –
Recife : O Autor, 2009. 

 182 f. : il. , tab. 
 

 

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CE. Educação, 2009. 

 

  
  
  1. Língua portuguesa - Livro didático. 2. 

Letramento . 3. Educação de jovens e adultos. 4. 
Leitura. 5. Linguagem I. Título. 

 

         
37 CDU (2.ed.) UFPE  
372.6 CDD (22.ed.) CE2009-006  

  
 



22 
 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais,  
Hélio (in memorian) e Sara, exemplos  

                      de vida para mim, hoje e sempre. 
 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Quando encerramos mais uma etapa, a maior lição é saber que não chegamos a lugar 

nenhum sozinhos. No caminho por onde trilhamos, mãos solidárias nos foram estendidas, 

conhecimentos foram partilhados, dores e alegrias divididas. Há, nesse sentido, dentro de nós, 

um pedacinho das pessoas com as quais lidamos. Assim, a minha sincera gratidão 

A Deus, fonte de sabedoria, inspiração e refúgio para os que nele confiam. 

A minha orientadora, Profª Andréa Tereza Brito Ferreira, pela disponibilidade, carinho, 

respeito, pela credibilidade no meu trabalho. Uma vez orientadora, sempre orientadora. 

À Profª. Emília Lins, pelas aulas prazerosas, pela amizade, pela compreensão, pelo 

carinho. 

À Profª Telma Leal, pelas oportunidades a mim concedidas nas quais pude ampliar meus 

conhecimentos. Que pena não ter sido sua aluna! 

À Profª Márcia Mendonça, pelas valiosas contribuições no momento da qualificação.  

Ao Profº Arthur Gomes de Morais, pelas enriquecedoras sugestões no momento da 

qualificação desse trabalho. 

Aos gestores do CEJA Poeta Joaquim Cardozo, Natalício Lúcio e Tereza Farias, pela 

credibilidade no meu trabalho e por permitir que, muitas vezes, eu pudesse mudar o horário de 

trabalho em função de meus horários de estudos. 

Ao CEEL, pela oportunidade de ampliar meus conhecimentos da prática docente. 

À Profª Anne-Marie Chartier, que contribuiu com suas considerações sobre meu objeto 

de pesquisa.  



25 
 

Aos funcionários da Secretária da Pós-Graduação em Educação: Shirley, Morgana, 

Isabela e João, sempre simpáticos, sempre disponíveis. 

À minha mãe, eterna incentivadora da minha vida profissional, por ter orgulho em ter 

uma filha que fazia mestrado. 

Aos meus filhos, amados, Heitor e Hélio, pela compreensão demonstrada no momento 

em que, muitas vezes, precisei ficar ausente. Vocês são presentes de Deus para mim! 

Ao meu esposo, Alcino Santos, pelo carinho, pelo incentivo, pela compreensão. 

Aos meus irmãos, Sulaneide, Sérgio e Salatiel, por não medirem esforços em ajudar-me, 

sempre.  

As minhas tias, Adna, Areli e Midian, pelo incentivo e encorajamento nessa minha 

caminhada. 

Aos que fazem a Escola Dominical da Igreja Assembléia de Deus, na pessoa do dirigente 

Luciano Dionísio, que deixa nossa escola com cara de escola.  

Aos que fazem a Igreja Batista Filadélfia, na pessoa do Pastor Sérgio Bandeira. 

As minhas amigas do mestrado, em especial a Hérica Karina, Maria Tereza, Maria Lúcia, 

Diana, Roselma, Suely Perrusi, Danielle Bastos, Margarete e Gilvaní. Vocês são maravilhosas! 

À Ana Cristina, pelo incentivo, pela disponibilidade em ouvir-me.  

À Ednara Calado, pela confiança, pela ajuda nos momentos em que mais precisei. 

Àqueles que não mediram esforços em torcer pelo meu sucesso, Ivânia, Arlene Gomes, 

Telma Dutra, Sávio Roberto, Renato, Marinete, Selma Freitas, Beth Carvalho, Cristiane, Daise 

Lílian, Elzimary, Mazio. Vocês são especiais para mim! 

 

  

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a 
inteligência e o entendimento.  

(Provérbios 2:6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

RESUMO 

 

 

   A pesquisa desenvolvida elegeu como objeto de estudo os livros didáticos de Língua 
Portuguesa destinados à Educação de Jovens e Adultos do 2º segmento (5ª e 6ª séries) 
pertencentes às coleções LEV e LPLE, enfocando os eixos da leitura e da escrita, levando em 
consideração as mudanças ocorridas no ensino da língua e as especificidades deste público. 
Também tomamos como objeto de análise a coleção PPL destinada aos alunos do 
Fundamental do ensino regular, com objetivo de analisá-la, de modo comparativo, com os 
livros da EJA. Assim sendo, analisamos as atividades propostas para o ensino da 
leitura/compreensão textual e produção escrita e, paralelamente, investigamos os pressupostos 
teórico-metodológicos que, presentes no MP, fundamentaram essas coleções, a fim de que 
confrontarmos o que eles expunham com o que estava, de fato, veiculado nos LDs. Nesse 
sentido, os resultados da pesquisa revelaram que as três coleções adotaram a concepção de 
língua como interação e, consequentemente, tomaram o texto como eixo norteador para, 
dentro da perspectiva dialógica, promoverem atividades que propiciassem significativamente 
a prática da leitura e da escrita. Contudo, ao procedermos com análises das atividades, 
percebemos que cada coleção apresentou sua particularidade.  A coleção PPL, ao trabalhar as 
atividades de leitura/compreensão textual, mediante a utilização de diversos gêneros e tipos 
textuais explorou questões que podem conduzir, de fato, às práticas do letramento e, de igual 
modo procedeu quanto às atividades voltadas para a produção textual. A coleção LEV, 
semelhantemente a coleção PPL também proporcionou uma diversidade de gêneros e tipos 
textuais para as atividades de leitura/compreensão textual, porém, concentrou um bom 
número de questões baseadas no ensino de língua enquanto código. No que tange às 
atividades de produção textual, demonstrou, mais uma vez oscilação em relação à perspectiva 
de língua assumida, apresentando situações de escrita em que não tinham como foco a 
interação e a funcionalidade, embora, é verdade, tenha demandado uma diversidade de 
gêneros a produzir. No entanto, não afirmaríamos que ela não tenha contribuído de modo 
significativo para o exercício das práticas de letramento. Com relação à coleção LPLE, ao 
contrário das duas coleções anteriores, apresentou um escasso número de textos e tipos 
textuais, consequentemente, também foram escassas as atividades direcionadas à 
leitura/compreensão textual e produção textual, ao mesmo tempo, porém, percebemos que 
havia uma preocupação em explorar a língua do ponto de vista interativo. Dessa forma, 
estabelece-se uma lacuna quanto a uma contribuição expressiva para as práticas do 
letramento. Considerando as particularidades do público para o qual as coleções se destinam e 
a concepção de língua vigente para o ensino do Português, os resultados dessa pesquisa 
apontam para que, embora os LDs da EJA não contemplem, de forma significativa para as 
práticas do letramento, eles revelam uma tentativa em fazê-lo, ainda que timidamente, o que 
exige que ele continue sendo objeto de reflexão, contemplando outros enfoques e, sobretudo, 
ganhe espaço nas avaliações nacionais do livro didático, no sentido de contribuir para  
inserção efetiva, deste segmento escolar na cultura escrita.   
 
 
 
Palavras-chave: Letramento. Concepção de língua. Livros didáticos. 
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ABSTRACT 

 

 

    This research had as its object of study Portuguese textbooks for EJA (Education of 
Young and Adults) of the second segment (5th and 6th grades) of the collection Linguagem – 
Expressão da Vida (LEV) and Linguagem -  Práticas de Leitura e Escrita (LPLE), focusing on 
the axis of reading and writing. It took into consideration changes that occurred in the 
teaching of the language and the idiosyncrasies of the audience. It also had as object of 
analysis the PPL collection destined to Elementary students. The objective was to analyze it 
from a comparative perspective with the EJA books. The proposals for the teaching of textual 
reading/comprehension and writing were analyzed and theoretical and methodological 
presuppositions were investigated. Since they are present at the Teacher’s Manual they were 
the basis for these collections, so that it was compared what they suggested and what had been 
exposed on textbooks The results showed that the three collections adopted a conception of 
language linked to interaction, and consequently, took the text as an axis to guide in order to 
promote meaningful reading and writing activities. However, the analysis of the activities 
showed that each collection presented its own features. The Português – Uma Proposta Para o 
Letramento (PPL) collection, when working with textual reading/comprehension, used 
different kinds of genres and types of texts, explored issues that can led in fact to the practices 
of literacy, and so it did concerning writing activities. The LEV collection, like the PPL, also 
worked with genres and types of texts for reading/comprehension activities, although focused 
on questions based on the teaching of language as a code. Concerning writing activities, it 
oscillated between the perspective of language proposed, but presented writing situations 
where the focus was on interaction and on the functionality of it, even though it asked for the 
production of a variety of genres. It can be said that this collection contributed in a significant 
way for the practices of literacy. The LPLE collection, on the contrary, presented a scarce 
number of texts and types of texts, consequently,  scarce were the activities focused on textual 
reading/comprehension and writing, but it was noticed that it showed a concern about 
working with the language in an interactive away. Thus, it could be seen a lack of a good 
contribution for the practices of literacy. Considering the idiosyncrasies of the audience and 
the conception of the current language for the teaching of Portuguese, the results showed that, 
although LDs and EJA do not bring, in a significant way the practices of literacy, they reveal 
an attempt to do it, so it is necessary a continuous process of reflection on these points that 
should be focused also on other points of view, and mainly on the evaluations of national 
textbooks, in order to give a contribution for an effective practice of writing in schools. 
 

 
Keywords: Literacy. Conception of language. Textbooks. 
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                                                                                                                 INTRODUÇÃO 
                                                                                                                           

 



 

 

 

 

O livro didático tem se destacado no contexto escolar brasileiro como recurso 

imprescindível tanto para o aluno como para professor, que dele fazem uso com fins diversos. 

Ao nos debruçarmos sobre sua história, percebemos como esta foi caracterizada por leis e 

decretos e de como, atualmente, tem crescido o interesse por pesquisadores em tomá-lo como 

objeto de investigação1. Fato endossado pela criação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD)2 que tem se pautado em critérios de natureza conceitual, política e metodológica para 

avaliá-lo (BATISTA; ROJO;  ZÚÑIGA, 2005).  

E no que se refere aos livros didáticos de português, somados aos critérios já 

elencados, percebemos que este “... precisará enfrentar os novos objetos didáticos de ensino 

de língua materna: o discurso, os padrões de letramento, a língua oral, a textualidade, as 

diferentes “gramáticas” de uma mesma língua, etc.” (RANGEL, 2005, p.19).  Neste sentido, 

percebemos que os critérios com os quais o PNLD tem avaliado os livros didáticos  pautam-se   

nas mudanças da concepção do que seja ensinar a língua materna, advinda dos estudo que 

veem a língua, na concepção bakhtiniana, como atividade social, histórica e cognitiva. E isto 

implica olharmos o livro didático como objeto que veicula um ensino de língua voltado para o 

uso social da leitura e da escrita, distanciando-se da noção de língua apenas como sistema ou 

código.  

Por este prisma, os livros que não contemplam os critérios estabelecidos pelo PNLD 

são excluídos, o que provoca, consequentemente, uma reflexão por parte dos editores, 

                                                 
1 Para maiores informações sobre o aumento de pesquisas referentes sobre o crescimento de pesquisas referentes 
ao livro didático, ler Batista e Rojo (2005) 
2 O Programa Nacional do Livro Didático é desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e pela Secretaria de Educação Básica  (SEB), conforme Batista, Rojo e Züñiga (2005);  
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favorecendo uma mudança significativa no recorte teórico-metodológico e/ou na promoção de 

novos títulos e, ainda, na retirada de alguns do mercado editorial. 

Em razão disso, observamos muitos estudos realizados sob os mais diversos enfoques, 

só que direcionados, em sua maioria, para os LDP destinados ao Ensino Fundamental e 

Médio, segmentos contemplados pelo PNLD. No que se refere à Educação de Jovens e 

Adultos, observamos recentemente a criação do PNLA que, com base nos critérios 

semelhantes ao PNLD, tem o objetivo de avaliar os LDs desse segmento, mas não se 

encontram incluídos, no referido programa uma avaliação dos LDs da EJA direcionados (5ª e 

6ª série)3 da EJA . Talvez, por esse fato, esses livros não tenham ainda se destacado como 

objeto de estudo por parte de muitos pesquisadores. 

Sendo assim, é pertinente que tomemos esse material como objeto de estudo, afinal se 

os LDs do Ensino Fundamental e Médio, a partir da criação do PNLD tem apresentado 

mudanças significativas, em função dos critérios por ele estabelecido, posto que “estabeleceu 

perspectivas teórico-metodológicas bastante definidas para o LDP (...) perspectivas que bem 

poderíamos considerar como uma mudança de paradigma.” (RANGEL, 2005, p.14) e isso tem 

contribuído para uma melhoria na qualidade  dos LDs,  como se configuram, então, os LDP 

direcionados a EJA  do segundo segmento, exclusos de um plano que os avaliem?  Dentro de 

um cenário em que se discutem novos paradigmas para o ensino de língua, como eles estão 

configurados?  Apontam para um ensino de língua sob a perspectiva da interação, tendo como 

foco as práticas da leitura e da escrita? Consideram as especificidades desse público?  Diante 

dessas inquietações, este trabalho tem como objetivo analisar os livros didáticos de Língua 

Portuguesa destinados à Educação de Jovens e Adultos, considerando as mudanças no ensino 

da língua e as especificidades desse segmento de ensino.  Esperamos, com isso, contribuir, de 

                                                 
3 Esse segmento de ensino corresponde ao 6º e 7º ano do Fundamental II. Mas optamos por continuar com a 
nomenclatura antiga em função dos livros analisados assim procederem. 
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alguma forma, para uma reflexão em torno do LDP direcionados a EJA e  das 

singularidades desse segmento. 

   Para tanto, o trabalho compreende os seguintes capítulos:  

Capítulo 01- Fundamentação Teórica, no qual trataremos dos eixos sobre os quais 

nos embasamos para efetuar nossa pesquisa.  

Capítulo 02-      Objetivos  

Capítulo 03-  Metodologia, no qual exporemos o caminho percorrido para o   

desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Capítulo 04-  Análise dos resultados, no qual discutiremos a luz das teorias os 

resultados encontrados. 

Capítulo 05-      Referências Bibliográficas. 
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1.1. O LIVRO DIDÁTICO: UMA BREVE REFLEXÃO  
 

 

Considerando que vivemos numa sociedade letrada, é praticamente impossível não 

mantermos o contato com a escrita no nosso dia a dia. Deparamo-nos com a escrita nos mais 

diversos espaços e nas mais diversas circunstâncias. A escrita, enquanto manifestação formal 

dos diversos tipos de letramento adquiriu, entre nós, um status tão elevado, que chega a ser 

símbolo de educação, desenvolvimento e poder.  

No entanto, embora o contato com o mundo da escrita pareça tão comum e casual em 

nossos dias, se retrocedermos um pouco na história do Brasil, veremos que nem sempre foi 

assim.  Os primeiros contatos com a escrita se deram mediante as cartas manuscritas que 

professores e alunos produziam, em virtude da carência de documentos que servissem para a 

leitura dos alunos, conforme Oliveira et al. (1984). São então, as cartinhas, as noções de 

catecismos e, posteriormente, as cartilhas para ensinar a ler e a escrever que se constituem na 

primeira referência com relação à literatura propriamente didática no país.  

Transpondo-nos para os dias atuais, é o livro didático que, no contexto nacional 

brasileiro, se coloca como, senão o único, o principal objeto “de referência para a formação e 

inserção no mundo da escrita de um expressivo número de docentes e discentes brasileiros, e 

consequentemente, para a construção do fenômeno do letramento no país” (BATISTA, 1999, 

p.531) e, além disso, em termos financeiros, representa a maior parte da produção editorial 

brasileira.4 

                                                 
4 Para maiores informações, ver Batista (1999)  
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Tal relevância impõe que melhor o conheçamos e que vejamos de que forma o livro 

didático vem se constituindo ao longo do tempo. Tendo em vista ser o livro didático de língua 

portuguesa, destinado à educação de jovens e adultos, nosso objeto de estudo, essa 

configuração nos ajudará também a melhor percebê-lo no contexto no qual este está inserido.  

 

1.1.1 O livro didático: resgatando sua história  
 

Reconsiderando as cartinhas e as noções de catecismos como os primeiros registros de 

material didático do qual temos conhecimento, vale ressaltar que, oficialmente, é o decreto-lei 

nº. 1006, de 10/12/38 que revela a primeira preocupação oficial com o livro didático no 

Brasil. Ao mesmo tempo em que procura, de certo modo, apresentar uma definição para esse 

material presente na sociedade:  

Entendemos aqui por livro didático [...] os compêndios escolares e os livros de leitura 
em classe: Art.2º, §1º - Compêndios são os livros que exponham total ou parcialmente 
a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares; § 2º. – Livros de leitura 
de classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros também são 
chamados de livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livra de 
classe, manual, livro didático. (OLIVEIRA et al., 1984, p.23-24)  

 

É partir daí que a história do livro didático no Brasil vem a ser pontuada por uma 

sequência de decretos, leis e medidas governamentais. A criação de órgãos como COLTED 

(Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático), CNLD (Comissão Nacional do Livro 

Didático), INL (Instituto Nacional do Livro Didático), FENAME (Fundação Nacional do 

Livro Escolar) são alguns dos exemplos efetivos no que diz respeito à política do livro 

didático desde que passou para o âmbito governamental a responsabilidade de sua avaliação, 

compra e distribuição. 

Assim sendo, compreendendo uma história demasiadamente marcada pelos critérios 

estabelecidos pela ação governamental, os livros didáticos assumirão determinadas 



25 
 

 
 

características conforme o contexto social, político e econômico no qual a sociedade se insere 

em determinado momento da história. 

Ainda segundo Olivieira et al. (1984), compreender o livro didático dessa forma 

significa consagrá-lo, legitimá-lo no próprio  processo de ensino, posto que o livro didático é 

o material impresso adotado na escola.   

Assim, de acordo com Freitag et al. (1989),  a história do livro didático no Brasil vem 

a  se caracterizar por uma sequência de decretos, leis e medidas governamentais que se 

sucederam a  partir da década de 30. 

Dessa forma, é também mediante esse Decreto-lei que é criada a Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD, 10/12/38), cuja função era a de examinar, julgar os livros didáticos 

e examinar aqueles livros considerados de valor para serem editados pelos poderes públicos e, 

ainda, sugerir a abertura de concursos para que fossem produzidos aqueles livros tidos como 

necessários, mas, ainda não existentes no país.  Faziam parte dessa comissão pessoas 

renomadas e de reconhecido preparo pedagógico especialistas em metodologia das línguas, 

especialistas em metodologia das ciências e metodologias das técnicas, que foram designadas 

pela Presidência da República.  

Também era da competência dessa comissão, ao examinar os livros, indicar as 

modificações a serem feitas nos textos originais da obras examinadas, para que estes 

pudessem ter a sua utilização autorizada. Ao ocorrer a modificação sugerida, as obras eram 

reavaliadas pela comissão, que emitia, então, um parecer final. 

Não havendo unanimidade por parte dos membros da comissão, com relação ao 

parecer emitido sobre os livros examinados, caberia recurso ao Ministério da Educação que 

dele decidiria, ouvido o Conselho Nacional de Educação.  
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E, no que diz respeito à reedição dos livros autorizados, vale salientar que a qualquer 

alteração efetuada, deveria se requerer a autorização na forma da lei, assim como o simples 

ato de reedição. 

Como podemos perceber, parece-nos que cabia muito mais a função de exercer um 

controle político e ideológico sobre os livros do que mesmo uma função didática, conforme 

nos atesta Bomény (1984) ao chamar a atenção para fato de que, no artigo 20 do referido 

decreto, constam onze impedimentos à autorização da produção de livros relacionados à 

natureza ideológica que eles veiculavam, e apenas cinco de ordem eminentemente didática. 

Embora os artigos 21, 22, e 23 tratassem, ainda de acordo com esse autor, de exigências e 

observações no que tocassem aos assuntos de ordem gramatical, clareza de estilo, precisão da 

linguagem, correções de informações de caráter científico e técnico, de ortografia oficial e 

redação em língua nacional. Ao não se atentarem para as regras estabelecidas por esses 

artigos, corria-se o risco de se apreender a respectiva edição. 

Subsequente a esse decreto, o Presidente da República assina o Decreto-lei 1.177, em 

20/03/1939, ampliando o número de membros da CNLD, com objetivo de regulamentar a sua 

organização e seu funcionamento de forma mais detalhada, tendo em vista se entender que: 

 

Ampliar a Comissão Nacional do Livro Didático em número de subcomissões, 
atribuir a ela mais ou menos responsabilidades, redimensionar funções e hierarquias 
como que solucionaria o problema do emperramento, da inoperância, da ineficiência 
de que o projeto sofria. (BOMÉNY, 1984, p.45)  

 

Segundo Freitag et al. (1984),  o controle exercido por essa comissão sobre a produção 

e circulação  do livro didático estava na proporção direta do controle exercido pelo Ministro 

sobre a comissão que, a partir de 01/01/1940, vinculava o uso dos livros didáticos à 

dependência da autorização do Ministro Capanema. 

Contudo, ainda conforme Freitag et al. (1984), surgiram críticas questionando a 

legitimidade dessa comissão, mas o Decreto 8.460/45 consolida a legislação 1.006/38, 
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definindo as funções e atribuições da CNLD de forma mais detalhada, mesmo sem que  esta 

tenha legado um saldo positivo de seu desempenho desde quando fora criada, tendo em vista  

ainda persistirem, por exemplo, problemas no que tange às acusações de especulação 

comercial e de ordem política atrelada ao livro didático. 

Chegamos, pois, à década de 60 sem que se tenham sido equacionados esses 

problemas e, paralelamente, assistimos à criação de outros projetos governamentais nessa 

área.  Data dessa década a assinatura de vários acordos entre MEC/USAID (Ministério da 

Educação e Cultura e Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional), do 

que resultou a criação da COLTED (Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático), que 

tinha como objetivos: disponibilizar milhões de livros para os estudantes brasileiros durante 

três anos, propor um programa de desenvolvimento que incluiria a instalação de bibliotecas, 

um curso de treinamento para professores, além da elaboração de cartilhas e livros didáticos, 

nos quais desde o conteúdo, passando também pela forma (letra, desenho, etc.) e, até a 

fundamentação psicopedagógica  seguiam as orientações e instruções dos assessores 

americanos.  

Contanto, nos afirmam Freitag et al. (1984),  que  não faltaram denúncias feitas pelos 

críticos brasileiros em relação a esse  controle exercido pelos americanos,  tendo em vista que,  

por esse controle  do mercado livreiro, principalmente o do livro didático, subjazia também o 

controle ideológico e uma parte  significativa  do processo educacional brasileiro. 

A despeito dessas considerações em torno dessa comissão, Bomény  (1984) enumera 

uma série de consequências provenientes desse acordo:  

 

A generosidade do acordo MEC/USAID era compensatória para o MEC, sempre 
limitado em recursos e para a política americana, interessada em fortalecer e 
sedimentar laços políticos o novo regime estabelecido em 64 [...] Se havia recursos 
em abundância, tratava-se de criar mecanismos hábeis à conquista de aprovação 
pelo MEC dos negócios editoras. Não faltou imaginação e não moram modestos os 
resultados favoráveis a grandes editoras e, mesmo, a firmas distribuidoras. [...] 
Acelerava-se a produção de livros, a diversificação de livros e criava-se toda uma 
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estratégia de atuação junto às Secretarias de Educação para que tais e quais livros 
entrassem na lista de recomendados para futura seleção pelo MEC. (BOMÉNY, 
1984, p.54-55)  

 

Semelhante ao que acontecera à CNLD, também a COLTED foi extinta e, mediante o 

Decreto 68.728 de 09/06/71, foi criado o Programa do Livro Didático (PLID), que ficou sob a 

responsabilidade do INL (Instituto Nacional do Livro), cabendo-lhe assumir a direção e o 

controle do projeto do livro didático. Segundo Bomény (1984), de todas as atividades e 

projetos realizados pelo referido instituto, parece ter sido o da co-edição de livros didáticos o 

de maior importância.  

O Programa do Livro Didático passa a se desenvolver a partir desta data, através do 

PLIDEF (Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental), PLIDEM (Programa do Livro 

Didático – Ensino Médio), PLIDES (Programa do Livro Didático – Ensino Superior), 

PLIDESU (Programa do Livro Didático – Ensino Supletivo) e, finalmente, PLIDECOM 

(Programa do Livro Didático – Ensino de Computação). Cabia a cada um desses programas o 

objetivo básico de co-editar livros didáticos para os respectivos níveis, barateando, com isso, 

o seu custo. Pretendia-se, pois, uma mudança na forma como se conduzia o Programa do 

Livro Didático, de maneira que pudessem predominar os critérios pedagógicos e técnicas 

pedagógicas para a seleção dos títulos a serem co-editados (BOMÉNY, 1984).  

Mas não tardaram a surgir problemas com relação à co-edição. Citemos, a título de 

exemplo, o aparecimento de denúncias que davam conta da existência de que alunos não 

contemplados com a distribuição gratuita dos livros didáticos feita pelas secretarias ao 

tentarem adquiri-los nas editoras, não o conseguiam pelo preço comum. Ou seja, as editoras, 

aproveitando-se do Programa Oficial do INL, inflacionaram o mercado escolar sob a alegação 

da impossibilidade na redução do preço comum da capa, posto vir daí a obtenção de seus 

lucros. 
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Redefiniu-se, então, o Programa do Livro Didático. Mediante Decreto-lei nº 77.107 de 

04 de fevereiro de 1976, passa a ficar sob o encargo da FENAME (Fundação Nacional do 

Material Escolar) o Programa do Livro Didático, cabendo-lhe, segundo Freitag et al. (1984), 

as seguintes atribuições: definição das diretrizes para a produção do material escolar e 

didático, assegurando sua distribuição nacionalmente; formação de programa editorial; 

execução de programas do livro didático e cooperação com instituições educacionais, 

científicas, culturais e públicas, na execução de objetivos comuns.  

Imbuída da realização do programa do livro didático através da sistemática da co-

edição, a FENAME firma convênio com as Secretarias Estaduais de Educação e resulta daí o 

compromisso do governo central em distribuir um determinado quantitativo de livros aos 

alunos carentes do 1º grau da rede oficial e aos Estados caberia uma participação financeira e 

material nesse acordo. Ao definir o papel financeiro de cada uma das partes acordadas, o 

MEC define o quantitativo dos livros que cabe a cada Estado e, a partir de então, se 

desenvolvem uma série de procedimentos de avaliação e seleção dos livros a serem adotados. 

Porém, a partir desse momento, começou haver o empenho da editoras que, ao tentar exercer 

influência junto às Secretarias de Educação para poderem ter seus títulos incorporados junto 

aos programas de co-edição, esmeravam-se nos formatos e disposições gráficas, objetivando 

seduzir o mercado consumidor, o que redundou no aumento significativo da produção 

editorial, posto que as editoras passassem, entre uma edição e outra, a modificar aspectos 

formais dos livros, por exemplo, fazendo com que, a cada edição, eles aparentassem ter 

passado por uma renovação, o que implicava numa substituição desmedida dos livros 

indicados, uma vez que os da edição anterior parecessem estar obsoletos, sem que, contudo, 

nenhuma modificação significativa houvesse sido efetuada e isto fazia com que estes não 

fossem mais adotados pelos colégios, conforme nos atesta Bomény (1984).  
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É, então, mediante a Portaria nº 409, de 24 de junho de 1980, que o Ministro Portela 

decide estabelecer os critérios que assegurassem às crianças carentes a adoção dos livros 

selecionados pelos menos pelo período de dois anos. É aqui que, pela primeira vez, conforme 

Freitag et al.(1984),   aparece a vinculação explícita  entre a política governamental do livro 

didático  e a criança carente.   

Já em abril de 1983, é instituída, mediante a Lei 7.091, a FAE (Fundação de 

Assistência ao Estudante), órgão que, subordinado ao MEC, tinha como finalidade apoiar a 

Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus – SEPS/MEC, desenvolvendo os programas de 

assistência ao estudante desde a pré-escola até 1º e 2º graus.  

Dessa forma, conforme Freitag et al. (1984), ficaram reunidos em uma só instituição 

vários programas de assistência do governo: PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar), PLIDEF, programas editoriais, de material escolar, bolsa de estudos  e etc.  

Essa posição política assistencialista do governo fora bastante rechaçada pelos críticos 

da política do livro didático, chamando a atenção para os seguintes problemas daí resultante: 

dificuldade na distribuição dos livros didáticos dentro do tempo previsto, lobbies das 

empresas junto ao órgão estatal responsável, entre outros.  Essas críticas foram sistematizadas 

e levadas ao presidente da FAE nas reuniões do Comitê de Consultores para a Área 

Pedagógica, então criado em 1984. Mas na verdade, o referido comitê não detinha poder 

semelhante ao que tinham o CNLD e a COLTED, o que consequentemente provocou a sua 

desativação.  

Segundo Batista (1999), somado a esse contexto, é no espaço escolar que são 

encontrados os fatores condicionantes das características materiais, funcionais e estruturais da 

produção didática. São, então, os citados pelo autor: o desenvolvimento histórico das 

disciplinas escolares, o surgimento de novos métodos das disciplinas escolares, o surgimento 



31 
 

 
 

de novos métodos e metodologias, a consolidação das instituições escolares, entre outros. Por 

este prisma o livro didático é 

 

[...] um objeto multifacetado, que possui diferentes dimensões, relacionadas às 
condições com base nas quais é construído. Ele é uma mercadoria e, como tal, é 
dependente das condições materiais, econômicas e técnicas de uma determinada 
época, no quadro de uma determinada sociedade [...] é também, por outro lado, 
subordinado àquela instituição que constitui seu mercado  consumidor por excelência 
[...] Mas essa mercadoria produzida para a escola é também, por último, dependente 
do estado das relações de  força entre os diferentes grupos sociais e políticos de uma 
determinada formação social e, assim, do modo como o Estado, por meio de sua ação, 
legitima a estrutura dessas relações ou deseja modificá-las. (BATISTA, 1999, p.566)  

 

Diante desse cenário no qual o livro didático de uma forma geral se situa, convém 

observarmos, então, de que maneira ou por quais transformações os livros didáticos de língua 

portuguesa têm passado, ainda que façamos isso sucintamente, para que possamos 

compreender a sua configuração atual, posto serem eles o nosso objeto de estudo.  

  

 

1.1.2 Os livros didáticos de Língua Portuguesa: um recorte de suas mudanças 
 

Considerando que são vários são os fatores condicionantes para a caracterização da 

produção didática e já os assinalamos, vejamos de que forma se configuraram os livros 

didáticos de língua portuguesa ao longo do tempo. Porém, convém lembrar que, antes do 

aparecimento do livro didático tal como hoje o conhecemos, eram as gramáticas e as 

antologias5, que eram tomadas como recurso didático para o ensino da língua materna, as 

quais vão aparecer constituídas, inicialmente, em um só livro, nos anos 50 e 60, embora 

dividido em duas partes distintas: na primeira, a gramática, na segunda, a antologia. 

                                                 
5 Soares (1998) destaca que a Antologia Nacional de Fausto Rabelo e Carlos Laet como obra que, publicada em 
1895, esteve presente nas aulas de português na escola brasileira até os anos 60. A referida autora cita, ainda, as 
gramáticas que foram usadas concomitantemente com as antologias: as duas gramáticas expositivas de Eduardo 
Carlos Pereira.  
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Posteriormente, vão aparecer a gramática e texto integrados, mas sendo este utilizado como 

base para o estudo da gramática.  

As referidas gramáticas vão passar a funcionar apenas como um complemento ao 

ensino e ao aprendizado, com o surgimento dos livros didáticos que se deu, segundo Batista 

(1999), a partir dos anos 60 e 70. E, ainda de acordo com ele, os livros vão aparecer, 

primeiramente, organizados em forma de compêndios, trazendo um conjunto de textos por 

meio dos quais aparecem expostos, de modo resumido, os conteúdos dos programas da 

disciplina, que vão permitir ao aluno estudar a matéria sem depender do professor6 e de forma 

autônoma, do ponto de vista do contexto da sala de aula.   

Com a modernização ocorrida no setor editorial ainda nos anos 60 e 70, os manuais 

passam a apresentar outro perfil.  A tendência demonstrada foi a de que os manuais se 

organizassem como estudos dirigidos, trazendo não só uma proposição de conteúdo a ser 

ensinado, mas também uma forma de distribuí-lo no tempo escolar, baseado numa progressão 

de unidades, além de compreenderem um conjunto de atividades que introduzem, 

desenvolvem a matéria, e muitas vezes, avaliam seu domínio pelo aluno (BATISTA, 1999). 

Ainda de acordo com Batista (1999), estes livros apresentam como características o 

fato de se dirigirem diretamente aos alunos, através de enunciados tais como “Faça agora o 

exercício”, “Pergunte ao professor”, “Leia o texto” e etc., e, desse modo, assumem, sob esse 

viés discursivo, a voz do professor, e, consequentemente, corroboram para construir, para 

esse, um lugar de subordinação, de dependência no processo de ensino.  

Como podemos perceber, passando das cartinhas, das noções de catecismo, das 

cartilhas, das antologias, das gramáticas aos livros didáticos utilizados para o ensino de língua 

materna, ocorreram mudanças significativas no que diz respeito à forma como foram se 

                                                 
6 Batista (1999) traz como exemplos: LÉLLIS, Raul Moreira. Português no colégio. Primeiro e segundo anos 
dos cursos clássico, científico, normal e para iniciação às Faculdades de Filosofia. 13ªed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1970; FERREIRA, Reinaldo Mathias. Estudo dirigido de português. São Paulo: 
Ática, 1970, 4 vols.  
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“ajustando” o texto e a gramática no ensino. Concomitantemente a essas mudanças, subjazem 

pelo menos três grandes conjuntos de condições que contribuíram para que isso acontecesse: 

aquelas ligadas a fatores de ordem econômica e tecnológica, as de ordem educacional e 

pedagógica, e as de ordem social e política, conforme Batista (1999). Na tentativa de oferecer 

um panorama para melhor apreendermos o modo como está configurado o livro didático de 

língua portuguesa, atualmente, passemos a ver como este se nos apresenta hoje e em que 

contexto está situado.  

 

1.1.3 O livro didático de Língua Portuguesa hoje 
 

Ainda hoje, o LD continua sendo tomado como objeto de pesquisa por vários 

estudiosos7.   E, apesar das mudanças sofridas sob os mais diversos ângulos (tamanho, 

conteúdo, formatação etc.), um dado parece comum ao longo de sua história: o fato de 

continuar sendo o recurso didático, poderíamos assim dizer, de que mais sentem necessidade, 

tanto os professores como os alunos e, também, em termos econômicos, continua sendo 

responsável pela maior movimentação da produção editorial brasileira8. Além disso, outro 

aspecto merece ser aí adicionado: a criação do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático 

lançado em 1985, que teve suas características alteradas a partir de 1996, e que tem como 

atribuição avaliar, adquirir e distribuir gratuitamente os livros didáticos para o ensino 

fundamental público brasileiro e, mais recentemente, para o ensino médio.  

Diante das atribuições do PNLD, vale salientar que, no que se refere à compra dos 

livros, esta só se concretiza mediante uma avaliação efetuada previamente dos livros sob a 

ótica dos critérios de ordem conceitual (os livros não podem conter erro ou induzir ao erro), 

de ordem política (devem ser isentos de preconceito, discriminação, proselitismo político e 

                                                 
7 Ver Pinheiro (2006), Barros-Mendes e Padilha (2005), Morais e Albuquerque (2005) 
8 Para maiores informações sobre produção de livros didáticos, consultar Batista (1999) Batista e Rojo (2005)   
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religioso), e ainda de ordem metodológica (as obras devem propiciar situações de ensino e 

aprendizagem adequados, coerentes e que envolvam o desenvolvimento e o emprego de 

diferentes procedimentos cognitivos). (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2005). 

A despeito desses critérios estabelecidos pelo PNLD, vale salientar que, ao passar pelo 

crivo da avaliação do programa, os livros que não se enquadram nesses critérios são 

rejeitados, e este fato tem contribuído para que muitos deles apresentem mudanças 

significativas em termos de qualidade.  No entanto, no que tange ao livro didático de língua 

portuguesa, Rojo e Batista (2003, p.19-20, apud BUNZEN; ROJO, 2005, p.82) mostram, com 

base na amostra avaliada PNLD/ 2002, que ainda persiste o seguinte perfil:  

 

Em todos os domínios de ensino de língua materna nos quais os livros são avaliados, 
há o privilégio da norma culta, língua padrão, língua escrita, gêneros e contextos de 
circulação pertencentes à cultura da escrita (jornalísticos,literários e de divulgação 
científica, sobretudo; portanto, urbanos e, no caso brasileiro sulistas). Na abordagem 
da leitura dos textos, são priorizados o trabalho temático e estrutural ou formal sobre 
estes, ficando as abordagens discursivas ou a réplica ativa em segundo plano. [...] A 
prioridade para a norma e a forma também é vista nos trabalhos de reflexão sobre a 
língua, pautados na gramática normativa e baseados nas formas cultas da língua 
padrão, nunca explorando diferentes variedades sociais ou geográficas da língua 
efetivamente em uso.   Mesmo a presença de propostas de interações orais, devidas 
às indicações oficiais (PCN) de que o oral formal público deva ser tomado como 
objeto de ensino, passa ao largo do contraste seja entre as formas orais – em sua 
variedade heterogeneidade – e as formas escritas em língua padrão, seja entre as 
diferentes variedades do oral em si.  

 

Como podemos observar, apesar dos critérios estabelecidos pelos documentos oficiais, 

ainda é muito acentuada a valorização da língua tendo como base a gramática normativa, 

fazendo com que aspectos como, por exemplo, a variação lingüística e a oralidade sejam 

poucos explorados. 

Contudo, não podemos negar que, após terem seus livros excluídos, por não 

obedecerem aos critérios estabelecidos pelos PNLD, houve por parte das editoras uma 

preocupação com a revisão de seu material, promovendo também uma ampliação da oferta de 

novos títulos e da retirada de títulos antigos do mercado editorial, conforme Batista (2005).  
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Não podemos esquecer, no entanto, que os critérios estabelecidos pelo PNLD são 

frutos da mudança na concepção do que seja ensinar a língua materna, pautada numa 

concepção de língua em que não cabe mais vê-la apenas como sistema, mas como enunciação, 

dentro de um contexto social de uso.  Sendo assim, cabe-nos uma reflexão em torno da língua, 

posto que o modo como ela seja concebida repercutirá na forma como estarão configurados os 

livros didáticos. 

 

1.1 LINGUAGEM, LÍNGUA E ENSINO 
 
 

Analisar as atividades propostas para o Ensino de Língua Portuguesa contidas nos 

livros didáticos de Educação de Jovens e Adultos – EJA – implica caminharmos por um 

percurso teórico que inicia primeiramente pela discussão sobre a concepção de língua, que por 

sua vez está diretamente ligada à concepção de linguagem e, por conseguinte, de ensino da 

língua. 

Travaglia (2006) nos apresenta três concepções distintas pelas quais podemos 

compreender a linguagem.  

A primeira concepção compreende a linguagem enquanto expressão de pensamento e 

como tal é no interior da mente que a expressão9 é construída e, consequentemente, sua 

exteriorização é apenas uma tradução. Em outras palavras, a exteriorização do pensamento 

através de uma linguagem organizada depende de que o pensamento esteja também 

organizado. Conforme Geraldi (2003), conceber, assim, a linguagem resulta em afirmamos 

que as pessoas que não conseguem se expressar, não pensam.  Por esse prisma, deduz-se a 

existência de regras para uma organização lógica do pensamento e, consequentemente, da 

linguagem. São estas regras que constituem as normas gramaticais e sobre as quais se 

                                                 
9 Entenda-se como expressão a conotação que lhe atribui Bakhtin: “Sua mais simples e grosseira definição é: 
tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se 
objetivamente para outrem com a ajuda de algum código de signos exteriores” (2006, p. 115) 
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embasam os estudos lingüísticos tradicionais que apontam para o que conhecemos como 

Gramática Normativa, conforme assevera Travaglia (2006).  Esse modo de entender a 

linguagem não nos permite vê-la sob o prisma da enunciação como propõe Bakhtin (2006, 

pp.125, 126):   

O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão não é interior, mas 
exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo. [...] a enunciação é um 
puro produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela 
situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das 
condições de vida de uma determinada comunidade lingüística.   

 

Vale ressaltar que a concepção anteriormente citada, destituída do caráter enunciativo 

proposto por Bakhtin, perdurou até meados dos anos 50 e o ensino de língua sob essa 

perspectiva destinava-se a um público pertencente à camada privilegiada da população, que já 

dominava, de certa forma, a norma padrão culta utilizada, valorizada e legitimada pela escola. 

O ensino de Língua Portuguesa, então, centrava-se em tornar conhecidas as normas e as 

regras da língua, o que acontecia também mediante o contato dos alunos com os textos 

literários, meios pelos quais eles desenvolviam as habilidades da leitura e da escrita e 

estudavam as estruturas lingüísticas que eram submetidas à análise gramatical.  

Mas com o acesso das classes populares à escola nos anos 60, outras variedades 

lingüísticas, que eram divergentes daquela reconhecida e legitimada pela escola até então, 

mudam o referencial teórico para o ensino da língua. Tem-se, pois, a segunda concepção de 

linguagem, aquela que a concebe como instrumento de comunicação, como meio objetivo 

para a comunicação. Dessa forma, a língua é vista como um código. Em outras palavras, 

como um conjunto de signos que se combinam segundo as regras, cuja função é transmitir 

informações de um emissor para um receptor10. Ora, compreendida como um código, este 

deve ser dominado pelos falantes para que a comunicação se efetive. De acordo com 

Travaglia (2006, p.22): 

                                                 
10 As funções ouvinte/receptor oferecem uma visão distorcida do processo de comunicação, posto que não 
representem o processo complexo da comunicação verbal. (BAKHTIN, 1992, p.290)  
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Essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de sua 
utilização – na fala (cf. Saussure) ou no desempenho (cf. Chomsky). Isto fez com 
que a Lingüística não considerasse os interlocutores e a situação de uso como 
determinantes das unidades de produção, do que é social e histórico na língua.   
 
 

Por este prisma, não se concebe a língua como um fenômeno heterogêneo, variável, 

histórico e social, indeterminado, situacional, sistemático e cognitivo conforme nos afirma 

Marcuschi (2001), mas se adota uma visão   monológica e imanente da língua, que a separa do 

falante no seu contexto de uso. Mediante essa concepção, tem-se um ensino de língua voltado 

para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos alunos como emissores-decodificadores e 

como recebedores-decodificadores de mensagens. Nesse caso, o foco era desenvolver nos 

alunos as habilidades de expressão e compreensão das mensagens.  Priorizava-se, então, a 

aprendizagem dos elementos do processo de comunicação e, consequentemente, o contexto 

social do discurso, da fala, é desconsiderado. 

Conquanto essa concepção de língua já não encontrasse respaldo no contexto político 

e ideológico dos anos 80 nem nas teorias que vinham se desenvolvendo nas áreas da 

lingüística e da Psicologia da aprendizagem, surge a terceira concepção de linguagem: a 

linguagem como um processo de interação. Por esse prisma, a língua é tida como sinônimo de 

interação, tal qual nos afirma Bakhtin (2006, p.127): 

  

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua.  

  

Embasados nessa concepção bakhtiniana, depreende-se a idéia de que a língua só 

existe mediante a possibilidade da interação social, do diálogo, que a língua é trabalho 

empreendido em parceria pelos falantes, que é uma atividade social, que é a enunciação.  

Neste sentido, a comunicação não se resume, simplesmente, a uma mera transmissão 

de informações, de idéias, entre o emissor e o receptor, tendo em vista que, ao nos utilizarmos 
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da língua para efetivar a comunicação, estamos agindo sobre o outro, executando uma ação 

sobre o outro. E essa ação não é unilateral, mas compreende uma interação, uma ação entre o 

produtor e o receptor do texto (TRAVAGLIA, 2006).  Essa posição é reiterada por Bakhtin 

(1992, p.120) quando afirma: 

 

Os outros, para os quais meu pensamento se torna, pela primeira vez, um 
pensamento real (e, com isso, real para mim), não são ouvintes passivos, mas 
participantes ativos da comunicação verbal. Logo de início, o locutor espera deles 
uma resposta, uma compreensão responsiva ativa.  Todo enunciado se elabora como 
que para ir ao encontro dessa resposta.  

  

É, pois, a interlocução verbal o espaço de produção da linguagem e da constituição dos 

sujeitos.  E isto implica admitir: a) que a língua (do ponto de vista sociológico do termo) não 

pode ser entendida como um sistema, do qual o sujeito se apossa, para utilizá-la em 

conformidade com as suas necessidades específicas no momento da interação, mas que o 

processo interlocutivo a (re) constrói; b) que os sujeitos se constituem como tais a partir de 

sua interação com os outros e, nesse sentido, o sujeito é social e se constrói nas suas falas; c) 

que as interações não acontecem fora de um espaço social e histórico, mas se tornam viáveis 

nos limites de uma dada formação social, sofrendo as interferências, os controles e as seleções 

que esta lhes impõe. Embora as interações, em relação a estas condições não sejam inocentes, 

não deixam de ser produtivas e históricas, posto que, acontecendo nos limites do social, 

constroem por sua vez novos limites. (GERALDI, 1997)  

Ora essa visão da língua revestida de caráter social e interativo colaborou para que 

ocorressem mudanças significativas no trato com os estudos direcionados ao ensino da Língua 

Portuguesa, posto que passassem a compreendê-la, não como sendo homogênea, entendida 

apenas como um sistema a ser internalizado,  constituída por um código a ser dominado e para 

o qual o ensino da língua  centralizado no domínio das regras   se direcionava,  mas   como 

um fenômeno social de interação como bem  propôs Bakhtin (2006). Entender a língua, desse 
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modo, implica deslocar o seu ensino para um enfoque direcionado para o uso social que dela 

fazemos, tanto na modalidade oral como na modalidade escrita e atentarmos também para o 

caráter reflexivo11 do qual a linguagem se reveste. E implica também assumir que “a língua só 

se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de atuação social e através 

de práticas discursivas, materializadas em textos orais e escritos” (ANTUNES, 2003, p.42). . 

 Sendo assim, cabe-nos o recorte de algumas vertentes teóricas que se nos apontam 

advindas da linguagem como forma de interação. Portanto, pontuaremos os nossos estudos 

tendo como meta uma reflexão sobre a leitura e a escrita como práticas sociais, visto que o 

nosso objeto de estudo está direcionado para a análise do livro didático de língua portuguesa 

da EJA sob esse viés.   

 

1.2.1 Refletindo sobre Leitura  
 

A partir das considerações acima, compreendemos que qualquer atividade que tenha 

como meta o ensino de Língua Portuguesa traz subjacente uma concepção de língua 

norteando os conteúdos, os objetivos, os procedimentos etc., direcionados para aquilo que se 

tem em mente ensinar.         

Não é de se estranhar, então, que quando nos reportamos ao ensino da leitura, 

percebamos “modelos” de leitura em conformidade com a concepção de língua adotada. 

Assim sendo, quando se apreende uma concepção estruturalista da linguagem, os estudos 

sobre leitura concebem o ato de ler como uma mera decodificação do texto.  Essa concepção 

nos remete ao modelo de processamento proposto por Gough (l976, apud KLEIMAN, 1989), 

denominado processamento ascendente (bottom-up). De acordo com esse modelo, o leitor 

                                                 
11 Conforme Geraldi (1997) a reflexividade, ou seja, a capacidade da linguagem de se remeter a si mesma, se 
constitui em sua característica essencial e isso faz com que, no processo interativo, as seguintes ações se 
concretizem: ações que os sujeitos fazem com a linguagem, ações que fazem sobre a linguagem e ações que 
fazem sobre a linguagem.  
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recorre apenas aos dados presentes na superfície textual com o objetivo de compreender o 

texto escrito. Nesse sentido, “Ler seria traduzir os símbolos gráficos em código oral. A 

compreensão do material escrito se daria através da compreensão da fala produzida pelo 

leitor.” (SANTOS, 2007) A informação, nesse caso, emerge do texto para o leitor, que assume 

um papel passivo, posto que seja um mero receptor do sentido construído mediante a 

decodificação. 

Transpondo essa concepção para o âmbito escolar, como consequência, observaremos 

atividades e práticas de ensino da leitura, na maioria das vezes, tendo como finalidade a busca 

por respostas para as questões que “mensuram” a compreensão do texto mediante o que 

apresenta a superfície textual e as que tem como objetivo a prática de leitura em voz alta, 

simplesmente com o intuito de avaliar a desenvoltura do aprendiz com relação a essa 

habilidade; atividades, enfim, dissociadas dos diversos usos sociais que se faz da leitura.    

Diferentemente do que nos propõe Gough, no modelo de processamento descendente 

(top-down), advindo da psicologia cognitivista e desenvolvido por Goodman (1976 apud 

KLEIMAN, 1989), a leitura não pode ser compreendida apenas como um processo de 

decodificação do código lingüístico, mas “Como um processo complexo através do qual o 

leitor reconstrói até certo ponto, uma mensagem encodificada pelo escritor.” (GOODMAN, 

1976, p. 472 apud KLEIMAN, 1989).  Por esse prisma, o leitor oferece sua contribuição para 

o ato da leitura. Para Goodman, o leitor recorre aos seguintes tipos de informação: grafo-

fônica (que diz respeito à informação gráfica e fonológica, além da interrelação entre elas), 

sintática (que apresentam como unidades funcionais padrões sentenciais, marcadores desses 

padrões e regras transformacionais supridas pelo leitor), e semântica (que abrange tanto o 

vocabulário quanto os conceitos e experiências do leitor).  O referido autor ressalta, ainda, que 

além dessas informações, outras habilidades são exigidas do leitor, tais como: fixação ocular, 

predição e seleção de pistas, conhecimento linguístico, conhecimento prévio e etc., que se 
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constituem no que chamamos de estratégias cognitivas. Desse modo, compreendemos que, 

nesse modelo de processamento, a informação emana do leitor para o texto. Ou seja, o leitor 

faz uso dessas habilidades e informações para compreender o sentido do material lido. Por 

esse ângulo, “(...) a leitura é um processo não linear, dinâmico na interrelação de vários 

componentes utilizados para o acesso ao sentido, e é uma atividade essencialmente preditiva, 

de formulação de hipóteses, para o qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento linguístico, 

conceitual, e sua experiência.” (KLEIMAN, 1989). 

Como podemos observar, embora ainda concentre no texto a maior parte de seu 

significado, esse modelo propõe, de certa forma, um papel ativo do leitor, tendo em vista que 

este  recorre  aos elementos lingüísticos que funcionam como pistas para levantar hipóteses, 

testá-las, confirmá-las e, assim, chegar a compreensão do material lido. Nesse sentido esse 

modelo se aproxima mais da concepção interacionista da leitura, que se caracteriza pela idéia 

de que o processamento do texto se dá tanto por meio das estratégias ascendentes (bottom-up) 

como descendentes (top-down) simultaneamente. Assim sendo, o ato de ler abrange tanto o 

que aparece impresso no texto como as informações que o leitor traz, ou seja, o seu 

conhecimento prévio, para que a compreensão do texto se concretize, num processo de 

interrelação para o acesso ao sentido. Isto implica dizer  

 

A interação, portanto, não é aquela que se dá entre o leitor, determinado pelo seu 
contexto, e o autor através do texto. Essa interação se refere especificamente ao 
interrelacionamento, não hierarquizado, de diversos níveis de conhecimento do sujeito 
(desde o conhecimento gráfico até o conhecimento de mundo) utilizados pelo leitor na 
leitura. (KLEIMAN, 1989, p.31) 

 

Como podemos observar, essa perspectiva interacionista não toma como base a 

relação entre leitor e autor, mas a relação que pode ser estabelecida entre texto e leitor 

mediante os conhecimentos que esse leitor precisa mobilizar para compreensão do que ele lê.  

Ainda segundo essa perspectiva, o conhecimento de mundo leitor é descrito utilizando a teoria 
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dos esquemas12 (BARTLETT, 1932; RUMELHART, l980 apud KLEIMAN, 1989), que 

quando acionados podem fazer o leitor fazer predições sobre o que o texto vai dizer ou 

adivinhar o que está implícito. (KLEIMAN, 1987)   

Face aos modelos aqui discutidos, embora, compreendamos que eles considerem como 

essência o fator cognitivo, acionado pelo leitor no processo de compreensão, eles não deixam 

de ser importantes para que possamos compreender como o leitor lê e como exerce sua 

criatividade durante a leitura. (SANTOS, 2007).  

Nesse sentido, Kleiman (1989) chama a atenção para as reflexões embasadas na 

pragmática no que se refere à relação entre autor e leitor através do texto para descrever o 

processo de leitura. Por esse viés, o conceito de interação para descrever o processo de leitura 

inclui como imprescindíveis a relação do locutor com o interlocutor através do texto e o 

contexto em que ambos se inserem. Por esse âmbito, a leitura é “um processo de interlocução 

entre leitor/autor mediado pelo texto. Encontro com o autor, ausente, que se dá pela sua 

palavra escrita”. (GERALDI, 2003, p. 91). A leitura adquire, então, outra conotação, tendo em 

vista que o leitor desempenha um papel ativo e vai à busca de significações, da construção de 

sentido que lhe é propiciada pelo texto e das intenções pretendidas pelo autor. Nesta 

perspectiva,  

Ler, portanto, não é apenas extrair informações; é antes de tudo, compreender e 
negociar sentidos. Embora o texto tenha sua existência anterior à leitura, o sentido 
só é construído durante o ato de ler, em construção conjunta com o autor, a partir de 
elementos lingüísticos disponíveis na superfície textual. (SANTOS, 2007, p. 55-56) 

 

Conceber a leitura sob esse enfoque implica na necessidade de que seu ensino seja 

repensado. E para tanto há algumas questões que, atreladas ao ensino da leitura merecem que 

teçamos algumas considerações. Assim sendo, a leitura pressupõe considerar que,  atrelado 

                                                 
12 Esquemas “São pacotes de informação ou módulos de conhecimento, usados para organizar uma classe 
particular de conceitos formados a partir de nossas experiências.” (RUDELL E UNRAU, 1994, apud  SANTOS 
2007, p.53)  
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aos aspectos aqui levantados, observemos quais elementos contribuem para a formação da 

compreensão leitora. 

 

1.2.1.1 Compreensão leitora 
 

Diante do que já discutimos sobre leitura, entendendo-a como um ato interlocutivo, 

perceberemos que compreender efetivamente um texto implica considerarmos, além dos 

processos cognitivos, que tenhamos claros objetivos, o conhecimento prévio e a motivação 

para a realização da leitura.  

No que diz respeito ao conhecimento prévio, estamos nos remetendo àqueles saberes 

que acumulamos durante toda a nossa vida na nossa interação com o meio, com nossos pares 

e que, de certa forma, podem vir ou estarem relacionados com os conteúdos que se tem em 

mente aprender. É nessa interação entre o conhecimento que dispomos anteriormente e o 

novo, o que nos dispomos a aprender que construímos o sentido do texto. Ao tratar da 

relevância do conhecimento prévio para a aprendizagem, Miras (2004, p.61) ressalta que:  

 

... uma aprendizagem é tanto mais significativa quanto mais relações com o sentido o 
aluno for capaz de estabelecer entre o que já conhece, seus conhecimentos prévios, e o 
novo conteúdo que lhe é apresentado como objeto de aprendizagem. 

   

Outro elemento determinante para a compreensão leitora, e que é nomeado por Solé 

(1998), está relacionado aos objetivos que temos em mente atingir quando  estamos frente à 

leitura a ser efetuada. Segundo a autora, são estes objetivos que determinam que  estratégias  

são necessárias para apontar o limite ao leitor no que diz respeito ao que não foi 

compreendido. Posto desta forma, a autora destaca: 

 

A questão dos objetivos que o leitor se propõe a alcançar com a leitura é crucial, 
porque determina tanto as estratégias responsáveis pela compreensão quanto o 
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controle que, de forma inconsciente, vai exercendo sobre ela à medida que lê. (SOLÉ, 
1998, p, 41). 

 

Em outras palavras, nos explica a referida autora que, quando estamos lendo, estamos, 

também, sem que percebamos, compreendendo, de forma que ao nos depararmos com algum 

entrave, que nos dificulte a compreensão, nos empenhamos em desfazê-lo. 

Ao chamar a atenção desses elementos como propiciadores à compreensão leitora, a 

referida autora nos faz lembrar a necessidade de que a tarefa seja motivadora.  Em outras 

palavras, que a tarefa atinja aos interesses do leitor, que esteja relacionada aos objetivos 

previamente propostos e que o material oferecido para a leitura também seja atrativo.  

Contudo, a despeito dos elementos aqui enumerados, que corroboram para a 

compreensão leitora, Solé (1998) salienta que, embora representem condições para que essa 

compreensão se efetue, eles não são suficientes, mas dependem de outro fator: as estratégias 

que o leitor utiliza para que a compreensão se concretize. Partindo desse princípio, é salutar 

que reflitamos um pouco sobre as estratégias de leitura que para isso colaboram, afinal 

 

... se ensinarmos um aluno a ler compreensivamente e a aprender através da leitura, 
estamos fazendo com que ele aprenda a aprender, isto é, com que ele possa aprender 
de forma autônoma em uma multiplicidade de situações.” (SOLÉ, 1998, p.47).  

 

1.2.1.2 As estratégias de leitura  
 

As estratégias de compreensão textual são definidas por Kleiman (1998) como 

operações efetuadas pelo leitor para abordar o texto, ou seja, como ações que ele é capaz de 

desenvolver frente ao texto: o tipo de respostas que dá as perguntas do texto, os resumos que 

faz, a maneira como lida com o texto, sublinhando, destacando o que interessa, relendo, 

resumindo, detendo-se em alguma parte. Assim, a autora citada classifica as estratégias do 

leitor utilizadas para compreensão textual como sendo de ordem metacognitiva e cognitiva.  
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Nesse mesmo patamar, as estratégias de leitura são definidas por Solé (1998, p.70) “como 

procedimentos de ordem elevada que envolvem o cognitivo e o metacognitivo.” 

As estratégias metacognitivas relacionam-se com as operações nas quais o leitor tem o 

controle consciente ao dizer e explicar uma ação executada. Assim sendo, diríamos que a 

metacognição refere-se à capacidade do sujeito de se auto-avaliar, de se perceber quando, 

diante da leitura efetuada, é capaz de revelar compreensão ou não e a partir daí dirigir suas 

ações para o objetivo anteriormente determinado. Dito de outra forma, o leitor, ao se deparar 

com o que não foi compreendido, é capaz de gerenciar outras ações para ir à busca do 

objetivo pretendido. Desse modo, outras ações são efetuadas. Nesse caso, o leitor é capaz de ir 

à procura de alternativas para a resolução do problema encontrado, já que tem consciência de 

uma lacuna na sua compreensão. Ao tratar da importância da metacognição na aquisição da 

leitura, Paula e Leme (2003, p.95) assim a definiu:  

 

... trata-se de um estado em que a pessoa torna-se observadora de si mesma, de suas 
linhas de pensamento e ação externa. A metacognição é especialmente útil quando, 
por exemplo, mobilizada para enfrentar algum problema no decorrer de uma tarefa já 
conhecida, ou quando se está aprendendo algo novo. 

  

E no que se refere às estratégias cognitivas, diríamos ser aquelas operações que o 

leitor mobiliza de forma inconsciente para atingir os objetivos de leitura, que podem ser 

traduzidas em ações tais como prestar atenção, resgatar informações armazenadas na memória 

com intuito de entender, apreender novas informações, interpretar etc.  

Entendendo, pois, que as estratégias de leitura envolvem procedimentos que abarcam 

tantos aspectos cognitivos como metacognitivos, que são fundamentais para a compreensão 

leitora, Solé (1998) nos alerta, entretanto, para que não tomemos o seu ensino como receitas 

infalíveis, mas compreendamos que  
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O que caracteriza a mentalidade estratégica é a sua capacidade de representar e 
analisar os problemas e a flexibilidade para encontrar soluções. Por isso, ao ensinar 
estratégias de compreensão leitora, entre os alunos deve predominar a construção e o 
uso de procedimentos do tipo geral, que possam ser transferidos sem maiores 
dificuldades para situações de leitura múltiplas e variados. (SOLÉ, 1998, p.70) 

 

Posto desta forma, entendemos que o ensino das estratégias de leitura se institui como 

sendo fundamental para a formação de um leitor autônomo, capaz de se sobressair de forma 

perspicaz frente aos mais diversos textos e capaz de apreender a partir deles 

Por esse prisma, Solé (1998) sugere a promoção das seguintes estratégias:  

 

a) compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura; 
b) ativar e conduzir à leitura os conhecimentos prévios importantes para o conteúdo 

em questão; 
c) direcionar a atenção ao que é essencial, ou seja, separar o fundamental do que é 

considerado trivial, tendo em vista os objetivos da leitura pretendidos; 
d) ativar e conduzir à leitura os conhecimentos prévios importantes para o conteúdo 

em questão; 
e)  avaliar a coerência interna do conteúdo exposto pelo texto e verificar se este é 

compatível com o conhecimento prévio;  
f) comprovar se a compreensão ocorre através da revisão, da recapitulação e da auto-

interrogação; e, por fim, realizar e comprovar inferências. 
 

Diante do que expusemos, faz-se necessário ressaltar, no entanto, que essas estratégias 

não devem ser vistas como se fossem independentes, como se não houvesse uma relação entre 

elas. Afinal, quando estabelecemos um objetivo para nossa leitura, podemos estar 

simultaneamente ativando nosso conhecimento prévio para tal e ao mesmo tempo estamos, 

também, atribuindo um sentido a ação que estamos desenvolvendo. Devemos destacar, ainda, 

que as estratégias de leitura aí não se esgotam. Elas foram citadas por Solé (1998), mas 

despidas desse caráter de rigidez. A essas podem se adicionadas outras a serem trabalhadas 

durante a leitura, das quais ela cita como exemplos, o estudo da idéia principal, a elaboração 

de resumo etc. E, por último, não podemos perder de vista a idéia de que ler é um processo de 

interação entre o leitor e o texto e a compreensão é fruto dessa interação. Além disso,  
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Parece-me que considerar esse processo como algo compartilhado entre o professor e 
os alunos – e entre os alunos – é a única possibilidade de que o ensino de estratégias 
seja significativamente compreendido pelos alunos e, portanto, que seja funcional para 
eles. (SOLÉ, 1998, p.114) 
 

Considerando que temos como do objeto de estudo a análises das atividades voltadas 

para a leitura/compreensão e produção textual propostas pelos LDs, é salutar observarmos de 

que forma o desenvolvimento da compreensão leitora e as estratégias de leitura são 

materializadas no material didático utilizado. 

 

1.2.2  Refletindo sobre a escrita  
         

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim  e os outros. Se ela se apóia em 
mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre meu interlocutor.  A palavra é o 
território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN, 2006, p.117). 

  

 

Por esta perspectiva bakhtiniana, o ato de escrever pressupõe uma concepção de língua 

que privilegia o seu caráter funcional e interativo.  Sendo assim, indagamos: Para que nos 

servimos da linguagem, afinal?  Se o objetivo maior da linguagem não for comunicar, de que 

nos serve, então?  Questões como essas apontam para determinados aspectos pelos quais, ao 

se tomar a escrita como objeto de ensino, merecem ser feitas algumas reflexões.  

Portanto, admitir o caráter interativo e funcional da língua é aceitar que a escrita 

pressupõe uma relação para qual cooperam duas ou mais pessoas. Segundo Antunes (2003, 

p.45) “... por essa visão se supõe que alguém selecionou alguma coisa a ser dita a um outro 

alguém13, com quem pretendeu interagir, em vista de algum objetivo”. Por esse viés, 

entendemos que o ato de escrever é uma forma de expor idéias, manifestar opiniões, emitir 

informações para aquele com quem se interagiu, que embora ausente no momento de 

                                                 
13 Grifo da autora 
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produção do texto, é quem nos serve de “parâmetro para decidirmos o que dizer, do quanto 

dizer e de como fazer” (ANTUNES, 2003,  p.46).   

Aceitar o caráter funcional e interativo da língua também implica admitir que a escrita 

seja propensa à variação, em consequência das diferentes funções comunicativas que pode vir 

a desempenhar. Isso redunda em dizer que a escolha do léxico, do estilo, do nível 

formal/coloquial, do gênero e etc., está atrelada à função comunicativa pretendida pelo 

interlocutor14.  

Compreender o ato de escrever sob essa ótica é concordar que  

[...] escrever aprende-se na interação contínua com os atos da escrita [...] em que o 
aprendiz poderá entender o caráter dialógico da linguagem [...] Para  o aluno 
aprender a escrever, precisa encontrar interlocutores, colocar-se em dialogia, 
encontrar espaços para  a atividade humana de expressão, de modo a articular seus 
textos  às diferentes necessidades e interesses que se encontram  nas suas condições 
de existência, nas suas práticas sociais. (LEAL, 2005, p.65)  

 

No entanto, quando nos transpomos para o espaço escolar, pesquisas revelam 

(BUNZEN, 2006; GERALDI, 2003; LEAL, 2005) que ainda perdura uma prática pedagógica 

norteada  pela concepção monológica da língua, que sinaliza para   

um trabalho de escrita sem função, destituída de qualquer valor interacional, sem 
autoria e sem recepção (apenas para “exercitar”) uma vez que por ela, não se 
estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o mundo, entre autor e o leitor 
do texto. (ANTUNES, 2003, p.25-26)   
  

Compreendendo as perspectivas que se nos assinalam, o modo como concebermos a 

linguagem conduzirá o ensino da escrita para um viés em que esta seja vista como um bem 

cultural, o qual os aprendizes devem apropriar-se, posto que, de certa forma, promove a 

inserção social; ou redundará em um ensino cujo objetivo reduz-se a fazer com que seus 

aprendizes produzam um texto cuja função se resume ao cumprimento de “mais uma tarefa 

solicitada pelo professor’’, “... uma escrita improvisada,sem planejamento, sem revisão, na 

                                                 
14 Isso nos remonta à questão dos gêneros textuais, posto que estes sejam caracterizados conforme sua função 
comunicativa, o que será discutido no tópico seguinte.  



49 
 

 
 

qual o que conta é, prioritariamente a tarefa de realizá-la, não importa  “o que se diga” e o 

“como se faz”.”  (ANTUNES, 2003, p.27).  

Nessa mesma perspectiva, compreendemos que para produzir um texto, então, é 

preciso algumas condições sejam levadas em conta.  Nesse sentido, é fundamental que 

 

a) se tenha o que dizer; 
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 
d) o locutor se constitui como tal, enquanto sujeito que diz o que    diz, para 
quem diz (o que implica responsabilizar-se, no processo, por suas falas); 
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d)” (GERALDI, 
1997, p.160). 

  

Considerando essas condições como pré-requisitos para a produção textual, 

entendemos que, como atividade interlocutiva, ter o que dizer se constitui como “uma 

condição prévia para o êxito da atividade de escrever.” (ANTUNES, 2003, p.43).  Por esse 

prisma se estabelece, de certo modo, uma conexão entre a produção textual e o trabalho de 

leitura, principalmente, se crermos que ao escrever estamos simultaneamente nos reportando 

aos conhecimentos adquiridos anteriormente mediante o contato com os mais diversos textos 

com os quais lidamos cotidianamente. Nesse caso, se estabelece certa interdependência entre 

leitura e escrita: 

... grande parte do trabalho com  a leitura é  “integrado” à produção em dois 
sentidos: de um lado ela incide sobre “o que se tem a dizer”, pela 
compreensão responsiva que possibilita, na contrapalavra do leitor à palavra 
do "texto que se lê; de outro lado ela incide sobre “as estratégias do dizer”  de 
vez que, em sendo um texto, supõe um locutor/autor (...). (GERALDI, 1997, 
pp.166-167) 

 

Transpondo-nos para o ambiente escolar, para que se tenha o que dizer é preciso que 

propiciemos aos alunos a leitura dos mais diversos textos para que eles possam ser inseridos 

na prática social da escrita onde esta esteja presente e se faça necessária.  

Além de ter o que dizer, é preciso também que se tenha uma razão para dizer o que se 

tem a dizer e que se tenha para quem dizer. Em outras palavras, é imprescindível que haja 
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também, aliado ao fato de ter o que dizer, um motivo, um objetivo definido para interagir com 

o outro a quem a palavra é dirigida. É com essa conotação que a atividade de produção textual 

reveste-se de um caráter funcional, é nesse sentido que a atividade de produção deve ser 

entendida no contexto escolar: “O professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática 

de uma escrita escolar sem leitor, sem destinatário, sem referência, portanto, para se decidir 

sobre o que vai ser escrito.” (ANTUNES, 2003, p. 47) 

Portanto, para que essas condições de produção textual se efetivem, são necessárias 

estratégias que para isso colabore. As estratégias não são escolhidas aleatoriamente, mas são 

construídas em função tanto do que se tem a dizer quanto das razões para dizer a quem se diz. 

É aqui que, possivelmente, pode ocorrer a maior contribuição do professor, que não se 

colocando como destinatário final da produção escrita, põe-se como interlocutor ao dispor do 

texto do aluno, mas não na posição do leitor, com ele construa-se como “co-autor”,  

sugerindo-lhe os caminhos viáveis  para que ele  diga o que quer na forma como escolheu. 

(GERALDI, 1997).  

Frente a essas considerações aqui expostas, não podemos, no entanto, nos esquecer de 

que a atividade de produção escrita pressupõe um interlocutor, um destinatário ausente no 

momento da interação. E, nesse, caso é o texto o mediador dessa interação. Dessa forma, 

conforme Antunes (2003), a atividade escrita não se restringirá a apenas o ato de escrever, 

mas abrangerá etapas com funções específicas, que se observadas culminará com a condição 

final do texto.  

Assim, ainda segundo a referida autora, a escrita compreende três etapas: a etapa do 

planejamento, a etapa da escrita e a etapa da revisão. 

No que se refere à etapa de planejamento, a autora destaca os cuidados necessários 

que o escritor precisa dispor ao escrever para: a) delimitar o tema de seu texto e aquilo que lhe 

dará unidade; b) eleger os objetivos; c) escolher o gênero; d) delimitar os critérios de 
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ordenação de idéias; e) prever as condições de seus leitores e a forma lingüística (mais formal 

ou menos formal) que seu texto deve assumir.   

Com relação à segunda etapa, a etapa da escrita, a referida autora diz ser a etapa 

correspondente a tarefa de por no papel o que foi planejado. É o momento da escrita, do 

registro propriamente dito, no qual quem escreve passa esboçar, a dar forma ao que foi 

planejado. É o momento das escolhas lexicais, das estruturas das frases sem perder de vista o 

estado de reflexão como forma de garantir sentido, coerência, relevância.  

E no que diz respeito à última etapa, a etapa da revisão e da reescrita, nos alerta a 

Antunes ser esse o momento que corresponde à análise do  que foi escrito, para que aquele  

que escreve tenha oportunidade de confirmar se os objetivos propostos foram cumpridos, se 

conseguiu a concentração temática desejada, se há coerência e clareza no desenvolvimento 

das idéias. É o momento de se observar os aspectos relacionados à pontuação, ortografia, 

divisão do texto em parágrafos e etc.  

Ao chamar a atenção para essas etapas, Antunes (2003) nos lembra sobre as 

implicações pedagógicas aí contidas. Ou seja, se aceitarmos tomar essas etapas com 

princípios norteadores para o trabalho de produção escrita, isto implicará inevitavelmente na 

escolha de determinadas atividades para que o trabalho com a escrita tenha as seguintes 

características, ainda conforme a referida autora: 

  

• uma escrita de autoria também dos alunos; 
• uma escrita de textos com vínculos comunicativos; 
• uma escrita de textos socialmente relevantes; 
• uma escrita funcionalmente diversificada; 
• uma escrita de textos que tem leitores; 
• uma escrita com textos contextualmente adequada; 
• uma escrita metodologicamente ajustada; 
• uma escrita orientada para a coerência global; 
• uma escrita adequada também em sua forma de apresentar.  
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Como podemos perceber, a escrita é um ato interativo, no qual o texto se apresenta 

como mediador dessa interação e, consequentemente, exige que determinados procedimentos 

sejam considerados para que, de fato, a escrita não soe improvisada, destituída de 

planejamento, de revisão, de funcionalidade, como já alertara Antunes. “Escrever aprende-se 

na interação com os atos da escrita, através de estratégias significativas, em que o aprendiz 

poderá entender o caráter dialógico da linguagem” reiteram-nos Leal e Brandão (2006, p.51). 

 

1.2.3 O ensino da leitura/escrita sob o enfoque dos gêneros textuais 
 

Conforme já dissemos anteriormente, a toda prática pedagógica subjaz uma concepção 

de língua. Assim sendo, ao se conceber a linguagem como interação, é ao texto que nos 

reportaremos como objeto de reflexão para o ensino de língua, tendo em vista que, segundo 

Marcuschi (2002) a comunicação verbal só se concretiza mediante o texto, ou seja, por meio 

de algum gênero textual15. Esta posição também é compartilhada por Schneuwly e Dolz 

(2004), quando compreendem os gêneros como intermediários entre o enunciador e o 

destinatário. 

Para estes autores, os gêneros textuais, do ponto de vista do uso e da aprendizagem, 

são considerados “megainstrumentos”, posto que proporcionem aos seus aprendizes os 

conhecimentos da forma como os textos se organizam, de que elementos eles são constituídos, 

além de favorecerem a uma reflexão sobre em que contexto social determinado gênero se 

adéqua mais que outros.  

                                                 
15 Segundo Marcuschi (2002, pp. 22-23) “... gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente 
vinculados à vida cultural e social (...). São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis 
em qualquer situação comunicativa (...). São uma noção propositalmente vaga para referir os textos 
materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas  
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”. São exemplos de gêneros 
textuais: carta, bilhete, artigo, ensaio, telefonema etc. O referido autor também  para a distinção entre gênero e 
tipos textuais. Por tipos textuais ele compreende como sendo “uma seqüência teoricamente definida pela 
natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas)”. São 
exemplos de tipos textuais: narração, descrição, dissertação, argumentação etc. 
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Também segundo Koch (2002, p.49):  

 

[...] os gêneros textuais permitem reconhecer textos como exemplares adequados 
aos diversos eventos da vida social; envolvem, também, conhecimentos sobre 
macrocategorias ou unidades globais que distinguem os vários tipos de textos, sobre 
a sua ordenação ou sequenciação, bem como sobre a conexão entre objetivos e 
estruturas textuais globais. 

 

Trazendo essas considerações para o âmbito do ensino da leitura e da escrita, podemos 

dizer que ao tomarmos os gêneros textuais com esse objetivo, estamos sinalizando para um 

estudo de língua direcionado para o seu caráter funcional e interativo. Sendo assim, aceitar o 

texto como objeto de estudo vai permitir que o ensino da leitura ultrapasse o limite da 

decodificação e da busca de informações que estão claramente explícitas na superfície textual. 

Por este ângulo, postula-se um ensino que vá além da compreensão da composição do texto 

(se de elementos verbais e/ou não verbais, por exemplo), mas que busque compreender que, 

atrelada a sua natureza formal, está a sua função social e o seu propósito comunicativo.  

Segundo Melo e Leal (2006, p.21)  

 

Isso nos leva a conceder grande importância à leitura de textos diversos para a 
inserção dos alunos em práticas sociais em que a escrita está presente, para o seu 
próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento de capacidades de produção de 
textos. 

 

Nesse sentido, a leitura de diversos gêneros favorece aos alunos a apreensão de suas 

características. E mais, conforme o contexto sócio-comunicativo, a função social para que 

determinado gênero se preste, o ensino da leitura dos gêneros vai permitir que o aluno faça 

inferências quanto ao uso do léxico, ao uso de determinados recursos lingüísticos, e que 

também se aperceba de que, quanto ao suporte utilizado para a circulação do gênero, esse 

também apresentará características determinadas de acordo com o contexto no qual se insere.   



54 
 

 
 

A despeito dessas considerações, no que se refere à relevância em se trabalhar com os 

gêneros visando o desenvolvimento da linguagem, Scheneuwly e Dolz (2004) nos propõem 

que levemos em conta: 

 

1.  que a opção por trabalhar com gêneros na escola resulta de uma decisão 

didática que tem como objetivos da aprendizagem:   primeiro, de aprender a 

dominar o gênero para conhecê-lo, para compreendê-lo, e ser capaz de produzi-

lo tanto no ambiente escolar como fora dele;  segundo,  de desenvolver 

competências que  ultrapassam os gêneros e são transferíveis para outros 

gêneros próximos ou distantes.  Para que isso ocorra, se faz necessário que haja 

uma transformação, pelo menos em parte, dos gêneros: simplificação, ênfase 

em certas dimensões etc.;  

2. que os gêneros funcionam em espaços sociais diferentes daqueles em que 

tiveram origem, o que implica, necessariamente, uma transformação,  o que 

sugere   dizer que eles passam a ser gêneros a aprender, embora continuem 

gêneros para comunicar. Importa, então, que o aluno seja inserido em situações 

mais próximas de sua realidade, que façam sentido para ele, para  que possam 

dominá-las como realmente são e  passem a entender, também que os objetivos 

visados são outros.  

Admitindo a pertinência desses aspectos referendados por Schneuwly e Dolz, outro 

dado deve ser adicionado: o papel do professor como mediador que,  de fato, favoreça aos 

aprendizes o domínio dos gêneros textuais, como tão bem nos adverte Santos  (2004, p.90) “... 

o  ensino que vise domínio textual requer uma intervenção ativa do professor e o 
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desenvolvimento de uma didática específica [....] intervenção didática  sistemática e 

planejada.”16 

Contanto assim seja, outros questionamentos daí se originam.  Por exemplo: a 

intervenção didática sistemática e planejada proposta pela autora exige a apropriação de uma 

fundamentação teórica básica por parte do professor, além de outras especificidades sobre as 

quais o espaço aqui delineado não nos permite discutir, embora constituam objeto pertinente 

de investigação.  

 

1.3 CULTURA ESCRITA E LETRAMENTO ESCOLAR 
 

As transformações histórico-sociais pelas quais passam a sociedade, no transcorrer dos 

anos, conduzem às mudanças significativas no modo de concebermos determinados 

fenômenos. Não parece ser diferente quando nos reportamos às variadas formas de nos 

comunicarmos. Se nos reportarmos aos nossos antepassados, perceberemos que a necessidade 

de se comunicar os levou a se expressarem mediante desenhos, figuras encravadas em objetos 

dos mais diversos, embora com isso não queiramos dizer que a fala não fosse também usada 

como forma de comunicação.  

Conquanto não queiramos nos exaurir em minuciosa explicação que se nos dê conta de 

tal fenômeno, mas a impressão que este representa o fio condutor pelo qual podemos nos 

guiar para fazermos algumas ponderações no que se refere à escrita e a oralidade.  

Segundo Marcuschi (2001), a realidade nos mostra que o ser humano poderia ser 

caracterizado muito mais por um ser que fala do que por um ser que escreve, embora isso não 

signifique dizer que a oralidade possa se sobrepor à escrita em termos de relevância. Na 

verdade, o que vai diferenciar oralidade/escrita é o contexto social de uso em que estas podem 

                                                 
16 Schneuwly e Dolz (2004) sugerem o trabalho com seqüências didáticas para a apropriação dos gêneros 
textuais.  
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estar inseridas. São os contextos de uso que lhes determinam a importância e estes são 

pautados muito mais em critérios ideológicos do que lingüísticos.  

Assim sendo, numa sociedade como a nossa, permeada pela presença da escrita, torna-

se imprescindível dela se apropriar, posto que dela façamos uso nos mais diversificados 

espaços: na escola, na família, no ambiente de trabalho entre outros.  Desse modo, “sua 

prática e avaliação social a elegeram a um status mais alto, chegando a simbolizar, educação, 

desenvolvimento e poder...”. (MARCUSCHI, 2001, p.21).  

É sob esse prisma, o da relevância social imposta pela sociedade que nos remeteremos 

a uma reflexão sobre os conceitos de alfabetização e letramento, já que ambos estão 

estreitamente relacionados ao uso da escrita.  

 

1.3.1 Conceituando Alfabetização e Letramento 
 

A Alfabetização, de acordo com Soares (2004, p.91), é definida  

 

[...] como um processo de aquisição da “tecnologia escrita”, isto é, do conjunto de 
técnicas – procedimentos e habilidades – necessárias para a prática da leitura e da 
escrita: as habilidades de codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de 
grafemas em fonemas, isto é, o domínio do sistema da escrita (alfabético, 
ortográfico);  as habilidades motoras de manipulação de instrumentos para que a 
codificação e decodificação se realizarem, isto é, a aquisição de modos de escrever e 
de modos de ler17 ...  

 

Compreender a alfabetização por esse viés é associá-la apenas a habilidade de 

decodificação do código lingüístico para ter acesso ao que está explicitamente expresso na 

superfície textual. E nesses termos, a alfabetização pertence âmbito da competência individual 

(KLEIMAN, 2002; TFOUNI, 1995). 

 Em outras palavras, apreender o sentido de alfabetização sob esse enfoque implica 

entender que ao indivíduo portador da habilidade no manuseio da decodificação lingüística 

                                                 
17 Grifos da autora  
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não lhe está garantida a habilidade de utilizar efetivamente a leitura e a escrita como práticas 

sociais. Isto significa dizer que a inserção no mundo da escrita não depende apenas da 

habilidade no manuseio da tecnologia da escrita; ao adquiri-la, o indivíduo deve ser capaz de 

fazer uso efetivo da leitura e da escrita como práticas sociais. Em contrapartida, o inverso 

também é verdadeiro. Ou seja, o indivíduo que não se apropriou ainda da tecnologia da escrita 

não está isento de participação das práticas sociais da leitura e da escrita, posto que na 

interação com os pares portadores dessa tecnologia, ele pode assim proceder. E isso se chama 

letramento18.  

Assim, também de acordo com Tfouni (1995, p.11), “O letramento tem por objetivo 

investigar não somente quem é alfabetizado, mas também que não é alfabetizado, desliga-se 

de verificar o individual e centra-se no social.”  Nesse caso, o letramento implica num 

processo mais amplo que o da alfabetização,  porque dá a entender o desenvolvimento de 

habilidades de ler, escrever para alcançar objetivos distintos, tais como: informar, ou 

informar-se, travar interação com outros, ampliar conhecimento, interpretar diversos gêneros 

textuais entre outras habilidades, embora  não neguemos sua estreita relação com a 

alfabetização  por conta da influência do código escrito. (SOARES, 2004).  

Posto dessa forma, entendemos letramento e alfabetização como processos distintos, 

embora nem por isso independentes, conforme nos reitera Soares (2004, p. 91): 

 

O uso da palavra letramento vem distinguir os dois processos, por um lado 
garantindo a especificidade do processo de aquisição da tecnologia da escrita, por 
outro lado atribuindo não só a especificidade, mas também visibilidade ao processo 
de desenvolvimento de habilidades e atitudes de uso dessa tecnologia em práticas 
sociais que envolvem a língua escrita.  

  

                                                 
18 De acordo com Kleiman (2002, p.15) “O conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos  
como uma forma de tentar separar os estudos sobre o “impacto social da escrita” dos estudos sobre a 
alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita”. 
Ainda conforme a referida autora o termo “letramento” foi cunhado em português por Mary Kato em 1986.   
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Contanto percebamos a distinção aqui posta entre alfabetização e letramento, convém 

ressaltar que o referido termo originário do inglês, literacy,  é  tradicionalmente traduzido por 

alfabetização,  só que designando o processo de inserção no âmbito da leitura e da escrita, o 

que equivale a dizer que o termo alude tanto à aquisição da tecnologia quanto ao seu uso nas 

práticas sociais da leitura e da escrita. Portanto, bem diferente da forma como 

compreendemos o sentido de alfabetização no cenário educacional brasileiro, tal como o 

definimos aqui.   

 

1.3.2  Letramento e Alfabetização: possíveis relações com a escolarização  
 

Como vimos até aqui, letramento e alfabetização mantem uma estreita relação com a 

escrita, por conseguinte talvez resida aí o fato de algumas pessoas vincularem os referidos 

termos à escolarização, já que tradicionalmente se atribui ser papel da escola a inclusão do 

individuo no mundo da escrita. 

Contudo, de acordo com o que pontuamos, tanto a alfabetização quanto o letramento 

são processos distintos e o seu desenvolvimento não está obrigatoriamente vinculado à escola, 

embora com ela  mantenha alguma relação.  Trocando em miúdos, diríamos que, quanto ao 

acesso à tecnologia da escrita, este não ocorre apenas no recinto escolar, mas também, em 

ambientes diversos, tais como no seio da família, no trabalho, na comunidade, na associação 

dos moradores de bairros etc. Isto implica dizer que a escola não constitui o espaço exclusivo 

para que ocorra o acesso à tecnologia da escrita, da mesma forma que o simples acesso  a  

essa tecnologia  não garante que se possa fazer uso efetivo e eficiente  dela nas práticas  da 

leitura e da escrita. Também diríamos que aquele que não se apropriou da tecnologia da 

escrita não se encontra, por isso, destituído da possibilidade de fazer uso da leitura e da 

escrita. Ou seja, o conceito de letramento não tem, necessariamente, uma relação com a 

escolarização formal e alfabetização (TFOUNI, 1995)  
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Soares (2004), com base nos dados do INAF (Indicador Nacional de Analfabetismo 

Funcional), reconhece que, embora um bom quantitativo de casos demonstre não haver 

relação entre escolarização e as habilidades associadas ao letramento, não se pode negar que 

esses dados também reflitam o papel fundamental exercido pela escolarização na promoção  

dessas habilidades.  

Na verdade, o que ocorre é que “O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo 

da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir 

formalmente os sujeitos no mundo da escrita” (KLEIMAN, 2002, p.20). Ou seja, ao 

preocupar-se essencialmente com a aquisição da tecnologia da escrita (código alfabético, 

numérico), a escola deixa de lado o letramento como prática social, o que nos encaminha para  

outra discussão: os modelos de letramento propostos por Street (1984 apud KLEIMAN, 

2002), que são  o modelo autônomo e  o  modelo ideológico.  

Para Street (op.cit), o modelo autônomo pressupõe a existência de apenas uma maneira 

pela qual o letramento pode ser desenvolvido: por meio do acesso à tecnologia da escrita. 

Esse modelo se caracteriza, pois, pela supremacia da escrita e associa-se “quase casualmente  

com o progresso, a civilização, a mobilidade social” (KLEIMAN, 2002, p.21).   Mas a esse 

modelo autônomo, Street  (op.cit) contrapõe o modelo ideológico, que necessariamente não 

está atrelado ao domínio  da tecnologia da escrita,  porém  “pressupõe  a sua existência, e 

investiga as características, de grandes áreas de interfaces entre práticas orais e práticas 

letradas” (KLEIMAN, 2002, p. 21).  Em outros termos, diríamos que esse modelo de 

letramento não equivale ao domínio ímpar da aquisição da escrita, mas “em perceber as 

práticas de letramento como inexplicavelmente ligadas às estruturas culturais e de poder na 

sociedade e reconhecer a variedade de práticas culturais associadas à leitura e à escrita”. 

(STREET, 1993 apud MARCUSCHI, 2006, p.27). 
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Compreendemos que esses modelos de letramento propostos por Sreet pressupõem a 

necessidade de observá-los como fenômenos complexos, que ultrapassam a simples aquisição 

da tecnologia escrita.  

Nesse sentido se faz necessário um recorte da história da educação de jovens e adultos, 

tendo em vista as especificidades que caracterizam esse segmento de ensino, e por serem os 

LDs, para eles destinados, o objeto de nossa investigação, e, ainda, por ser esse o único 

material presente na escola, muitas vezes, tomado como recurso para inserção do jovem e do 

adulto no mundo da escrita.    

 

1.4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS: TRAÇANDO O PERCURSO  HISTÓRICO 
 

Considerando que cada segmento de ensino tem suas especificidades, a Educação de 

Jovens e Adultos não se porta diferentemente, só que um adendo a distingue das demais: é 

constituída por uma clientela que, em sua maioria, busca no retorno aos bancos escolares, a 

recuperação de um tempo “perdido” ou interrompido por circunstâncias diversas. Além do 

que, é formada tanto por jovens quanto por adultos de faixa etária bastante heterogênea. 

Assim sendo, ao tomarmos como proposta a análise do livro didático de língua portuguesa 

direcionado ao público da EJA, alguns aspectos históricos merecem ser destacados tendo em 

vista as suas especificidades.  

O recorte na história nos ajudará a melhor compreender e situar no contexto em que 

este segmento do ensino se encontra inserido no atual panorama educacional brasileiro  

Sabemos que reconstruir 500 anos da trajetória da Educação de Jovens e Adultos é 

uma tarefa por demais complexa, tendo em vista a gama de informações que daí se pode 

abstrair. Mas, procuraremos destacar aqui apenas alguns aspectos que consideramos 

fundamentais para melhor visualizar e compreender a Educação de Jovens e Adultos.  
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1.4.1 O início de uma longa história 
  

 O registro das primeiras atividades educativas no Brasil, remonta do período colonial 

com a chegada dos jesuítas que, com o objetivo de catequizar os indígenas e propagar os 

valores cristãos estabeleceram aqui as primeiras escolas de “ler e escrever”19, só que, 

inicialmente, destinadas às crianças, embora, de forma subjacente, representasse um meio de 

influenciar os indígenas adultos. 

Tendo como objetivo maior as crianças, o ensino quando direcionado aos adultos 

limitava-se ao manejo dos instrumentos agrários rudimentares, raramente abrangendo a leitura 

e a escrita (PAIVA, 2003). Resulta daí a multiplicação de escolas, colégios, seminários e 

também a institucionalização do ensino profissionalizante.  

Destaca-se, nesse período, a utilização de materiais escritos como recursos utilizados 

para a catequização e a instrução dos indígenas, de onde se sobressaem as gramáticas de 

língua tupi e os catecismos ou doutrinas, de acordo com Galvão e Soares (2004, p. 29). 

 Sem querer nos deter muito nos detalhes que caracterizaram esse período, 

gostaríamos, apenas de destacar que os jesuítas apareceram como os principais organizadores 

do sistema educacional no período colonial, que é inegável que tenham nos legado as 

primeiras instituições e atividades educativas, mas também que é possível vislumbrar, já a 

partir desse período, uma educação voltada para as elites e que excluía também os adultos, 

conforme nos assegura Paiva (2003).  

Está longe de ser o nosso objetivo traçar toda a história da educação que caracterizou 

esse período. Não nos caberia essa tarefa nem é essa a nossa finalidade.  Mas faz-se relevante 

trazemos à tona alguns fatos que julgamos serem necessários, posto que eles também  nos 

ajudarão a montar o painel no qual se configura a educação de jovens e adultos hoje. 

                                                 
19 Designação utilizada por Paiva (2003)  
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A vinda da família real portuguesa alterou substancialmente o cenário educacional 

brasileiro, uma vez que se passou a vislumbrar a necessidade de se organizar um sistema 

educacional de ensino que atendesse à aristocracia portuguesa e preparasse para as novas 

ocupações técnico-burocráticas. Em função disso, foram criados cursos de caráter utilitário, 

tais como o de Medicina, Economia entre outros. No entanto, no que tange à educação 

elementar, não houve progressos, embora as elites continuassem a recebê-lo em suas casas 

como ensino privado. (PAIVA, 2003) 

O interesse, então, pela educação popular só começa a ser lembrado no Segundo 

Império. Decorre desse período, ainda de forma incipiente, a criação da escola elementar e já 

se percebe uma preocupação e alguma iniciativa referentes à educação de adultos. Porém, as 

informações sobre esse período são escassas, tendo em vista que quando se deu início ao 

desenvolvimento do sistema educativo, a administração do ensino elementar já era provincial, 

ou seja, cada província se responsabilizava pelo seu sistema de ensino sem ter que dele dar 

conta a qualquer órgão central, o que implica dizer que, consequentemente, o crescimento e o 

desenvolvimento do sistema escolar não se deram de modo igualitário no país como um todo, 

o que colaborou para a desigualdade social, política e econômica de cada província.  

Desse período, poderíamos citar como exemplo, o registro feito por Galvão e Soares 

(2004), que afirmam serem várias as referências contidas nos documentos da Instrução 

Pública do período imperial, em Pernambuco, sobre de que forma se caracterizava o ensino 

destinado aos jovens e adultos, como por exemplo, a existência de um currículo diferenciado 

para homens e mulheres: “As professoras deveriam, nas aulas para as adultas, ministrar 

também ensino das prendas domésticas, noções de higiene, exercícios de cálculo quanto a 

contabilidade do regime doméstico, deveres da mulher na família e na vida práticas[...]. 

(GALVÃO;  SOARES,  2004, p.32) 
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Data dessa época também uma série de discussões sobre projetos de ensino, o que 

revelava uma preocupação com o problema educacional diante das transformações pelas quais 

vinha passando a sociedade brasileira. Dentre os projetos que se transformaram em reformas, 

convém destacar o Projeto Couto Ferraz (1851) e o de Leôncio de Carvalho (1878). 

O projeto Couto Ferraz estabelecia que as escolas públicas de ensino primário 

deveriam  ser divididas em duas classes: escolas do primeiro grau e escolas do segundo grau, 

devendo existir também  classes para os adultos. No entanto, nessas escolas, era vedado o 

acesso aos escravos.  

O projeto Leôncio Carvalho tinha como ênfase a criação de cursos elementares no 

horário noturno e eliminava a proibição ao acesso à escola pelos escravos, mas negava aos 

analfabetos o direto ao voto.  

Como podemos perceber, paralelamente às iniciativas, que visavam o ensino de jovens 

e adultos, pairava também o preconceito para com aqueles ditos “analfabetos”, como se por 

conta disso, eles não fossem dotados da capacidade de pensar, de refletir, de decidir de forma 

consciente.   

Com o passar de um regime monárquico para a República, o Brasil colaborou para que 

ocorressem mudanças significativas na sociedade brasileira, mas no que tange à educação, 

verificaremos um continuísmo do que nos legou o Império: cerca de 85% da população era de 

analfabetos, assim  revelava o censo realizado em 1890.  

A década de 1920 vai ser marcada por intensos movimentos civis e, também, oficiais, 

empenhados em minimizar os índices de analfabetismo. Merece destaque, nessa época, a 

criação das escolas noturnas para os adultos. (BRASIL, 2002)  

Já nos anos 30, dentre as experiências realizadas, vamos observar a criação do ensino 

supletivo para adultos, organizado por Paschoal Lemme, na gestão de Anísio Teixeira. Mas é 

na década de 1940, por conta da Constituição de 1934, que a educação de jovens e adultos se 
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estabeleceu como uma questão de política nacional. É nessa época, pois, que é instituído, 

nacionalmente, a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário para todos e merecem 

destaque em âmbito nacional, de acordo com Brasil (2002, p.14): 

            

•  a criação do Fundo Nacional e Ensino Primário – FNEP – (1942), com objetivo de 
ampliar a educação primária, de  forma a incluir o ensino supletivo para adolescentes 
e para adultos; 

•  o Serviço de Educação de Adultos (SEA, de 1947), com a finalidade de orientar e 
coordenar os planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e adultos 
analfabetos; 

•  a criação de campanhas como a  Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 
(CEAA, de 1947), que teve grande importância como fornecedores de infra-estrutura 
aos estados e municípios para atender à educação de jovens e adultos; 

•  a  Campanha Nacional de Educação Rural (1952); 
•  a Campanha  Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958);  

             
 

A década de 1960 é caracterizada pela difusão das idéias da educação popular. Marca 

o período o surgimento de diversos movimentos, em sua maioria, pontuados pelo pensamento 

de Paulo Freire, que representa, pois, o marco referencial desse período, tendo em vista que 

suas idéias apontavam para um novo paradigma teórico e pedagógico, que foi fundamental 

para o desenvolvimento da educação de jovens e adultos no Brasil:  

 

O método Paulo Freire para a educação dos adultos, sistematizado em 1962, 
representa teoricamente uma combinação original das conquistas da teoria  da 
comunicação, da didática contemporânea  e da psicologia moderna [...] não uma 
simples técnica neutra, mas todo um sistema coerente no qual a teoria informava a 
prática pedagógica. (PAIVA, 2003, p.279)  

 

 

Considerando o educando como produtor do conhecimento, Paulo Freire tomava como 

base a realidade na qual o educando se encontrava inserido, visualiza-o como sujeito e não 

como objeto da aprendizagem. Fundava-se numa prática pedagógica que tinha como eixo o 

diálogo, a alfabetização “pretendia ser mais que o simples domínio psicológico e mecânico 
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das técnicas de leitura e escrita; pretendia formar uma atitude de criação e recriação”. 

(PAIVA, 2003, p.280) 

 Neste sentido, o método freireano de alfabetização tomava como ponto de partida um 

levantamento do vocabulário dos grupos com os quais se pretendia trabalhar para, a partir daí, 

proceder a escolha das palavras a serem trabalhadas, devendo ser consideradas aquelas 

palavras que apresentassem uma riqueza fonêmica, que oferecessem dificuldades fonéticas, e 

também deveriam ser escolhidas as palavras pelo seu engajamento numa dada realidade social 

cultural ou política.  Era necessário também que estas palavras estivessem relacionadas à 

realidade social do educando, posto que servissem como norte para a promoção de discussões 

na quais se seguiam a decomposição das famílias fonêmicas, correspondentes aos vocábulos 

geradores. 

Por esse prisma, podemos dizer que a alfabetização, no sentido como foi apreendida 

por Paulo Freire, extrapola o sentido de como é concebida por muitos, com o sentido literal de 

decodificação do código escrito, posto que seja capaz de levar o analfabeto a organizar 

reflexivamente seu pensamento, desenvolver a consciência crítica, introduzi-lo num processo 

de democratização da cultura e de libertação (KLEIMAN, 2002, p16). 

Desse modo, Paulo Freire nos antecipa, de certa forma, o que compreendemos hoje 

como estudos sobre o letramento, já que este  se caracteriza  para além da aquisição da 

tecnologia do código escrito e  se encaminha pelo viés da habilidade em que se possa fazer  

uso efetivo da leitura e da escrita como práticas sociais.   

Tendo, então, como meta a difusão por todo o país dos programas de alfabetização 

orientados pelas idéias de Paulo Freire, é criado, em Janeiro de 1964, o Plano Nacional de 

Alfabetização (PNA). Contudo o Golpe Militar de 1964 pôs fim a esse processo e muitos dos 

promotores desses programas sofreram repressão, foram perseguidos.  
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Nos anos subseqüentes ao golpe militar, no que tange à educação de jovens e adultos 

destacam-se a expansão da Cruzada de Ação Básica Cristã, cujas atividades desenvolvidas 

enfatizavam a alfabetização de adolescentes adultos, e a organização do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL.   

Vale ressaltar, entretanto, que entre a expansão da Ação Básica Cristã (ABC) e a 

criação do MOBRAl, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº.5.692/71) 

implanta o  Ensino Supletivo, que amplia a escolaridade para  totalidade  do ensino do 1º 

grau, e se redefinem as funções desse ensino20 e o MEC implanta também os Centros de 

Ensino Supletivos  (CES), que têm como objetivo fazer com que todos os alunos que 

quisessem completar os seus estudos e estivessem fora  da idade estipulada para as séries 

iniciais do primeiro grau, assim pudessem fazê-lo.  Cabia também aos CES aceitarem os 

egressos do MOBRAL.  

Em 1996, a LDBEN, nº. 9.394/96, na seção dedicada à educação básica de jovens e 

adultos reitera-lhes o direito a um ensino básico voltado às suas necessidades e compreende 

ser dever do poder público oferecê-lo, gratuitamente, na forma de cursos e exames supletivos 

(BRASIL, 2002, p.17). 

A partir daí novos Programas e Políticas Educacionais, voltadas para esse segmento de 

Ensino, passaram a fazer parte da realidade Educacional. Porém, sabemos que este é um 

problema que não se resolve do dia para a noite. Como vimos, são muitos anos de história.  

  

1.4.2 (Re) pensando a educação de jovens e adultos, observando as suas especificidades  
 

Esse breve recorte que fizemos sobre a trajetória da educação de jovens e adultos 

permite-nos, de modo geral, compreender por que chegamos a pleno século XXI, ainda nos 

                                                 
20 “Já nesse período se afirmava a necessidade de adequar o ensino ao  “tipo especial de aluno a que se destina”, 
resultando daí uma flexibilidade curricular”. (BRASIL, 2002, p.16) 
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deparando com um índice bastante elevado de analfabetos, isso sem contar, também, com 

aqueles que, mesmo de posse do sistema da escrita, não conseguem interpretar um texto por 

mais simples que possa parecer21. Atualmente, o Brasil apresenta o terceiro maio índice de 

analfabetismo da América Latina, com cerca de 11,4% da população analfabeta22. Além disso, 

constatamos ainda, com os dados do IPEA (Indicador de Pesquisa Aplicada), que os grandes 

índices localizam-se na região nordeste e contamos ainda com indivíduos considerados 

“analfabetos funcionais”, ou seja, pessoas que aprenderam a habilidade da leitura e escrita, 

mas não são capazes de utilizá-las em suas atividades do cotidiano23.  

Não há como deixar de perceber que, subjacente a esse fato, existam questões de 

ordem econômica, política e social. Sem, no entanto, entrarmos nesses pormenores, convém 

refletirmos sobre como o problema do analfabetismo era compreendido e tratado durante 

todos esses anos e repensarmos acerca de algumas questões aí inerentes.  

 Sendo assim, a visão distorcida que se tinha do analfabeto constitui uma das questões. 

O analfabeto era visto como um ser incapaz, como uma tabula rasa, e por conta disso, era-lhe 

vedado o direito ao voto.  Pensar o analfabeto de outra forma é percebê-lo, não apenas como 

portador de conhecimento construído, até então, mas também como produtor de 

conhecimento, capaz de se inserir em práticas de letramento, sem que, para isso, 

necessariamente, tenha tido acesso domínio do sistema da escrita24. 

Entretanto, outra verdade aí subjaz: numa sociedade letrada como a nossa, faz-se 

essencial o acesso a leitura e a escrita, posto que seja tido como sinônimo de inserção social: 

“Para alguns grupos, aprender a ler e escrever é uma condição quase imprescindível para que 

se insira, de maneira mais pertinente e com mais propriedade, no mundo urbano, no campo de 

                                                 
21 Para maiores detalhes, ver Soares (2004)  
22 Dados da ONG Alfalit em 2008. 
23 O INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) vem desenvolvendo pesquisas que buscam detectar as 
habilidades de leitura, escrita e cálculo nas práticas cotidianas de jovens e adultos.    
24 Galvão (2001) apresenta pesquisa detalhada abordando experiências de letramento envolvendo folhetos de 
cordel. 
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trabalho, em alguns espaços de lazer.” (SOARES; GALVÃO, 2004, p.52). Neste sentido, 

quando nos direcionamos a EJA, para que essa condição seja efetivada, outro ponto a ser 

postulado diz respeito às características de que é portador esse público. Em sua grande parte, é 

heterogêneo, ou seja, formado por uma faixa etária bastante diversificada: são homens e 

mulheres, jovens e adultos portadores de algumas especificidades que, em muito, diferem do 

público do ensino regular. Dados25 presentes na Proposta Curricular para o 2º Segmento de 

Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) nos dão conta de que o público de EJA é, em sua maioria, 

caracterizado por jovens e adultos que: 

• Quanto aos dados pessoais e familiares: a maioria dos pais dos alunos nunca 

freqüentou a escola, sendo inexpressivo o número dos que terminaram ou 

ultrapassaram o Ensino Fundamental. 

• Quanto às questões ligadas ao trabalho: o número de alunos desempregados 

supera o de empregados e a metade dos que estão empregados está há menos 

de dois anos no emprego, destacando como principais profissões exercidas: 

estudante, doméstica, vendedor, dona-de-casa, serviços gerais e etc, Outro 

dado significativo é o fato de que grande parte dos alunos terem começado a 

trabalhar entre 10 e 14 anos, idade na qual deveriam estar cursando o Ensino 

Fundamental.  Aparecem como sendo as principais ocupações no primeiro 

trabalho: serviço doméstico, vendedor, babá, serviços gerais e etc. E no que se 

refere à utilização do conhecimento adquiridos na escola para a realização do 

trabalho, a maioria alegou utilizá-lo. Nesse sentido, quanto ao tipo de 

conhecimento utilizado, elegeram: ter mais educação26, escrita, leitura, 

                                                 
25 Os dados apresentados na Proposta Curricular, aos quais nos referimos aqui, fundamentam-se em um levantamento 
realizado pela COEJA (Coordenação de Educação de Jovens e Adultos) da Secretária de Educação do Ministério de 
Educação junto a secretarias de educação, professores e alunos de todas as regiões do Brasil. 
26 Conforme a Proposta Curricular, a expressão “ter mais educação” estava vinculada à idéia de padrões de convívio 
sócia e também ao domínio do conhecimento formal. 
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matemática, as operações. Outro dado bastante pertinente, ainda com relação 

ao trabalho, encontra-se no fato da maioria afirma que tem como pretensão a 

mudança de profissão. Nesse sentido, as profissões mais visadas foram: 

advogado, empresário, nutricionista, médico, engenheiro, professor, auxiliar 

administrativo entre outras. 

• Quanto ao lazer e aos aspectos do cotidiano: no que se refere ao que fazer na 

hora de folga, estudar e ficar com os filhos foram os mais citados. No que diz 

respeito ao que gostam de assistir na televisão, os telejornais representam a 

preferência da maioria, seguida de filmes. E no que se relaciona ao que mais 

costumam ler, os alunos fazem menção de livros, de jornais, de revistas e da 

Bíblia.  

• Quanto à vida escolar: a maioria dos alunos ingressou na escola pela primeira 

vez entre 06 e 08 anos. Poucos freqüentaram a educação infantil ou pré-escolar 

e um número expressivo iniciou sua vida escolar entre 09 e 11 anos. E no que 

se refere à série do Ensino Fundamental em que os alunos interromperam os 

estudos, a incidência maior recai sobre a 5ª série, destacando-se como motivos 

elencados para essa interrupção: a necessidade de trabalhar e de se mudar são 

os mais significativos. No que tange a idade em que esses alunos voltaram a 

estudar, após essa interrupção, a maioria deles se encontra entre a faixa dos 16 

e 21 anos, seguidos pelos os da faixa de 25 a 35 anos. E no que diz respeito aos 

motivos alegados para o retorno às atividades escolares, destacam-se: a 

perspectiva de ter um futuro melhor, um emprego melhor, arrumar um 

emprego, aprender mais e a de sentir necessidade.  Ainda com relação à vida 

escolar, entre as maiores dificuldades para estudar apontadas pelo público 

desse segmento encontra-se a da tentativa de conciliar trabalho e estudo. 
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Considerando, então, os aspectos elencados quanto ao que caracteriza o público da 

EJA, entendemos que, quando tratamos do ensino voltado para esse segmento, faz-se 

necessário uma prática pedagógica que considere o contexto no qual esse grupo está inserido. 

Conforme observamos, os dados da Proposta Curricular evidenciam uma faixa etária que, 

embora mesclada de jovens e adultos, é, predominantemente, formada por jovens que, 

provavelmente, vêem no retorno à vida escolar a chance de inserção no mercado de trabalho 

ou de poder alcançar uma condição social melhor vislumbrando a possibilidade de mudar de 

emprego.  E se o acesso a leitura e a escrita representa um caminho que possibilita o ingresso 

a essa inserção, como já falamos anteriormente, é preciso que se definam conteúdos e 

procedimentos que as envolvam, que tenham como meta um leitor autônomo e capaz de 

utilizar a escrita em situações reais de uso. 

Diante disso, esse segmento exige, sim, um olhar diferenciado. É nesse sentido que, 

considerando as suas especificidades e as mudanças que ocorreram no ensino de língua 

portuguesa, nos debruçaremos nas análises dos livros didáticos destinados a este público com 

objetivo de investigar como tais mudanças se materializam, atualmente, nos livros didáticos a 

ele direcionado.   
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                                                                                                   OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral  
 

 

Analisar os livros de Língua Portuguesa destinados à Educação de Jovens e Adultos  

do 2º segmento (5ª e 6ª séries),  considerando as mudanças no  ensino de  língua e as 

especificidades deste segmento de ensino.   

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

2.2.1 Investigar os pressupostos teóricos que fundamentam os   LDs da EJA e  do 

LD do Ensino Fundamental, com relação ao ensino de língua.  

2.2.2 Analisar as atividades propostas voltadas para o ensino da 

Leitura/compreensão textual e da produção escrita. 

2.2.3 Analisar de forma comparativa, os LDP do ensino regular, 5ª e 6ª série,  do 

Ensino Fundamental  e os LDP da EJA.  
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                                                                                            METODOLOGIA 
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Nessa pesquisa, analisamos os livros didáticos de Língua Portuguesa destinados à 

Educação de Jovens e Adultos do 2º segmento, ou seja,  o que  corresponde  a  5ª e 6ª séries 

do ensino regular, considerando as mudanças no ensino de língua e as especificidades  deste 

segmento de ensino. Também tomamos como objeto de análise uma coleção destinada ao 

ensino regular, com objetivo de analisá-la, de forma comparativa, com os livros da EJA. 

Neste sentido analisamos as atividades propostas para o ensino da leitura/compreensão textual 

e produção escrita presentes nessas coleções. Paralelamente também investigamos os 

pressupostos teóricos que fundamentaram as referidas coleções, tomando como base o que 

expunham manual do professor27.  

 As coleções28 tomadas como objeto de análise foram: 

• SOARES, Magda. Português: uma proposta para o letramento29, 2002, vol.5 e 

6. 

• GERIN, Júlia; PORTO, Márcia Flámia; NASCIMENTO, Rubi Rachel. 

Linguagem – Expressão da Vida, 1998, vol.01 

•  MUSSALIM, Fernanda. Linguagem: práticas de leitura e escrita, 2004, 

vol.01 

A escolha da coleção PPL encontrou respaldo no fato de que, ao consultarmos o  Guia  

de  Livros Didáticos  2008 (GLD), percebermos que esta coleção assume o letramento como 

finalidade principal para o ensino de língua, perspectiva que  adotamos para proceder com as 

                                                 
27 Doravante MP 
28 Estamos nos referindo a coleção como um todo, considerando o norte teórico-metodológico que a fundamenta, 
embora, na realidade, não tenhamos analisados todos os livros de todas coleções, mas apenas  aqueles referentes 
ao  do segmento de ensino em estudo, ou seja, os direcionados  voltados para o Fundamental II, 5ª e 6ª séries.  
29  Doravante PPL, LEV e LPLE respectivamente.  
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análises da coleções aqui elencadas. Por esse prisma, entendemos que, assim sendo, ela nos 

poderia servir de parâmetro para fazemos um paralelo com os livros destinados a Educação de 

Jovens e Adultos,   

A escolha da coleção LEV reside no fato dela ter sido adotada nas escolas públicas, na 

gestão do governador Jarbas Vasconcelos (1999-2002), e utilizada pelos alunos dos Centros 

Supletivos do estado de Pernambuco. Como professora de um desses centros, isso aguçou o 

meu interesse em tomá-la como objeto de estudo.   

No que se refere à coleção LPLE, esta faz parte da Coleção Viver, que contempla o 1º 

e o 2º segmento de EJA. A motivação pela escolha residiu, então, no fato de que, como a 

coleção do 1º segmento de EJA já tinha, também, sido adotada e utilizada pelos Centros 

Supletivos do estado de Pernambuco, despertou-nos o interesse em conhecer a proposta de 

ensino de língua dessa coleção voltada para o 2º segmento.  

Ao partir para analise do objeto de estudo, submetemos as coleções didáticas a uma 

análise conteúdo nos termos em que compreende Bardin (2004).  E para a análise e 

construção das tabelas tomamos como base o PNLD e as pesquisas desenvolvidas por Morais, 

Albuquerque, Ferreira (2004).  

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DAS COLEÇÕES 
 

3.1.2 Coleção PPL 
 

A coleção PPL tem como público alvo os alunos do ensino Fundamental II (5ª a 8ª 

série) e compreende quatro volumes. Cada volume compreende quatro unidades, que 

compreendem as seguintes seções: 
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• Leitura, que por sua vez compreende as partes:  preparação para a 

leitura, Leitura oral, Leitura  Silenciosa, Interpretação Oral, 

Interpretação Escrita, Sugestões de Leitura. 

• Produção de texto 

• Linguagem Oral 

• Língua Oral – Língua Escrita  

• Reflexão sobre a língua      

Como analisamos apenas os volumes da 5ª e 6ª série, esboçaremos apenas os temas 

abordados nesse volumes. Assim, temos:  

  

5ª série 

          Unidade 01 - Quem sou eu? 

          Unidade 02 - E a família, como ela é? 

          Unidade 03 - Quem som é esse? 

          Unidade 04 - O som das palavras a gente ouve e... vê! 

6ª série  

         Unidade 01 - Adolescente, eu? 

         Unidade 02 - O que é... pode não ser. 

         Unidade 03 - Coisas de Antigamente 

         Unidade 04 - Publicidades: modos de olhar.  
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3.1.3 Coleção LEV  
 

A coleção destina-se ao público do 2º segmento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) 

e compreende dois volumes: volume 1, subdividido em vol. 1 e 2, que abarcam os conteúdos 

correspondentes a 5ª e 6ª séries, e o volume 2, subdividido em vol. 3 e 4, os quais abrangem 

os conteúdos de 7ª e 8ª séries. A referida coleção data de 1998, e de lá para cá não sofreu 

nenhuma modificação, segundo informação fornecida pelo divulgador da editora.  

Como a nossa pretensão foi apenas analisarmos o livro que se refere  à suplência de 5ª 

e  6ª série, é o volume 1 que passaremos a descrever. 

O referido livro encontra-se dividido em oito unidades. As quatro primeiras unidades 

correspondem ao volume 1, e as outras quatro unidades restantes compreendem o volume 2.  

 

Cada unidade é composta das seguintes seções: 

• Trabalhando o texto 

• Trabalhando o cotidiano 

• Compreendendo o texto 

• Trabalhando a produção escrita (às vezes essa seção aparece com a 

denominação Produzindo o texto)  

 

Todas as unidades são caracterizadas por um título. E assim temos:  

          Volume 1:  

   

Unidade 1 – Língua 

Unidade 2 – Devaneios e realidade  

Unidade 3 – Lua Adversa  

Unidade 4 – Jornal, longe  
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 Volume 2:  

                        

Unidade 1 – Terra, planeta água  

             Unidade 2 – Brasil, nossa terra, nossa gente!  

 Unidade 3 – Índio – cidadão brasileiro  

 Unidade 4 -  À   margem do tempo  

 

Vale salientar que o título que nomeia cada unidade é seguido de um texto a ele 

relacionado, que aparece apenas como forma de introduzir a temática a ser  explorada  durante 

o desenvolvimento da unidade e que, ao final de algumas unidades,  há a seção indicação de 

filmes.  

 

3.1.4 Coleção LPLE 
 

O livro Linguagem – Práticas de Leitura e Escrita compreende parte da coleção Viver, 

Aprender destinada aos jovens e adultos que freqüentam programas do Ensino Fundamental. Ele 

faz parte de um conjunto de onze livros que complementam a coleção dedicada às fases iniciais 

da escolarização. Foram produzidos para os estudantes que buscam finalizar o segundo 

segmento do ensino Fundamental. Vale ressaltar que se trata de uma iniciativa da ONG Ação 

Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, em parceria com a Global Editora e cuja data da 

edição é de 2004.  

A coleção LPLE compreende dois volumes e estão designados aos alunos do 2º 

segmento do ensino Fundamental. O volume 1 destina-se ao primeiro ano de suplência, o que 

corresponde a 5ª e 6ª séries, e o volume 2 ao 2º ano de suplência, ou seja, está direcionado a 7ª e 

8ª séries.  
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De acordo com o MP, os dois volumes tratam de temas gerais e de questões de 

linguagem.  Tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de práticas de leitura e de 

escrita socialmente significativas aos jovens e adultos que vivem em centros urbanos. 

Os livros dos estudantes encontram-se organizados em torno dos seguintes eixos:  

• os temas; 

• os domínios sociais de produção e recepção dos gêneros textuais; 

•  os gêneros textuais; 

•  os tipos textuais.  

Cada volume é composto por quatro módulos. Cada módulo é composto por uma ou duas 

unidades que se articulam em torno de um eixo principal. 

Assim temos, no módulo 1:  

 

• Texto introdutório; 

• Unidade; 

• Organizando aprendizagens; 

• Para conhecer mais.  

As unidades, por sua vez, estão organizadas da seguinte forma:  

                                     

• Contextualizando o texto; 

• Texto principal; 

• Explorando o universo textual; 

• Roteiro de atividades; 

• Textos complementares.  

Como nos deteremos apenas na análise do volume 1, o que se refere à suplência da 5ª 

e 6ª séries, segue a forma como este foi estruturado bem como os títulos de cada módulo.  
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• Módulo 1: Memória e História 

• Módulo 2: Consumo e Publicidade 

• Módulo 3: O Amor 

• Módulo 4: Como a ciência chega até nós   

Os títulos dos módulos revelam os temas e os domínios sociais de produção, 

circulação e recepção do texto principal. 

A introdução de cada módulo se dá através de um texto, cujo objetivo principal é 

explicar o domínio social de comunicação dos gêneros nele trabalhados. Esse texto também 

apresenta, de forma breve, os gêneros que compõem o módulo e dá uma pequena justificativa 

para a presença desse gênero no livro.  

O fechamento dos módulos acontece por meio das seguintes seções:  

   Organizando aprendizagens – situa-se no final de cada módulo, trazendo um 

resumo dos principais conteúdos nele trabalhado. Essa seção tem como objetivo dar condições 

aos alunos de terem acesso a uma organização geral dos conteúdos trabalhado ao longo das 

unidades que compõem o módulo 

      Para saber mais... – traz referências de livros, filmes e sites relacionados 

tematicamente aos gêneros trabalhados no módulo. Essa seção tem como objetivo oferecer 

informações aos alunos para que estes possam, quando quiserem, ter acesso a outras obras e a 

mais informações sobre os temas estudados nas unidades. 
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                                                                   ANÁLISE DOS RESULTADOS  
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4.1 PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DOS LIVROS DIDÁTICOS 
 

Ao nos dispormos a fazer as análises dos livros didáticos Português uma proposta 

para o letramento (PPL), Linguagem – Expressão da Vida (LEV) e Linguagem: práticas de 

leitura e escrita (LPLE), entendemos ser necessário proceder com a análise do Manual do 

Professor (MP) de cada coleção com objetivos de verificarmos o que ele apresenta como 

proposta para o ensino de língua, considerando a fundamentação teórica que norteia os eixos 

da leitura/compreensão do texto  e produção textual.   

 

4.1.1 Proposta pedagógica da coleção PPL  
 

Ao analisarmos o MP da coleção PPL, percebemos que este esboça como proposta um 

trabalho voltado para a utilização das práticas sociais da leitura e da escrita: “(...) é preciso 

apropriar-se da escrita, isto é, fazer uso das práticas sociais da leitura e escrita, articulando-

as ou dissociando-as das práticas de interação oral, conforme as situações”. (MP, p.5).  

Posto desse modo, entendemos que o MP tomou como base a concepção de letramento na 

acepção de como a apreendemos, conforme já vimos na nossa fundamentação teórica. Por 

esse viés, ao tomar como base a concepção de letramento, tomou-se, consequentemente, como 

norte uma concepção de língua voltada para o seu aspecto interativo: “Considera-se aqui a 

língua como um processo de interação (inter-ação) entre sujeitos, processo em que os 

interlocutores vão construindo sentidos e significados ao longo de suas trocas lingüísticas , 

orais ou escritas (...)”. (MP, p.5) 

Fundamentando-se, pois, na concepção de língua e de letramento, vamos encontrar, no 

MP, a justificativa para que o texto seja tomado como objeto de unidade de ensino: 

A interação pela linguagem materializa-se em textos, orais ou escritos. Por isso um 
ensino de Português que vise ao letramento, isto é, ao aperfeiçoamento da prática 
social da interação lingüística, através do desenvolvimento das habilidades do aluno 
de falar e ouvir, escrever e ler em diferentes situações discursivas, tem de ter como 
unidade básica o texto.” (MP,  p.8)  
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Ao tomar o texto como unidade de ensino, o MP apresenta como proposta um trabalho 

centrado na diversidade textual: Nesta coleção, utilizam-se, como unidade básica de ensino, 

textos de muitos e diversos gêneros, priorizando-se, porém aqueles gêneros que são mais 

freqüentes ou mais necessários nas práticas sociais de leitura.” (MP, p.8) E ao centrar o 

trabalho na diversidade textual, o MP traz algumas observações que afirma terem sido 

consideradas quando priorizou os gêneros textuais e sua diversidade. São elas:  

a) unidades temáticas: “Os livros da coleção estão organizados em unidades 

temáticas: cada unidade temática é constituída de um conjunto de textos de 

diferentes gêneros sobre um mesmo tema, considerados sob diferentes pontos de 

vista.” (MP,  p.9);  

b) a autenticidade dos textos: “Os textos são apresentados em sua autenticidade sem 

que sejam submetidos a simplificações ou adaptações que os desvirtuem – o princípio é o de 

que o aluno deve interagir com textos tal como foram originalmente produzidos, e não com 

textos artificialmente “didatizados”.” (MP, p.9) 

c) unidade semântica e estrutural: “... quando o texto é um fragmento de um texto 

maior, a unidade semântica e estrutural é assegurada através da contextualização do 

fragmento e da apresentação dos conhecimentos prévios necessários à preservação da 

integridade dos textos.” (MP, p.9) 

d) preferência por textos curtos: “Os textos são, em geral, curtos, para que as 

atividades propostas sobre eles e a partir deles possam ser desenvolvidas no tempo limitado 

imposto pelos currículos e horários escolares; não falta, porém textos mais longos...”. (MP, 

5ª série, p.9) 

e) o suporte em que o texto originalmente circulou:  

 

Ao ser transportado de seu suporte original para o livro didático, o texto sofre, 
inevitavelmente, transformações, já que passa de um suporte para o outro (...) a 
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necessidade de tomar textos de diferentes gêneros como unidade do ensino da língua 
e, portanto, como elemento central do livro didático torne essas transformações 
inevitáveis, procurou-se respeitar e preservar tanto quanto possível, as características 
essenciais de apresentação gráfica do texto original.” (MP, p.10) 

 

Dentro dessa perspectiva, as atividades de aprendizagem propostas dessa coleção 

aparecem assim distribuídas: 

 

LEITURA       

Preparação para a leitura, 

Leitura Oral 

Leitura Silenciosa 

Interpretação Oral, 

Interpretação Escrita, 

Sugestões de Leitura 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

LINGUAGEM ORAL 

LINGUA ORAL – LÍNGUA ESCRITA 

VOCABULÁRIO 

REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA  

Ao disseminar as atividades dessa forma, a autora nos adverte no MP que essas áreas 

estão assim estabelecias apenas com o objetivo de organizar de forma didática a 

aprendizagem da língua, já que reconhece que os limites entre elas são artificiais: “As 

separação das atividades em áreas, nos livros da coleção, deve ser, pois, ser considerada 

como apenas uma estratégia de organização didática do processo de ensino e 

aprendizagem.” (MP, p.11). 
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Ao se colocar desse modo, entendemos que a autora apreende o ensino de língua de 

modo articulado, ou seja, de uma maneira que essas áreas se interliguem, ou seja, há a 

compreensão de que  

... as atividades de interpretação escrita de textos são também atividades de produção 
de textos, atividades de interpretação oral de textos são também atividades de 
linguagem oral, atividades de leitura e atividades de reflexão sobre a língua estão 
presentes nas atividades de produção de texto, exercícios de vocabulário são também 
exercícios de reflexão sobre a língua. (MP, p.11)  

 

Diante do que nos é exposto, concluímos que a proposta pedagógica contida no MP da 

referida coleção assume uma concepção de língua voltada para o seu aspecto interativo, ou 

seja, percebe a língua como um fenômeno social da interação verbal, que se realiza mediante 

a enunciação, tal como é entendida por Bakhtin (2006). Por esse prisma, também, o texto 

passa a ser tomado como objeto de ensino pela coleção, por compreender que a comunicação 

só se concretiza mediante o uso de textos (MARCUSCHI, 2002). Ao proceder dessa forma, a 

coleção priorizou a utilização da diversidade dos gêneros textuais como elemento vital para o 

desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita, o que permite direcionar o ensino da 

língua considerando o seu caráter interativo e funcional. Nessa perspectiva os gêneros “... 

permitem reconhecer textos como exemplares aos diversos eventos sociais.” (KOCH, 2002, 

p.49)  

 

4.1.2 Proposta pedagógica da coleção LEV  
 

Ao recorrermos ao MP da coleção LEV, notamos que este traz delineada uma proposta 

pedagógica que tomou como base a concepção de língua revestida de seu caráter dialógico e 

interativo.  E ao adotar a concepção interacionista da linguagem, o MP reconhece que, para 

tornar acessível ao aluno o domínio da linguagem dentro de uma perspectiva 

sociointeracional: 
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... é necessário que sejam vivenciadas, em sala de aula, situações concretas se 
exercitem atividades de linguagem tendo como ponto de partida a prática do cotidiano 
-  propiciando a esse aluno tomar consciência de que já possui algum conhecimento 
sobre o assunto abordado.  (MP, p.7)   

 

Ao se colocar dessa forma, o MP reconhece que “... o aluno adulto, que ingressa na 

escola, já traz consigo uma rica prática de linguagem – maior ou menor – conforme  a 

variedade de suas experiências.” (MP, p.8)  E  sendo assim,  ainda segundo o MP, cabe a 

escola a manutenção e o aprimoramento dos comportamentos sociais de interação verbal, 

desenvolvendo um trabalho voltado para os eixos da oralidade,   da prática da leitura e da 

produção textual.  

E nesse sentido, o MP reporta-se para o ensino de língua tomando o texto como objeto 

de estudo:  

Todas as atividades desenvolvidas na aula de Português, devem estar ligadas ao texto, 
todas elas devem partir e/ou conduzir a um texto. Ao se trabalhar com o texto, cerne 
das aulas de Português, deve-se tratar não só da organização do discurso, no aspecto 
convencional, como regras gramaticais (função e usos contextualizados), mas da 
linguagem que estabelece relação entre discurso e ideologia. Dessa forma o enfoque 
está no uso da língua e não só na gramática. (MP, p.10) 

 

Colocando, pois, o texto como objeto de ensino, convém averiguarmos de que forma o 

MP compreende um trabalho voltado para o âmbito da leitura e da produção textual, objetos 

de nossa investigação. 

Ora, compreendendo o caráter dialógico da linguagem, ao trabalhar com o eixo da 

leitura, o MP apresenta uma reflexão direcionada para a idéia de que para que o aluno leia 

efetivamente um texto é indispensável que ele não se aproprie apenas do significado das 

palavras isoladas, mas da relação que elas estabelecem dentro do texto. Posto dessa forma, ler 

não é apenas abstrair significados, mas negociar sentidos (SANTOS, 2007). Nesse patamar, o 

MP nos adverte sobre a necessidade de que se desenvolvam atividades de leitura em que se 

explore o texto através de debates, de análises, de reflexão, de modo que o aluno possa se 

apropriar dos implícitos nele presentes e seja capaz de elaborar a sua opinião. E para isso nos 
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sugere que, “Os textos devem ser os mais variados possíveis: textos publicados em jornais, 

revistas, livros, em quadrinhos, produzidos pelo aluno, pelo professor, crônicas, poesias, 

contos causos, textos científicos, informativos, narrativos, etc.” (MP, p.11) 

No que se refere ao trabalho com a escrita, o MP estabelece que  

 

Como o objetivo principal dos exercícios de linguagem é o de criar condições 
adequadas para que o aluno domine a escrita como uma atividade social, é preciso 
oferecer-lhe os elementos necessários para desenvolver um trabalho que vise ao 
desvelamento de significados implícitos (grifo das autoras) e à ampliação de visão de 
mundo, estabelecendo, assim, uma relação dialógica com o texto (grifo das autoras). 
(MP, p.9)  

 

Mais uma vez, o caráter dialógico da linguagem é aqui ressaltado pelo MP, deixando-

nos evidente a idéia de que a escrita é compreendida com um ato de interlocução, posto que 

quem escreve, escreve para alguém ler, escreve sobre algo e com propósito determinado. E 

nesse sentido, o interlocutor, ausente no momento da produção, vai servir de “parâmetro para 

decidirmos o que dizer, do quanto dizer e de como fazer.” (ANTUNES, 2003, p.46) Essa 

posição é claramente  expressa pelo MP “ O outro, o interlocutor, é a medida, pois para o 

outro que se escreve, que se produz um texto. Esse outro está inserido desde a elaboração e é 

condição necessária para que o texto exista.” (MP, p.9) 

No entanto, embora percebamos que a escrita aqui seja concebida como uma atividade 

dialógica, e nesse caso, o texto se constitua como uma atividade discursiva através da qual 

alguém diz algo a alguém, conforme acabamos de expor, o MP nos coloca que “Para que o 

que escrevemos seja lido e entendido com profundidade, precisamos colocar nossas idéias 

com clareza, coerência e de acordo com a norma padrão (grifo das autoras).” (MP, p.11) 

Conceber a língua por esse prima é não entendê-la como um fenômeno heterogêneo, variável, 

histórico e social, indeterminado, situacional, sistemático e cognitivo (MARCUSCHI, 2001), 

além de contradizer o que nos propõe o referido MP quando afirma que  
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O trabalho do professor de Português é contrapor-se às discriminações e ao uso da 
linguagem como instrumento de poder e de mascaramento ideológico das contradições 
sociais. Portanto, ele deve conduzir o aluno a exercitar-se na leitura, interpretação e 
produção de textos, criar um espaço de intervenção social, para que os alunos se 
tornam locutores confiantes e críticos. Assim o confronto entre diferentes e novas 
formas de expressão, possibilitam a produção e o domínio de variedade padrão 
contemporânea. (MP, p.12)  

 

Contudo, frente às considerações aqui efetuadas, não podemos deixar de concluir que, 

ao se dar conta da natureza dialógica da língua, o MP propõe que o trabalho com a língua 

deva ser revestido de um caráter funcional. E para tanto, elege o texto, dos mais variados 

gêneros, como objeto de estudo. Ao fazer isso, sugere que sejam trabalhadas atividades de 

leitura e escrita tomando o texto como eixo norteador das aulas de Português, mas adotando 

como pano de fundo o caráter interativo e funcional da língua. Resta-nos saber como as 

atividades de leitura e produção textual aparecem configuradas no LD, tendo em vista o que o 

MP nos apresentou como fundamento e como proposta. Mas isso, trataremos mais adiante.  

 

4.l.3 Proposta pedagógica da Coleção LPLE 
 

Compreendendo que durante muito tempo o ensino da leitura e produção de textos 

esteve atrelado a uma concepção de texto como estrutura fechada e acabada, e que em 

conseqüência disso, o ensino da escrita baseado na tipologia textual – narração, descrição e 

dissertação – ainda hoje permeia as aulas de Português, o MP frisa que os princípios teóricos  

norteadores da coleção privilegiam o desenvolvimento de competências e práticas 

relacionadas à leitura e à escrita, tendo em vista a constatação de que há uma série de 

procedimentos exigidos dos jovens e adultos em suas atividades diárias relacionadas ao 

exercício das habilidades lingüísticas, textuais e discursivas, que somente podem ser 

desenvolvidas se houver um trabalho sistemático que permita a reflexão sobre a linguagem 

articulada nos/pelos gêneros textuais, aos quais os sujeitos têm acesso cotidianamente. 
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Dessa forma, o MP destaca que os dois volumes da coleção elegeram o trabalho 

com/sobre as práticas de uso da linguagem (leitura e escrita) como seu conteúdo principal. E, 

nessa perspectiva, estruturaram a coleção sob os seguintes eixos: os temas, os domínios 

sociais de produção, circulação e recepção dos gêneros textuais, os gêneros textuais e os 

tipos textuais. 

No que se refere aos temas, o MP deixa claro que considerou a relevância que estes 

representam para o público ao qual se destinam. Desse modo, houve a preocupação em 

trabalhar com temas significativos, de modo que além de instruir, pudessem oferecer 

informações que fizessem parte do universo cultural de jovens e adultos.  

E com objetivo de melhor entender a noção de gêneros textuais, o MP esclarece o que 

entende por domínio social de produção, circulação e recepção dos gêneros textuais: “Trata-

se não de uma “circunstância exterior”, mas, principalmente, do que possibilita e garante 

essa produção, circulação e recepção.” (MP, p22).  E nesse sentido, o MP alega ter como 

proposta procurar 

 

...dar condições para que os alunos compreendam os gêneros textuais como: a) 
produtos coletivos e em constante processo de re-elaboração, que resultam de um 
trabalho sócio-histórico sobre/com a linguagem, trabalho este produzido por 
determinados agentes sociais no interior de esferas comunicativas específicas; b) 
produzidos em função de um determinado intuito-discursivo (um projeto de dizer); c) 
produzidos para certos interlocutores e/ou para uma comunidade de interlocutores. 
(MP, p.23)  

 

Ao colocar-se dessa forma, o MP dá ênfase ao domínio social no interior do qual os 

gêneros são produzidos, circulam e são compreendidos pelos sujeitos aos quais são 

destinados, e esclarece que a proposta de trabalho a ser desenvolvida nos dois volumes não se 

restringirá à analise das características lingüísticas e estruturais dos gêneros textuais 

selecionados. A partir daí, o MP expõe a crença de que  
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... o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa é um trabalho que pode ter como 
ponto de parta um olhar mais demorado sobre determinados gêneros textuais. Esse 
olhar mais qualificado (...) possibilitará ao aluno as condições necessárias para 
desenvolver competências de leitura e de escritas outras, além daquelas que ele já 
possui. (MP. p.34)  

 

Compreendendo a relevância em tomar como base os gêneros textuais como ponto 

inicial para desenvolver a habilidade de leitura e de escrita, o MP declara ter também como 

proposta um trabalho voltado para a noção de tipo textual, posto acreditar que os tipos 

textuais “... constituem construções lingüísticas necessárias para, entre outras coisas 

garantir, por parte dos alunos, um domínio consciente dos gêneros...”. (MP, p. 35)  

Assim sendo, considerando como relevantes o estudo dos gêneros e dos tipos textuais 

como objetos do ensino de língua, o MP nomeia o desenvolvimento de competências de 

leitura e de produção de textos escritos como objetivos principais da coleção. E diante disso, 

aponta que  

...as práticas de leitura  e de produção de textos escritos como dois processos que se 
encontram intimamente relacionados. Ao produzir um texto, se está, ao mesmo tempo, 
escrevendo e lendo. Além disso, a produção de um texto escrito implica que alguma 
pratica de leitura tenha sido (ou ainda seja) desenvolvida. Assim a produção de m texto 
escrito remete a outros textos, orais ou escritos, que deixam ecos nessa produção. (MP, 
p,41)  

 

Compreendendo a estreita vinculação entre leitura e produção textual, o MP nos 

explica que as atividades propostas, no LD, para trabalhar esses eixos, foram elaboradas de 

forma a propiciarem aos alunos exercícios significativos e contextualizados.  

De acordo com o que vimos até aqui, somos levados a concluir que o MP da referida 

coleção fundamenta-se numa concepção de língua que toma o texto como objeto de ensino, 

posto que o caráter interativo da linguagem se materialize através dos textos (MARCUSCHI, 

2002).  Ao aderir a essa concepção, são os gêneros textuais tomados como norte para 

direcionar as práticas de leitura e escrita, que se firmam como objetivos centrais das 

atividades propostas no LD, conforme justificativa no MP.  Nesse sentido, o MP traz algumas 

considerações que permeiam as discussões mais recentes no que se refere ao ensino de língua, 
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sinalizando para que os aspectos aqui enumerados sejam também apreciados pela escola e, 

consequentemente, pelo professor, agente mediador do ensino/aprendizagem.  Como se 

configura a proposta aqui esboçada no LD da coleção é o que passaremos a analisar logo mais 

adiante.  

A análise das propostas pedagógicas presentes no MP nos permitiu apreender que elas 

trazem em comum uma perspectiva de língua voltada para o seu aspecto interativo e funcional 

e, sendo assim, o texto aparece como eixo norteador para o ensino de língua. 

Consequentemente, diante disso a opção por trabalhar com os mais variados gêneros textuais 

também aparece aí atrelado. No entanto, ao trazerem a exposição das propostas pedagógicas, 

convém chamar a atenção para um dado considerado pertinente: a referência ao público para a 

qual os livros se destinam. Nesta perspectiva, vamos ressaltar o que nos diz o MP das 

coleções analisadas. 

Assim sendo, vamos encontrar no MP da coleção PPL, uma colocação que se opõe à 

fragmentação do ensino fundamental e refletida nos LDs, por entender que  

 

... a fragmentação – da organização da escola e, consequetemente, dos livros 
didáticos- fere os princípios de construção progressiva e continua das habilidades e 
conhecimentos, e dificulta a utilização das alternativas que a educação brasileira hoje 
oferece para que a escola opte entre formas diversas de organização: não apenas  a 
organização por séries anuais, mas também a possibilidade de organização or ciclos, 
por períodos semestrais, por grupos constituídos segundo diferentes critérios, formas 
que pressupõem continuidade e não ruptura do processo de aprendizagem. (MP, p.4)  

 

Ao revelar essa preocupação, encontramos no MP a idéia de que, apesar da coleção ter 

sido organizada de forma seriada, buscou-se, nessa coleção, uma unidade teórico-

metodológica que fundamentasse e orientasse a aprendizagem, de modo a criar condições para 

que o aluno  desenvolvesse e aperfeiçoasse,  de modo progressivo e integrado, o uso da língua 

durante todo o período do ensino fundamental independente da forma como este aparece 

organizado, se em ciclos, em séries  ou em períodos de aprendizagem. Este princípio 
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observado pelo MP mostra que o público para o qual a obra foi produzida, alunos do ensino 

fundamental, foi considerado, o que redunda dizer que as suas especificidades foram 

apreciadas na produção do LD, ou seja, no momento de traçar o norte teórico-metodológico a 

ser abraçado.  

Diferentemente do que nos coloca o MP da coleção PPL, o MP da coleção LEV, 

destinada ao público de jovens e adultos do ensino fundamental, praticamente, não traz 

observações relacionadas quanto às especificidades desse público terem sido consideradas 

como critério para a sua organização teórico-metodológica dos LDs. De tal modo, vamos 

encontrar apenas duas menções que fazem referência a esse segmento de ensino, mas sem, 

necessariamente, estarem vinculadas a estrutura organizacional de como os volumes se 

apresentam. Assim, a primeira menção aparece no trato com o trabalho relacionado à 

produção escrita, e, então, o MP destaca ser essencial considerar que “O aluno adulto, que 

ingressa na escola, já traz consigo uma rica prática de linguagem – maior ou menor – 

conforme a variedade de suas experiências.” (MP, p.8), e dessa forma sugere que o objetivo 

principal dos exercícios de linguagem deva ser o de fazer com que esse aluno possa manter 

uma relação dialógica com o texto. E a outra menção está relacionada com a necessidade de 

que  

Para que o aluno adulto possa vivenciar um processo educativo que venha contribuir 
para o seu desenvolvimento intelectual e social, tornando-o capaz de assumir uma 
atitude de consciência da realidade da vida (...) é essencial que a escola e o professor 
considerem esse aluno como sujeito ativo da aprendizagem e do conhecimento 
(grifo das autoras).  (MP, p.17).  

 

Entendendo que a coleção destina-se aos alunos da EJA, é de se estranhar que o MP 

restrinja-se a fazer apenas duas observações sobre esse público. Pelo que pudemos perceber, 

ao expor o percurso teórico-metodológico, no qual a coleção se fundamenta, sequer houve 

menção sobre o tempo de que dispõe esses alunos para a conclusão do ensino fundamental, e 
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que isso tenha sido tomado como um dado a ser considerado para esse percurso teórico-

metodológico abraçado.  

Quanto à proposta pedagógica da coleção LPLE, também direcionada aos alunos do 

ensino fundamental da EJA, já na introdução do MP, notamos a preocupação para como as 

especificidades desse público:  

 

O segundo segmento do ensino fundamental para jovens e adultos (...) antes 
conhecido como Suplência II, compreende diversos modelos e experiências 
pedagógicas. Como é um ciclo de escolarização que provê terminalidade e 
certificação, é muito procurado por jovens e adultos que buscam enfrentar as 
exigências profissionais, sociais e culturais das sociedades modernas. (...) Desse grupo 
heterogêneo fazem parte pessoas que vivem em ambientes rurais e urbanos: 
adolescentes e jovens que passaram recentemente por experiências escolares 
malsucedidas e que sente a necessidade de completar os estudos para terem 
oportunidade de emprego; mulheres adultas que não puderam se escolarizar na 
infância e juventude; trabalhadores de diversos ramos profissionais que sentem a 
ameaça do desemprego. Para contemplar as necessidades de um universo tão amplo 
(...) é preciso um projeto educativo diverso daquele que comumente é destinado ao 
ensino fundamental regular, idealizado para crianças e adolescentes.  

 

Nessa perspectiva, ao expor os princípios teóricos que fundamentaram a coleção, o 

MP enfatiza que a coleção foi desenvolvida levando em consideração essas especificidades: 

“Este projeto desenvolveu-se a partir da constatação de que há uma série de procedimentos 

exigidos de pessoas jovens e adultas em suas atividades diárias (...) relacionados ao exercício 

de habilidades linguisticas, textuais, discursivas e comunicativas (....)”. (MP, p.20)  

 

4.2.   MATERIAL TEXTUAL PRESENTE NOS LDs 
 

Já havíamos mencionado em nossa fundamentação teórica que toda prática pedagógica 

traz subjacente uma concepção de língua. Nesse caso, a concepção de língua voltada para o 

seu caráter dialógico e interativo requer que nos reportemos ao texto como objeto de reflexão, 

já que e só há a concretização da comunicação verbal mediante o algum gênero textual 

(MARCUSCHI, 2002), conforme anteriormente afirmado. Nesse sentido, procuramos 
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verificar quais gêneros textuais estão presentes nos livros analisados e a frequência com que 

cada um aparece. Procuramos observar, ainda, sua distribuição quanto à autoria, a indicação 

da fonte, do suporte onde foram veiculados e também quanto ao tamanho de cada texto. Com 

relação a esse último aspecto, consideramos curtos os textos que continham até 150 palavras, 

e entre 150 a 500, médios e acima desse número os textos eram classificados como longos. As 

tabelas que se seguem nos permitirão ter uma visão detalhada dos aspectos analisados. 

Inicialmente, tomaremos como objeto de estudo os livros da coleção Português: uma proposta 

para o letramento (5ª e 6ª séries) e em seguida, os livros Português – expressão da vida (vol.01 

e 02). Por último, o livro Linguagem: práticas de leitura e Escrita (vol.01). 

 

4.2.1 Análise da Coleção PPL  
 

Tabela 1 - Frequência e distribuição dos gêneros textuais no livro Português: uma proposta para o 
letramento – 5ª série 

Gênero Total % 

Anúncio publicitário 3 2,45 
Biografia  4 3,27 
Bilhete - - 

Capa de livro 5 4,09 
Capa de revista - - 
Cartaz 1 0,81 
Crônica 4 3,27 
Entrevista -  

Entrevista (fragm.) - - 

Fábula - - 
Fábula – fragm. - - 
Foto 13 10,7 
História em quadrinho 1 0,81 
Legenda 2 1,63 
Mapa 1 0,81 
Poema 20 16,39 
Poema (fragm) 3 2,45 
Pintura Rupestre 1 0,81 
Provérbios - - 
Provérbios (fragm) - - 
Propaganda - - 
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A tabela acima nos permite observar que o LD analisado apresenta um total de 122 

textos e compreende uma variedade de 24 gêneros. Foi possível perceber que o gênero mais 

freqüente foi Poema (16,39%), seguido do gênero reportagem com 12,28% (o que 

corresponde a 9,83% referente ao texto fragmentado e 2,45% do texto completo). No entanto 

outros gêneros aparecem também com taxas significativas: foto (10,7%), verbete (8,19, 

romance (fragm.) e texto informativo (fragm.) com os mesmos percentuais (7,37). Em seguida 

sobressaem os gêneros capa de livro, rótulo e texto didático com o mesmo percentual 

(4,09%). Os demais gêneros surgem com percentuais menores. No entanto, isso se constitui 

num dado positivo, posto que revele a preocupação em direcionar o estudo de língua tomando 

como base os mais variados gêneros textuais. Considerando os dados aqui esboçados, convém 

somar outro aspecto: o tamanho dos textos e como eles estão disseminados no livro: é o que 

passaremos a analisar.  

 

 

 

Referência bibliográfica 4 3,27 
Reportagem 3 2,45 
Reportagem (fragm) 12 9,83 
Resenha 1 0,81 
Romance (fragm) 9 7,37 
Rótulo 5 4,09 
Tabela 1 0,81 
Texto didático 5 4,09 
Texto Informativo  (fragm) 9 7,37 
Texto jurídico 1 0,81 
Texto jurídico (fragm) 1 0,81 
Texto Publicitário 1 0,81 
Tirinhas - - 
Quadrinho 2 1,63 
Verbete 10 8,19 

Total 122 100% 
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Tabela 2 - Frequência e distribuição dos textos quanto ao tamanho no livro Português: uma proposta para 
o letramento - 5ª série 

 

 

 

 

 

A tabela nos permite perceber que prevalece a preferência pela utilização de textos 

curtos. Assim há, de um total 122 textos presentes, um percentual de 74,59% de textos curtos, 

seguido de 17, 21% de textos de tamanho médio e 8,19% de textos longos, o que demonstra 

uma coerência com os dados da tabela anterior, posto que,  ao trazer  uma diversidade de 

gêneros textuais como objeto de estudo, a opção por textos mais curtos para isso colabora à 

medida que oportuniza ao aluno o acesso a uma maior variedade de gêneros textuais.  Isto 

pode ser facilmente comprovado se nos reportamos novamente à tabela 01. Nela, observamos 

que os textos curtos se referem aos gêneros anúncio publicitário, biografia, capa de livro, 

cartaz, foto, história em quadrinho, legenda, mapa, poema, rótulo, tabela, quadrinho e 

verbete. 

O outro aspecto a ser tratado refere-se à explicitação da autoria dos textos presentes 

nos livros analisados. Assim, conforme podemos constatar mediante a tabela que se segue, o 

livro expõe a autoria de 72,13% dos textos veiculados e 18,85% dos textos não necessitam de 

autoria, não se aplica autor, dentre os quais encontramos no livro: textos do próprio autor do 

livro didático, textos de domínio público e publicidades. E apenas 9,02% dos textos não 

trazem a indicação da autoria, o que não é relevante se fizermos um paralelo com o 

quantitativo de textos com a indicação da autoria.  

 

 

Tamanho Total % 

Curto 91 74,59 
Médio 21 17,21 
Longo 10 8,19 
Total 122 100% 
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Tabela 03 - Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação de autoria no livro Português: uma 
proposta para o letramento – 5ª série 

  

 

 

 

 

 

 

 

Procuramos analisar, ainda, os textos quanto à indicação da fonte. E nesse caso, de 

acordo com a tabela abaixo, notamos que houve uma preocupação da autora em lançar mão de 

textos completos. Sendo assim, de um total de 122 textos, 69,67% são completos, o que 

corresponde a número de 85 textos, e 24,59% são fragmentos de textos, o que equivale a 30 

textos. Se adicionarmos essas informações ao que observamos até momento, concluiremos 

que há uma harmonia no trato para com os gêneros textuais como objeto de ensino, posto que 

esses aspectos aqui estudados sejam pertinentes para o desenvolvimento da habilidade da 

leitura e da escrita.  

 

Tabela 04 - Frequência dos textos quanto à indicação da fonte no livro Português: uma proposta para o 
letramento - 5ª série 

 

 

 

 

 

Autor Total % 

Não se aplica (domínio p., autor 
do LD, texto que não tem autor – 
publicidade) 

23 18,85 

Indica 88 72,13 

Não Indica 11 9,02 

Total 122 100 

Créditos Total % 
Completos 85 69,67 
Adaptados 01 0,81 
Fragmentos 30 24,59 
Não indica 06 4,91 
Total 122 100 
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O último ponto a ser analisado com relação ao material textual refere-se à distribuição 

dos textos quanto ao suporte nos quais esses textos foram difundidos. Portanto, nos 

reportaremos à tabela abaixo para conduzirmos nossas reflexões. 

 
Tabela 05 - Frequência e distribuição dos textos quanto ao suporte no livro Português: uma proposta para 

o letramento - 5ª série 
 

Suporte Total % 
Anuário 02 1,63 
Dicionário 06 4,91 
Embalagem 05 4,09 
Jornal 22 18,03 
Livro Didático 09 7,37 
 
Livro Didático/outros 

 
39 

 
31,96 

Outdoor - - 
Panfleto - - 
Revista 13 10,65 
Não indica  23 18,85 
Não se aplica 02 1,63 
ECA - - 
Total 122 100 

 

Observamos a recorrência na utilização de vários suportes nos quais os textos foram 

veiculados.  Assim sendo, notamos que o suporte mais freqüente foi livro didáticos/outros, 

isto é,  livros classificados na literatura infanto-juvenil como paradidáticos, com um 

percentual de 31,96%. Em segundo lugar, o suporte mais destacado corresponde ao jornal 

(18,03%), seguido do suporte revista (10,65%), ficando os outros suportes com percentuais 

menores. E apenas 18,85% do total de textos presentes nesse livro não trazem a indicação do 

suporte, o que corresponde a 23 textos. Contudo, se consideramos o total de textos presentes 

nesse livro, veremos que este quantitativo não é tão expressivo assim, principalmente se 

considerarmos a variedade de suportes explorados. 
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Passemos a analisar, agora, esses mesmos aspectos no livro didático correspondente a 

6ª série e vejamos como se apresentam. 

Tabela 6 – Frequência e distribuição dos gêneros textuais no livro Português: uma proposta para o 
letramento – 6ª série 

 

Gênero Total % 

Anúncio publicitário 4 4,44  
Biografia  5 5,55 
Bilhete   2 2,22 
Capa de livro 6 6,66 
Capa de revista 1 1,11 
Cartaz - - 
Carta de opinião 2 2,22 
Crônica  6 6,66 
Crônica (fragm) 2 2,22 
Entrevista  - - 
Entrevista (fragm.) 2 2,22 
Fábula  1 1,11 
Fábula  (fragm.) 1 1,11 
Foto 10         11,11 

Gravura 1 1,11 
História em quadrinho - - 
Legenda  2 2,22 
Mapa - - 
Poema  4 4,44  
Poema (fragm) - - 
Pintura Rupestre - - 
Provérbios 1 1,11 
Provérbios (fragm) - - 
Propaganda - - 
Referência bibliográfica 4 4,44 
Reportagem 7           7,77 
Reportagem (fragm) 8 8,88 
Resenha - _ 
Romance (fragm) 1 1,11 
Rótulo - _ 
Tabela  - _ 
Texto didático 2 2,22 
Texto Informativo (fragm) 3 3,33 
Texto jurídico - _ 
Texto jurídico (fragm) - _ 
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A tabela acima nos permite perceber que o LD referente a essa série traz um total de 

noventa textos. Esse total compreende uma diversidade de 23 gêneros textuais. O gênero mais 

explorado foi reportagem com um percentual de 15,65% (somando-se os percentuais 

correspondes à reportagem (fragm.), 8,88 e reportagem (completa), 7,77%), seguido do 

gênero verbete (12,22%). Também aparecem com percentuais significativos os gêneros capa 

de livro e crônica com os mesmos percentuais (6,66%) e biografia 5,55%. Aparecem com o 

mesmo percentual de frequência, embora menor em relação aos já citados, os seguintes 

gêneros: bilhete, carta de opinião, entrevista, legenda, fábula e texto didático com 2.22% e 

capa de revista, gravura e provérbios com 1,11%. Frente a esses dados, concluímos que  se 

mantém a preocupação em se trabalhar com a diversidade textual, já que os gêneros se 

constituíram como objeto do ensino de língua nessa coleção. 

Seguindo a mesma linha de análise do volume anterior, passemos a tomar como objeto 

de reflexão a frequência e a distribuição dos gêneros textuais quanto ao tamanho ao longo das 

unidades.  

Tabela 7 - Frequência dos textos quanto ao tamanho no livro Português: uma proposta para o letramento 
– 6ª série 

 
 

 

 

 

Texto Publicitário -  
Tirinhas 4 4,44   
Quadrinho - - 
Verbete 11 12,22 

Total 90           100 

Tamanho Total % 
Curto 60 66,66% 

Médio 20 22,22% 

Longo 10 11,11% 
Total 90 100% 
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De acordo com a tabela em foco, de um total de 90 textos, 66,66% pertencem aos 

textos de tamanho curtos, 22,22% corresponde aos textos de tamanho médio e 11,11% aos de 

longo. A preferência em se eleger os textos de tamanho curtos se mantém, se compararmos 

esses resultados com os da tabela 02. Esses dados nos permitem endossar a idéia de que 

trabalhar com textos de tamanho mais curto colabora para que  os alunos tenham o acesso a 

um quantitativo mais variado possível de gêneros textuais. Reportando-nos a tabela 06, 

verificaremos que o destaque para os textos curtos referem-se aos gêneros: anúncio 

publicitário, biografia, bilhete, capa de livro, capa de revista, fábula, foto, gravura, legenda, 

poema, mapa, provérbio, tirinha e verbete. 

Passemos, agora, a análise dos dados referentes à indicação da autoria dos textos, 

conforme o que podemos perceber na tabela que se segue.   

 
Tabela 08 - Frequência dos textos quanto à indicação de autoria no livro Português: uma proposta para o 

letramento – 6ª série 
 

 

 

 

 

 

Considerando o que nos indica a tabela, compreendemos que, de um total de 90 textos, 

48,88% trazem a indicação do autor e 35,55% dos textos não necessitam de autoria, não se 

aplica autor e apenas 15,55% não trazem a indicação da autoria. O percentual de textos que 

não indica a autoria também é irrelevante se considerarmos o quantitativo de textos que o 

livro traz. Nesse sentido, podemos perceber certa harmonia com a linha de trabalho seguida 

pela autora, certo cuidado para que a quantidade de textos em que apareça o registro da 

autoria se mantenha, se compararmos esses dados com os da tabela 03. 

Autor Total % 
Não se aplica (domínio p., autor do LD, 
texto que não tem autor – publicidade) 

32 35,55 

Indica 44 48,88 
Não Indica  14 15,55 
Total 90 100 



102 
 

 
 

E no que se refere à frequência e distribuição os textos quanto à indicação da fonte, os 

dados presentes na tabela que segue nos revelam a predominância pela utilização de textos 

completos. Desse modo, vamos encontrar, frente a um total de 90 textos, um percentual de 

73,33% de textos completos, o que corresponde ao número de 66 textos. Este é um dado 

relevante, principalmente se levarmos em consideração o público para o qual o livro se 

destina. E se temos como meta a sua formação leitora, faz-se pertinente lhe proporcionar 

textos completos o máximo que se puder.  

 

Tabela 09 – Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação da fonte no livro Português: uma 
proposta para o letramento - 6ª série 

   
 

 

 

 

 

Ainda com relação ao material textual, resta-nos o último ponto a ser analisado: a 

distribuição dos textos quanto ao suporte nos quais esses foram difundidos. Portanto, nos 

reportaremos a tabelas abaixo para procedermos com a análise. 

 

Tabela 10 – Frequência e distribuição dos textos quanto ao suporte no livro Português: uma proposta 
para o letramento - 6ª série 

Créditos Total % 
Completos 66 73,33 
Adaptados - - 
Fragmentos 15 16,66 
Não indica 09 10,0 
Total 90 100 

Suporte Total % 
Anuário 04 4,44 
Dicionário 11 12,22 
Embalagem - - 
Jornal 13 14,44 
Livro Didático 09 10,00 
 
Livro Didático/outros 

 
22 

 
24,44 

Outdoor - - 
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A tabela acima nos permite observar a recorrência na utilização de vários suportes nos 

quais os textos foram veiculados, nove ao todo.  O suporte mais frequente foi livro 

didáticos/outros, isto é livros classificados na literatura infanto-juvenil como paradidáticos, 

com um percentual de 24,44%, seguido dos gêneros revista (16,66%), jornal (14,44%) e 

dicionário (12,22%). O percentual de textos que não trazem indicação de autoria representa 

15,55%%, o que equivale ao número de 14 textos do total de 90 presentes no livro, o que 

revela um quantitativo não tão significativo, considerando o quantitativo total dos textos 

presentes.  

Ao nos debruçarmos sobre a análise do material textual, tomando os LDs 

correspondentes a 5ª e 6ª séries dessa coleção como objeto de análise, considerando os 

aspectos aqui já elencados nas tabelas, percebemos que eles esboçam o que nos é proposto 

pelo MP. Assim sendo, quando comparamos as tabelas referentes à frequência e distribuição 

dos gêneros textuais, e consequentemente a utilização da diversidade textual presentes  ao 

longo das unidades que compõem os livros, fica evidente que a opção por gêneros textuais 

como objeto de ensino se efetiva,  colaborando com o que o MP apresenta como proposta:  

 

Assumindo essa concepção de língua como discurso e pretendendo-se que o 
letramento (...) seja, nesta coleção, o fundamento e a finalidade do ensino de 
Português, esse ensino aqui é aqui desenvolvido (...) pela proposta de práticas 
discursivas (grifo da autora), materializadas em textos orais (fala) ou escritos (escrita) 
de diferentes tipos e gêneros..... (MP, p.6) 

  

Panfleto -  
Revista 15 16,66 
Não indica  14 15,55 
Não se aplica 01 1,11 
Internet 01 1,11 
Total 90 100 
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E ao eleger os gêneros textuais como objeto de ensino, percebemos que houve também 

uma preocupação em trabalhar sistematicamente com os gêneros que mais circulam na 

sociedade e com os quais, possivelmente, os alunos mantém maior possibilidade de ter acesso. 

Foi o que pudemos observar com a presença do gênero reportagem, bastante explorado nos 

dois livros, aparecendo em quase todas as unidades, o que valida a proposta contida no MP: 

“Nesta coleção, utilizam-se, como unidade básica do ensino, textos de muitos e diversos 

gêneros, priorizando-se, porém aqueles gêneros que são mais freqüentes ou mais necessários 

nas práticas sociais da leitura.” (MP, p.8)  

Outro dado que merece ser destacado é quanto ao tamanho dos textos em ambos os 

livros. Neles também vamos encontrar a preferência por textos curtos. Assim, a tabela 02 

apresenta um percentual de 74,59% de textos curtos e a tabela 6, um percentual 66,66% .Esses 

dados também validam o que o MP nos traz como proposta e justificativa pela preferência por 

esse tipo de texto:  

A formação do leitor, na escola, tem duas facetas: uma delas é o desenvolvimento 
sistemático e progressivo das habilidades de leitura – compreensão, interpretação, 
inferência, avaliação, etc., o que se faz com textos curtos sobre os quais se propõem 
questões, formulam-se exercícios e atividades; a segunda faceta é o incentivo à leitura 
como prazer e lazer, o que se faz promovendo o convívio dos alunos com diferentes 
gêneros (...) possibilitando a leitura de livros inteiros, sugerindo atividades que 
possam levar o aluno a descobrir o prazer de ler. (MP, p.16) 

  

No que se refere à autoria, percebemos que os livros compactuam de um percentual 

significativo quanto à explicitação dos autores. Assim, temos na tabela 03, um percentual de 

72,13% do total de textos com a indicação de autoria, e na tabela 08, 48,88%. Nesse sentido, 

podemos perceber certa harmonia com a linha de trabalho seguida pela autora, demonstrando 

certo cuidado para com a quantidade de textos em que apareça o registro da autoria.  

Quanto à indicação da fonte, percebemos a preocupação da autora em lançar mão de 

textos completos nos dois volumes analisados. Sendo assim, 69,67% de um total de 122 

textos são completos, na 5ª série e, na 6ª série, de um total de 90 textos,  73,33%  são textos 
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completos.  Este é um dado relevante, principalmente se levarmos em consideração que o 

público para o qual os livros se destinam encontra-se em processo de formação. E se temos 

como meta a sua formação leitora, faz-se pertinente lhe proporcionar textos completos o 

máximo que se puder. Essa preocupação é revelada no MP “... o princípio é o de que o aluno 

deve interagir com textos tal como foram originalmente produzidos, e não com textos 

artificialmente “didatizados”.”  (MP, p.9) 

E, finalmente, no diz respeito ao suporte utilizado, ao compararmos os dados presentes 

nos livros, observamos a recorrência na utilização de vários suportes nos quais os textos 

foram veiculados.  Tanto no livro da 5ª série quanto no da 6ª série o suporte mais freqüente foi 

livro didáticos/outros, com percentuais de 31,96%, e 24,44% respectivamente. Em segundo 

lugar, o suporte mais destacado corresponde à revista (16,66%), na 6ª série, e 18,03 % 

corresponde ao suporte jornal, na 5ª serie, contra os l8, 85% que não trazem a indicação do 

suporte onde circularam. Mas considerando o universo de 122 textos presentes nesse livro, 

l8,85% (o que corresponde a um total de 23 textos)  é um quantitativo não muito expressivo, 

principalmente se levarmos em conta o percentual relacionado aos outros suportes.   

A indicação do suporte constitui-se em elemento de fundamental importância, tendo 

em vista que os gêneros apresentam determinadas especificidades em conformidade com o 

espaço nos quais circulam. Em outras palavras, que os gêneros veiculados nos livros didáticos 

migraram de um suporte original, que atendia a um determinado propósito comunicativo, e 

que, portanto, estão fadados a algumas modificações, já que o espaço de circulação agora é 

outro: o livro didático. Não há, pois, como desconsiderar esse fato quando temos como meta a 

formação do aluno-leitor e produtor de textos. Os dados presentes nas tabelas acima 

demonstram essa compreensão e aparecem revelados no manual do professor: 

 

Ao ser transportado de seu suporte original, o texto sofre, inevitavelmente, 
transformações, já que passa de um suporte para outro: ler diretamente o livro, o 
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jornal, a revisa, o cartaz publicitário, etc. é relacionar-se, em cada caso, com um 
objeto gráfico-cultural completamente diferente do objeto “livro didático”: são 
portadores de textos com finalidades diferentes, aspecto material diferente, 
diagramação e ilustrações diferentes. (MP, p.10) 

  

Como pudemos perceber, ao analisar os livros no tocante ao material textual 

constatamos que eles materializam o que nos é proposto pelo MP. Contudo, temos a 

consciência de que ao tomar os gêneros textuais como objeto de ensino outras questões se 

atrelam a essa escolha. É nesse sentido que analisaremos as atividades de leitura/compreensão 

textual e produção de textos, com objetivo de verificar se elas contribuem para que os alunos 

se apropriem da leitura e da escrita como práticas sociais.  

 

4.2.2. Análise da Coleção LEV  
 

Tabela 11 – Frequência e distribuição dos gêneros textuais no livro Linguagem – expressão da vida – vol.1 
 
 

Gênero Total % 

Anúncio publicitário 08 7,54% 
Biografia  - - 
Bilhete   - - 
Capa de livro - - 
Capa de revista 01 0,94% 
Cartaz -  
Crônica  06 5,66% 
Entrevista  - - 
Entrevista (fragm.) - - 
Fábula  -- - 
Fábula – fragm. - - 
Foto 10 9,43% 
História em quadrinho - - 
Legenda  - - 
Mapa 01 0,94% 
Poema  10 9,43% 
Poema (fragm) - - 
Pintura Rupestre - - 
Provérbios - - 
Provérbios (fragm) - - 
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Atentando para o que nos expõe a tabela, podemos constatar que o livro compreende 

um total de 106 textos. Esse total compreende uma variedade de 33 gêneros. O gênero que 

Propaganda 01 0,94% 
Referência bibliográfica - - 
Reportagem 03 2,83% 
Reportagem (fragm) - - 
Resenha 03 2,83% 
Romance (fragm) - - 
Rótulo - - 
Tabela  - - 
Texto didático 19 17,92% 
Texto Informativo  (fragm) - - 
Texto jurídico - - 
Texto jurídico (fragm) - - 
Texto Publicitário - - 
Tirinhas 02 1,88% 
Quadrinho 01 0,94% 
Verbete 03 2,83% 

Artigo de opinião 01 0,94% 
Cantiga (fragm) 01 0,94% 
Lit. de cordel 01 0,94% 
Texto Informativo 06 5,66% 
Texto Informativo (adaptado) 02 1,88% 
Texto Escolar 01 0,94% 
Depoimento 03 2,83% 
Conto 02 1,88% 
Carta 01 0,94% 
Envelope 01 0,94% 
Seções de carta 01 0,94% 
Texto Científico 02 1,88% 
Texto Não verbal 01 0,94% 
Lenda  01 0,94% 
Anúncio (classificados) 07 6,60% 
Horóscopo 01 0,94% 
Charge 02 1,88% 
Programação dos canais de 
televisão 

 
01 

 
0,94% 

Sinopse (filme) 01 0,94% 
Editorial 01 0,94% 
Texto publicitário 01 0,94% 
Total 106 100 
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apareceu com mais frequência foi o texto didático, apresentando um percentual de 17,92%, 

seguido dos gêneros poema e foto que aparecem com um mesmo percentual, 9,43%.   

Contudo, outros gêneros apareceram com percentuais relevantes: anúncio publicitário 

(7,54%), anúncio (classificados), com 6,60%, crônica e texto informativo, ambos com índices 

de 5,66%.   Os demais gêneros aparecem com índices menores, o que se justifica em função 

da variedade de textos que o livro apresenta 

Frente a esses dados, outro aspecto a analisar refere-se ao tamanho desses textos e de 

que modo eles estão distribuídos ao longo das unidades. Vejamos, então.   

 
Tabela 12 - Frequência e distribuição dos textos quanto ao tamanho no livro Linguagem - expressão da 

vida – vol. 1 
 

 

 

 

 

 

Tomando, pois, a tabela como fonte de informações, entendemos que prevaleceu um 

quantitativo maior por textos curtos, o que correspondeu a um percentual de 65% de um total 

de 106 textos, seguidos pelos textos de tamanho médio, 29,3% e os de tamanho longo, 5,7%. 

Comparando esses dados com os da tabela 11, entendemos que a opção por trabalho em que 

se tem como prioridade a variedade textual justifica-se a escolha por gêneros de tamanho mais 

curto.  Nesse sentido, destacaram-se os seguintes gêneros anúncio publicitário, capa de 

revista, foto, mapa, poema, propaganda, resenha, quadrinho, verbete, cantiga, envelope, 

texto não verbal, charge, sinopse.  

Outro aspecto a ser a esse adicionado faz referência aos gêneros quanto à indicação da 

autoria dos textos 

Tamanho Total % 
Curto 69 65% 
Médio 31    29,3% 
Longo 06     5,7% 
Total 106 100% 
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Tabela 13 - Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação de autoria no livro  
Linguagem - expressão da vida – vol.l 

 
 

 

 

  

 

 

 

Conforme podemos averiguar, de um total de 106 textos, 35,84% indicam autoria, o 

que corresponde ao número de 38 textos. E 37,73% correspondem aos textos que não 

necessitam de autoria, não se aplica autor, dentre eles encontramos textos produzidos pelo 

autor do LD, textos de domínio público e publicidades, restando 26,41% sem a indicação da 

autoria.  

A essa análise seguiu-se a verificação da frequência e distribuição dos textos quanto à 

fonte. E nesse caso, de acordo com os dados presentes na tabela que se segue, podemos 

afirmar que 80,18% de um total de 106 textos presentes são textos completos, o que 

demonstra a preocupação das autoras em conduzir os alunos à interação com textos tais quais 

eles foram originalmente produzidos.  

 

Tabela 14 – Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação da fonte no livro Linguagem – 
expressão da vida - vol.l 

 
 

 

 

 

 

Autor Total % 
Não se aplica (domínio p., autor 
do LD, texto que não tem autor – 
publicidade) 

 
 
 

40 

 
 
 

37,73 
Indica 38 35,84 
Não Indica  28 26,41 
Total 106 100 

Créditos Total % 
Completos 85 80,18 
Adaptados 02 1,88 
Fragmentos 02 1,88 
Não indica 17 16,03 
Total 106 100 
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E finalizando as análises relacionadas a esse volume, levaremos em consideração o 

aspecto que diz respeito ao suporte textual no qual esses textos foram transportados. 

 

Tabela 15 – Frequência e distribuição dos textos quanto ao suporte no livro  
Linguagem – expressão da vida- vol.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme podemos examinar, os textos veiculados pelo LD foram transportados de  

diversos suportes textuais. Contudo, 40,56% dos textos utilizados não indicam o suporte de 

onde foram retirados. Esse é um dado bastante significativo, posto que, dependendo do 

suporte de onde os textos foram transportados, irão apresentar determinadas especificidades, 

as quais são importantes serem levadas em conta quando se tem como objetivo desenvolver 

nos alunos as habilidades da leitura/compreensão de textos e produção textual. 

 Finda a análise desse volume, vejamos agora como esses mesmos aspectos aparecem 

configurados no volume 2. 

Tabela 16 – Frequência e distribuição dos gêneros textuais no livro  
 Linguagem – expressão da vida – vol.2 

 

Suporte Total % 
Anuário - - 
Dicionário - - 
Embalagem - - 
Jornal 16 15,09 
Livro Didático 21 19,81 
Livro Didático/outros 15 14,15 
Outdoor - - 
Panfleto 01 0,95 
Revista 08 7,54 
Não indica  43 40,56 

Almanaque 01 0,95 
Disco 01 0,95 
Total 106 100% 

Gênero Total % 

Anúncio publicitário   
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Biografia   
Bilhete   
Capa de livro   
Capa de revista   
Cartaz 01 1,69% 
Crônica   
Entrevista   
Entrevista (fragm.)   
Fábula   
Fábula – fragm.   
Foto   
História em quadrinho   
Legenda   
Mapa   
Poema 04 6,77% 
Poema (fragm)   
Pintura Rupestre   
Provérbios   
Provérbios (fragm)   
Propaganda   
Referência bibliográfica   
Reportagem   
Reportagem (fragm)   
Resenha   
Romance (fragm)   
Rótulo   
Tabela   
Texto didático 15 25,42% 
Texto Informativo  (fragm)   
Texto jurídico   
Texto jurídico (fragm)   
Texto Publicitário 01 1,69% 
Tirinhas   
Quadrinho   
Artigo de opinião   
Cantiga (fragm)   
Lit. de cordel   
Texto Informativo 16 27,11% 
Texto Informativo (adaptado)   
Texto Escolar   
Depoimento 01 1,69% 
Conto   
Carta   
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O volume em análise apresenta um total de 59 textos e compreende uma diversidade 

de 15 gêneros textuais, segundo os dados apresentados na tabela acima. Os gêneros mais 

freqüentes foram textos informativos e didáticos, com os mesmos percentuais (25,42%), 

seguido do texto científico com o percentual de 10,16%. Contudo, outros gêneros textuais  

apresentaram um índice considerável, a saber: música (8,47%), poema e toada, também com 

os mesmos percentuais (6,77%). Diante disso, se consideramos que, ao tomar o texto como 

objeto de ensino, investir numa diversidade de gêneros contribui para alargar o universo de 

conhecimento do aluno à medida que pode propiciar a esse aluno o acesso aos gêneros que 

mais circulam cotidianamente na sociedade, os percentuais referentes aos gêneros textos 

informativos e didáticos poderiam ter sido menores, o que possibilitaria o resgate de outros 

gêneros.  

Diante do exposto, vejamos como estes textos são distribuídos ao longo das unidades 

que compõem o livro, considerando o seu tamanho.  

Envelope   
Seções de carta   
Texto Científico   
Texto Não verbal   
Lenda 01 1,69% 
Anúncio (classificados)   
Horóscopo   
Charge   
Programação dos canais de televisão   
Sinopse (filme)   
Editorial   
Música 05 8,47% 
Texto Científico 06 10,16% 
Texto Literário 02 3,38% 
Glossário 01 1,69% 
Toada 04 6,77% 
Lead 01 1,69% 
Gráfico 01 1,69% 
Total 59 100% 
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Tabela 17 - Frequência e distribuição dos textos quanto ao tamanho no livro 

Linguagem – expressão da vida – vol.2 
 
 

 

 

 

 

Considerando as informações presentes na tabela,  perceberemos que a ênfase foi 

sobre os textos de tamanho médio (52,5%), o que é justificável já que os textos mais 

trabalhados foram os de gênero didático e informativo. Porém, não podemos negar que o 

índice de textos com tamanho curto também é bastante considerável, 42,5%, o que 

corresponde aos gêneros textuais capa de revista, mapa, texto publicitário, música, glossário, 

toada, lead e gráfico. 

Outro aspecto a ser analisado, trata-se da explicitação da autoria dos textos. Neste 

sentido, um percentual de 40,67% dos textos indica autoria. 37,28% dos textos não 

necessitam de autoria, não se aplica autor, dentre eles, encontramos textos produzidos pelo 

autor do LD, textos de domínio público e publicidades e apenas um percentual de 22,03% dos 

textos não indicam autoria, de acordo com os dados abaixo delineados 

 
Tabela 18 - Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação de autoria no livro Linguagem – 

expressão da vida – vol.2 
 

  

 

 

 

 

 

Tamanho Total % 
Curto 25 42,5% 
Médio 31 52,5% 
Longo 03 5,0% 
Total 59 100% 

Autor Total % 
Não se aplica (domínio p., autor 
do LD, texto que não tem autor – 
publicidade) 

 
 
 

22 

 
 
 

37,28 
Indica 24 40,67 

Não Indica  13 22,03 
Total 59 100 
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Dando prosseguimento as nossas análises, verificamos também a frequência e a 

distribuição dos textos quanto à fonte e constatamos, em conformidade com dados expostos 

abaixo, que 74,57% dos textos são completos, o que é bastante pertinente, posto que vai 

permitir ao aluno a interação com  textos  segundo o formato pelo qual eles  foram 

produzidos. 

Tabela 19 – Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação da fonte no livro Linguagem – 
expressão da vida – vol.2 

 
 

 

 

 

 

E para encerrar a análise referente a esse volume, o aspecto final a considerar diz 

respeito ao suporte textual nos quais os textos foram transportados. Portanto, tomemos como 

indicativo os dados discriminados a seguir. 

 
Tabela 20 – Frequência e distribuição dos textos quanto ao suporte no livro  

Linguagem – expressão da vida – vol.2  
 

Suporte Total % 
Anuário - - 
Dicionário - - 
Embalagem - - 
Jornal 10 16,94 
Livro Didático 17 28,81 
Livro Didático/outros 06 10,16 
Outdoor - - 
Panfleto - - 
Revista 18 30,50 
Não indica  07 11,86 
Disco 01 1,69 
Total 59 100 

 

Créditos Total % 
Completos 44 74,57 
Adaptados 01   1,69 
Fragmentos - - 
Não indica 14 23,72 
Total           59 100 
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Assim sendo, os dados expressos na tabela demonstram que, frente aos cinco suportes 

de onde os textos foram retirados, o percentual maior pertence à revista (30,50%), seguido do 

livro didático (28,8l%) e do jornal (16,94%). O percentual de textos que não traz a indicação 

do suporte equivale apenas a 11,86%, o que não se revela preocupante, tendo em vista que 

representa apenas o equivalente a 07 textos de um total de 59 de que é composto o volume.  

Ao nos dedicarmos à análise do material textual presente nos dois volumes da referida 

coleção, compreendemos ser importante chamar a atenção para alguns elementos que nos 

saltaram a vista ao estabelecermos uma comparação entre os aspectos aqui elencados e o que 

nos propõe o MP dessa coleção.  

Portanto, quando comparamos as tabelas referentes à distribuição dos gêneros textuais 

presentes nos dois volumes, observamos que, apesar da diversidade de gêneros textuais, há 

uma predominância pelo uso do texto didático em ambos os volumes. Contudo, se 

observamos atentamente, há também uma preocupação em trazer para ambos os volumes uma 

gama variada de gêneros que não se repetem. Assim, temos no volume 01 a presença dos 

gêneros anúncio publicitário, capa de revista, crônica, foto, mapa, propaganda, reportagem, 

resenha, quadrinho, tirinha, verbete, artigo de opinião, literatura de cordel e texto escolar, 

conto, carta, envelope, seções de carta, texto científico, texto não verbal,  anúncio 

(classificados),  horóscopo, charge, programação de canais de televisão, sinopse (filme) e 

editorial que estão ausentes nos volume 2. Em contrapartida, no volume 02 estão presentes os 

gêneros cartaz, texto publicitário, música, texto literário, glossário, toada, lead e gráfico, que 

estão ausentes no volume 01. Embora compreendamos que, talvez houvesse a necessidade de 

que o estudo de alguns desses gêneros se repetisse nos dois volumes, para favorecer a 

efetivação do conhecimento por parte do aluno, não podemos desconsiderar que o público, 

para o qual esses livros se destinam (Educação de Jovens e Adultos), dispõe de apenas dois 

anos para conclusão do Ensino Fundamental II, e se fosse feita a opção por esse viés, 
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possivelmente, não oportunizaria a esse aluno o acesso a diversidade de textos, fator 

importante para a prática do letramento. Por outro lado, os dados nos confirmam a 

fundamentação teórica presente no manual do professor: 

 

... não se pode dispensar o trabalho com vários tipos de textos (grifo da autora) para 
que se amplie o conhecimento do aluno a partir de sua realidade, favorecendo-lhe a 
percepção de outras formas de linguagem – informativa, literária, publicitária, 
dissertativa, etc (grifo da autora), - de acordo com a situação e a intenção em que é 
produzida. (MP, p.08)  
 

No que tange ao tamanho dos textos nos dois volumes, verificamos que prevaleceu, no 

vol.01, um quantitativo maior por textos curtos, o que correspondeu a um percentual de 65% 

de um total de 106, enquanto que no vol.02, de um total de 59, há uma inversão de posição 

em relação ao vol. 01, temos um percentual de 42,5% para os textos de tamanho curto e 

52,5%, para os de tamanho médio. Contudo, há uma diferença mínima em termos percentuais 

no que se refere aos textos de tamanho longo: 5,7%, no vol.01, e 5,0%, no vol.02. Esses dados 

nos permitiram perceber, igualmente, que os gêneros classificados como sendo de tamanho 

curto, distribuídos ao longo das unidades nos dois volumes, são capa de revista, cantiga, 

fábula, foto, mapa, música, poema, resenha, carta, envelope, anúncio (classificados), charge, 

texto não verbal, verbete, tirinha, quadrinho e sinopse. Se considerarmos que os volumes 01 e 

02 integram conteúdos a serem vivenciados ao longo de um ano letivo nas turmas de EJA, 

então concluímos que, como consta na Proposta Pedagógica,  o MP em relação ao trabalho 

com textos:  

 

Como num livro didático é impossível anexar tudo sobre um assunto devido ao limite 
de páginas, complemente-o com outros textos, organizando uma textoteca (para isso 
peça ajuda aos alunos e leve os textos para as diferentes turmas) com notícias, poesias, 
letras de música, contos, crônica, informações, etc.... (MP, p.22)  

 

No tocante ao aspecto referente à indicação de autoria dos textos, os percentuais se 

aproximam consideravelmente nos dois volumes. A diferença em termos percentuais não é 
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significativa. Assim, temos 37,73%, no vol. 01, e 37,28%, no vol.02, dos textos que não 

necessitam de autoria, não se aplica autor, dentre eles, encontramos textos produzidos pelo 

autor do LD, textos de domínio público e publicidades. E com relação à indicação da autoria, 

apenas o percentual do vol. 2 (40,67%) é maior que o apresentado no vol.01 (35,84%). 

Contudo são percentuais bem próximos. E isso se repete quanto ao quantitativo dos textos que 

não trazem a indicação da autoria: 26,41% no vol.01 e 22,03% no vol.02. Nesse sentido, é 

possível concluir que há um equilíbrio na indicação da autoria dos textos presentes nos dois 

volumes, assim como os textos que não indicam a autoria.  

E no que se relaciona a verificação da frequência e distribuição dos textos quanto à 

fonte, foi possível constatar que 80,18% de um total de 106 textos presentes no vol. 01 são 

completos e esse percentual significativo se repete no vol. 02, já que se percebe que, de um 

total de 59 textos, 74,57% são completos. Essa preferência pela utilização de textos completos 

respalda, de certa forma, a posição das autoras que entendem ser necessário eleger o texto 

como objeto de ensino (embora saibamos que tomar o texto como objeto não implica apenas 

na recorrência de textos completos), conforme citação encontrada no MP, a qual já nos 

referimos quando analisamos a frequência e a distribuição dos gêneros ao longo dos dois 

volumes.  

Finalizando, o último ponto a considerar faz referência aos suportes textuais de onde 

os textos foram retirados. Assim, ao compararmos os dois volumes, notamos que, no vol. 01, 

40,56% dos textos utilizados não indicam o suporte de onde foram retirados. Temos, então, 

19,81 % dos textos retirados do suporte livro didático, l5, 09% de jornal e 14,15% de livro 

didáticos/outros) como suportes mais representativos nesse volume. Já no vol. 02, o 

percentual de textos que não traz a indicação do suporte textual representa apenas 11,86%, 

contra os 40,56 % do vol.01. E quanto ao suporte mais freqüente no vol.2, encontramos os 

suportes revista e livro didático com percentuais de 30,50% e 28,81% respectivamente. Esse 
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resultado deixa-nos entrever que o livro didático se constitui no suporte mais recorrente em 

ambos os volumes.  

Considerando o que já dissemos anteriormente sobre a importância da indicação do 

suporte nos quais os textos são transportados, posto que a depender deles os textos exibem, 

consequentemente,  algumas marcas específicas,  o percentual de textos que não trazem essa 

indicação representa um elemento importante a ser pensado quando se tem por objetivo a 

formação do leitor e produtor de texto,  como já aludimos antes,  haja vista a necessidade de 

adequação do texto conforme o contexto situacional em que acontece. O MP dessa coleção, 

no entanto, não se coloca quanto a isso, diferentemente do que vimos na coleção PPL. Por 

esse prisma, deduzimos que, talvez, as autoras não considerem ser esse um dado relevante no 

que concerne ao trato com texto como objeto de ensino e, por conta disso, não demonstraram 

preocupação em não deixar um percentual tão significativo sem a indicação do suporte e 

ainda privilegiarem o livro didático como suporte mais utilizado, conforme pudemos 

observar. 

 

4.2.3 Análise da Coleção LPLE  
 
 

Tabela 21 – Frequência e distribuição dos gêneros textuais no livro 
Linguagem: práticas de leitura e escrita - vol.1 

 

Gênero  Total % 
Biografia (adapt) 01 1,56% 
Biografia (fragm) 01 1,56% 
Capa de revista 01 1,56% 
Foto 04 6,25% 
Propaganda 14 21,87% 
Texto didático 23 35,83% 
Texto informativo (fragm.)  

12 
 

18,75% 
Verbete 01 1,56% 
Depoimento 01 1,56% 
Artigo(fragm) 01 1,56% 
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Texto literário (fragm)   
3,12% 

Sumário 02 3,12% 
Notícia 01 1,56% 
Total 64 100% 

 

Conforme observamos acima, as categorias referentes à frequência e distribuição dos 

gêneros textuais distribuídas ao longo do livro não revelam uma diversidade significativa dos 

gêneros, sendo assim, contemplamos, nesse livro, a presença de apenas 12 tipos de gêneros 

textuais. Nesse sentido, de um total de 64 textos que o livro apresenta, o gênero mais 

freqüente é o texto didático (35,83%), seguido dos gêneros propaganda (21,87%) e texto 

informativo (18,75%). Os demais gêneros não apresentam um quantitativo significativo, 

apresentando um mesmo percentual (1,56%): capa de revista, verbete, depoimento, artigo 

(fragm.) e notícia, o que implica dizer que esses gêneros apareceram apenas uma vez. E com 

um percentual de 3,12% apareceram os gêneros biografia, texto literário (fragm) e sumário, o 

que indica o aparecimento de apenas duas vezes. E, finalmente, o gênero foto (6,25%), que 

aparece 04 vezes.  Se considerarmos a perspectiva teórica pela qual se coloca a autora no MP, 

veremos certa discrepância com o que se pode constatar nessa análise:  

 

Esse projeto desenvolveu-se a partir da constatação de que há uma série de 
procedimentos exigidos de pessoas jovens e adultas em suas atividades diárias (por 
exemplo, profissionais escolares e de lazer) relacionados ao exercício das habilidades 
lingüísticas, textuais, discursivas e comunicativas, que somente podem ser 
desenvolvidos e consolidados como práticas de linguagem se houver um trabalho 
sistemático que permita a reflexão sobre a linguagem articulada nos/pelos 
diferentes gêneros textuais aos quais os sujeitos têm acesso cotidianamente (grifo 
nosso). (MP, vol.01, p.20).  

 

 Por esse prisma, ao demonstrar a compreensão da importância dos gêneros serem 

tomados como objeto de ensino, era de se esperar que houvesse uma variedade e uma 

quantidade maior de gêneros, principalmente se levarmos em consideração o público para o 

qual o livro se destina e adicionarmos a isso a idéia de que o livro didático seja, na maioria 
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das vezes, o instrumento principal, senão o único, de que o aluno dispõe constantemente como 

objeto de estudo.  

Considerando, ainda, a necessidade de um trabalho sistemático que “permita a 

reflexão sobre a linguagem articulada nos/pelos diferentes gêneros aos quais os sujeitos têm 

acesso continuamente” não encontramos uma justificativa para um percentual tão alto de 

textos didáticos (35,83%), já que não me parece ser esse o gênero com o qual o aluno tem 

acesso contínuo. 

 E no que se refere ao tamanho desses textos distribuídos ao longo do volume, os 

dados expostos na tabela abaixo nos permitiram verificar que se priorizou a escolha por textos 

curtos, com um percentual de 57,81% de um total de 64 textos. No entanto, ao contrário do 

que percebemos nas coleções PPL e LEV, essa indicação não sinaliza para uma opção pela 

diversidade de gêneros textuais, já que os textos curtos referem-se, em sua maioria, apenas 

aos gêneros propaganda e texto informativo (fragm.) com percentuais de 21,87% e 18,75% 

respectivamente, seguido dos gêneros capa de revista e verbete, ambos, com percentual de 

1,56%, e do gênero foto, com 6,25% o que endossa o comentário que fizemos quando 

analisamos a frequência e distribuição dos gêneros ao longo das unidades.  

Tabela 22 - Frequência e distribuição dos textos quanto ao tamanho no livro 
   Linguagem: práticas de leitura e escrita - vol. 1 

 

 

 

  

No que tange a análise dos textos quanto à indicação da autoria, notamos que, 

conforme a tabela abaixo, dos 64 textos que compõem o livro, a maioria (62,50%) não aplica 

autoria, dentre eles se encontram os textos produzidos pelo próprio autor do livro didático, 

textos de domínio público e publicidade. Constatamos, ainda, que 26,56% dos textos não 

Tamanho Total % 
Curto 37 57,81 
Médio 12 18,75 
Longo 15 23,43 
Total 64 100 
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trazem a indicação da autoria e apenas 10,93% o trazem, fato que não soa positivamente, 

posto que isso represente um quantitativo de 07 textos do total presente no livro e, não 

endossa, de certo modo, o princípio teórico, em que o livro em análise se fundamenta, quando 

assevera que tem como proposta  

 
dar condições para que os alunos compreendam os gêneros textuais (grifo da autora) 
como: a) produtos coletivos e em constante processo de re-elaboração, que resultam 
de um trabalho sócio-histórico sobre/com a linguagem, trabalho produzido por 
determinados agentes sociais no interior de esferas comunicativas; b) produzidos em 
função de um determinado intuito-discursivo (um projeto de dizer), c) produzidos para 
certos interlocutores e/ou para uma comunidade de interlocutores. (MP, vol.01, p.23) 

 

Tabela 23 - Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação de autoria no livro    
Linguagem: práticas de leitura e escrita – vol. 1 

 
Autor Total % 

Não se aplica (domínio p., autor do 
LD, texto que não tem autor – 
publicidade) 

40 62,50 

Indica 07 10,93 
Não Indica  17 26,56 

Total 64 100 
 

Além dos dados examinados até o momento, buscamos analisar os textos quanto à 

indicação da fonte de acordo com a tabela que se segue. 

 
Tabela 24 – Frequência e distribuição dos textos quanto à indicação da fonte no livro 

Linguagem: práticas de leitura e escrita – vol.1 
 
 

Créditos Total % 
Completos 25 39,06 
Adaptados 01 1,56 
Fragmentos 17 26,56 
Não indica 21 32,81 

Total 64 100 
 

Dessa forma, a tabela nos indica que, do total de 64 textos, 39,06% são completos. 

Esse é um percentual preocupante, se considerarmos que a autora do livro adota o estudo dos 

gêneros textuais como objeto de ensino. Nesse sentido, o percentual de textos completos 
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deveria ser significativamente maior, principalmente se estabelecermos um paralelo com os 

percentuais dos textos fragmentados, que representam 26,56% e os que não trazem indicação, 

que atingiram um percentual de 32,81%. Confrontando esses dados com o que é nos é dito no 

MP, em relação ao norte teórico que fundamentou a obra, percebemos haver essa 

compreensão por parte da autora: “Um dos principais desafios do trabalho com os gêneros 

textuais é selecionar aqueles que necessariamente devem ser objeto de aprendizagem e 

podem servir como “ferramentas” para o domínio de outros gêneros.” (MP, vol.01, 32). Por 

esse prisma, então, entendemos que o número de textos fragmentados e que não trazem 

indicação deveria ser efetivamente menor, já que os gêneros selecionados “podem servir como 

“ferramentas” para o domínio de outros gêneros”, como nos propõe o MP.  

Atrelada a essas informações, o último ponto a tratar pertinente ao material textual 

dessa coleção está relacionado com o suporte nos quais os textos aparecem difundidos. Assim, 

procederemos com a análise do suporte de acordo com o que pudemos observar na tabela 

abaixo. 

 
 

  Tabela 25 – Frequência e distribuição dos textos quanto ao suporte no livro Linguagem: práticas de 
leitura e escrita – vol.l 

 
Suporte Total % 

Anuário -  
Dicionário -  
Embalagem -  
Jornal 02 3,12 
Livro Didático 23 35,93 
Livro Didático/outros 03 4,68 

 
Outdoor -  
Panfleto -  
Revista 31 48,43 
Não indica  05 7,81 

Total 64 100 
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Ao avaliar em que suporte os textos foram divulgados, podemos notar que, assim 

como não houve uma grande variedade de gêneros textuais, também não houve, 

consequentemente, uma diversidade de suporte, emergindo apenas os seguintes: jornal, livro 

didático, livro didáticos/outros e revista. E como suportes mais freqüentes destacaram-se: a 

revista (48,83%) e o livro didático (35,93%). Compreendendo que os suportes são os espaços 

onde os gêneros se materializam e que, por conta, disso apresentam certas características que 

são, por sua vez, essenciais para compreender a estrutura e a forma como estes são 

divulgados, a opção pela utilização de uma variedade maior constitui-se, pois, com um 

elemento primordial quando tomamos os gêneros como objeto de estudo. O MP expõe  essa 

compreensão: 

 
Falemos do suportes (grifo da autora) materiais dos gêneros textuais. O 
suporte é o veículo ou ambiente em que os textos (orais ou escritos)  
aparecem (...) uma modificação do suporte material (jornal ou livro)  pode 
modificar radicalmente o gênero de um texto. Um livro didático, por 
exemplo, pode ser considerado um suporte que modifica os gêneros que são 
por ele articulados. (MP, vol.  01, p.31)  

 

Nessa perspectiva, a utilização de variados suportes proporcionaria ao aluno um 

acesso maior ao conhecimento dos gêneros que circulam cotidianamente e a forma como estes 

se configuram.  Priorizar, então, apenas dois suportes, dos quais um deles é livro didático, é 

limitar ao aluno o acesso a uma variedade maior. Ao mesmo tempo, essa clientela, para qual o 

livro está direcionado, possui um contato maior na sociedade com diversos gêneros textuais, e 

a escola poderia ser mediadora do processo de apropriação desses gêneros, ampliando e não 

limitando.  Se nos prendermos a idéia de que o público para o qual o livro se destina disporá 

de menos tempo de escolarização em comparação ao aluno do ensino regular e o livro 

representa, como já foi dito, muitas vezes, o único recurso de estudo de que ele pode dispor 

efetivamente, então, este não está colaborando significativamente, na forma como está 

organizado, para que se desenvolvam satisfatoriamente as competências de práticas de leitura 
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e escrita, contrariando o objetivo proposto pela referida coleção: “... privilegiou-se o 

desenvolvimento de competências e de práticas relacionadas à leitura e a escrita. Este 

projeto desenvolveu-se a partir da constatação de que há uma série de procedimentos 

exigidos de pessoais jovens e adultas...”. (MP. vol.01.p.20) 

Contudo, como já havíamos afirmado, não é só proporcionar ao aluno o contato com 

uma diversidade de gêneros considerável que colabora para o desenvolvimento das práticas 

sociais da leitura e da escrita, outras questões também merecem ser ponderadas. É por esse 

ângulo que investigaremos as propostas de leitura/compreensão textual e produção de textos 

da coleção em análise em confronto com que nos sugere o MP.  

 

4.3. ATIVIDADES DE LEITURA/COMPREENSÃO TEXTUAL  
 

Segundo vimos até agora, os livros analisados tomaram como norte teórico um ensino 

de língua voltado para o seu aspecto interativo, dialógico.  Consequentemente, o texto passou 

a ser tomado como objeto de estudo por se entender que ele representa um elemento essencial 

no desenvolvimento das práticas da leitura e da escrita. Encontramos, pois, aí, a explicação 

para a reflexão de um ensino de língua tomando como base o uso da diversidade textual como 

um meio para favorecer a prática do letramento. Contudo, não é apenas a presença dos 

variados gêneros textuais presentes no livro didático que colabora para a prática do 

letramento, nem a presença dos aspectos a eles atrelados, como, por exemplo, os que 

acabamos de analisar. Há também a necessidade de entendermos se e/ou de que forma as 

atividades de leitura/compreensão dos gêneros textuais presentes nos livros contribuem para o 

uso da língua em situação real de uso, se sinalizam de forma efetiva para a prática do 

letramento. Passaremos, então, a analisar as três coleções sob essa perspectiva, considerando, 

então, inicialmente, as questões relacionadas à leitura/compreensão de texto, e, em seguida, as 

questões ligadas à produção textual, última parte a ser tratada, tomando como base as 
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categorias presentes no PNLD/2008 e as que foram surgindo à medida que avançávamos em 

nossa pesquisa.   

 

4.3.1. Análise da Coleção PPL 
 

 
Tabela 26 - Frequência e distribuição dos tipos de questão nas atividades de leitura/compreensão textual 

no livro  
Português: uma proposta para o letramento - 5ª série 

 
 

Categorias TOTAL % 

1. Ativar conhecimentos prévios  
08 

 
1,49% 

2. Retirar informação explícita de um 
texto 

 
124 

 
23,22% 

3. Inferir informações implícitas  
158 

 
29,58% 

4. Emitir opinião 54 10,11% 

5. Fazer hipóteses e confirmá-las 15 2,80% 

6. Explorar a intertextualidade  
07 

 
1,31% 

7.  Apreender o sentido do texto não 
verbal 

 
07 

 
1,31% 

8. Explorar as características do 
gênero textual 

 
02 

 
0,37% 

9. Explorar as características do 
suporte textual 

 
09 

 
1,68% 

10. Explorar as imagens como 
elemento constitutivo das 
possibilidades de sentido 

 
 

27 

 
 

5,05% 
11. Interpretar frases ou expressões 
do texto 

 
37 

 
6,42% 

12. Interpretar a posição do autor.  
05 

 
0,93% 

13. Identificar tema ou idéia  central 
do texto ou de parte(s) do texto. 

 
- 

 
- 

14. Identificar a opinião do autor.  
- 

 
- 

15. Estabelecer relações lógicas entre 
as partes do texto (adição, oposição, 
explicação,conclusão) 

 
 

01 

 
 

0,18% 
16. Exploração de dialetos e 
registros. 

 
01 

 
0,18% 
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17. Responder aos textos 
(extrapolação) 

 
51 

 
9,55% 

18. Apreender o sentido do texto.  
01 

 
0,18% 

19. Exploração do s recursos 
estéticos  e expressivos do texto. 

 
21 

 
3,93% 

20. Outros  
06 

 
1,12% 

Total 534 100% 

 

Ao nos debruçarmos sobre as atividades relacionadas às questões de leitura e 

compreensão textual, verificamos que este volume compreende um total de 534 atividades 

distribuídas em diversas categorias, segundo ilustra a tabela acima. Das categorias elencadas, 

a que surge com um percentual maior refere-se a inferir informações implícitas de um texto 

(29,58%), seguida da categoria retirar informações explícitas de um texto (23,22%). 

Aparecem também com índices expressivos as categorias: emitir opinião (10,11%), responder 

aos textos (extrapolação) (9,55%), interpretar frases e expressões do texto (6,42%) e 

explorar as imagens como elemento constitutivo das possibilidades de sentido (5,05%). As 

demais apresentam apreendem percentuais menores. Entendendo que a leitura é um processo 

lingüístico (SANTOS, 2007), a exploração recorrente das categorias mencionadas, nos 

decorrer das unidades que compõem o livro,  colabora para que o eixo da leitura seja assim 

entendido e trabalhado,  de forma que o leitor realmente exerça um papel ativo na leitura, 

principalmente se atentarmos para categorias que mais se destacaram.   

Analisemos, agora, as questões de leitura/compreensão textual contidas no livro da 6ª 

série. 

Tabela 27 - Frequência e distribuição dos tipos de questão nas atividades de leitura/compreensão textual 
no livro  

Português: uma proposta para o letramento - 6ª série 
 
 

Categorias TOTAL % 

1. Ativar conhecimentos prévios 08 
 

1,58 
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2. Retirar informação explícita de um 
texto 

115 
 

22,72 

3. Inferir informações implícitas 243 
 

48,02 

4. Emitir opinião 35 6,91 

5. Fazer hipóteses e confirmá-las 19 3,75 

6. Explorar a intertextualidade 16 3,16 

7.  Apreender o sentido do texto não 
verbal 

 
- 

- 

8. Explorar as características do 
gênero textual 

 
- 

- 

9. Explorar as características do 
suporte textual 

04 
 

0,79 

10. Explorar as imagens como 
elemento constitutivo das 
possibilidades de sentido 

09 
 

1,77 

11. Interpretar frases ou expressões 
do texto 

20 
 

3,95 

12. Interpretar a posição do autor. 10 
 

1,97 

13. Identificar tema ou idéia  central 
do texto ou de parte(s) do texto.  

01 0,19 

14. Identificar a opinião do autor. 05 
 

0,98 
15. Estabelecer relações lógicas entre 
as partes do texto (adição, oposição, 
explicação,conclusão) 

03 
 

0,59 

16. Exploração de dialetos e registros. 
 
- 

 
- 

17. Responder aos textos 
(extrapolação) 

 
15 

 
2,96 

18. Apreender o sentido do texto. 03 0,59 

19. Exploração do s recursos estéticos 
e expressivos do texto. 

 
- 

 
- 

20. Outros - - 

Total 506 100 

  

Observando os dados expostos, podemos averiguar que há um total de 506 atividades 

referentes leitura/compreensão textual distribuídas em diversas categorias. Desse total, as 

categorias que aparecem com mais frequência diz respeito a inferir informações implícitas 

(48,02%), retirar informações explícitas de um texto (22,73%) e emitir opinião (6,91%), que 
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estão presentes em todas as unidades. As demais categorias aparecem com percentuais 

menores. No entanto, durante nossas análises, verificamos que, aliadas às categorias que têm 

um percentual maior, aquelas que surgem com percentual menor também se fazem presentes 

em quase todas as unidades, o que aponta para um trabalho significativo e recorrente para que 

o aluno possa, de fato, ser levado a ter uma participação ativa no processo da leitura. 

Diante das análises efetuadas em relação à frequência e distribuição das questões de 

leitura/compreensão textual da coleção, somos levados a concluir que, ao compararmos os 

dois volumes, percebemos que houve um cuidado por parte da autora em conduzir as 

atividades de leitura/compreensão textual de forma sistemática, haja vista que quase todas as 

categorias foram trabalhadas nos dois volumes. Quanto às categorias mais trabalhadas, 

percebemos que são comuns nos dois volumes: retirar informações explícitas, inferir 

informações implícitas e emitir opinião, que apresentam índices bem significativos. 

Aparecem, também, questões relacionadas às categorias responder aos textos (extrapolação) 

(9,55%), interpretar frases e expressões do texto (6,42%) e explorar imagens como elemento 

constitutivo das possibilidades de sentido (5,06) que, embora presentes com percentuais 

significativos no livro da 5ª série, vão surgir com percentuais menores no livro da 6ª série: 

2,96% , 3,95 %, 1,77%  respectivamente. Em contrapartida, o número de questões relativas a 

inferir informações surge com um percentual bem maior nesse livro, principalmente se 

considerarmos que o número total de questões presentes no da 5ª série é menor. Na verdade 

esse percentual representa quase 50% do total das questões presentes no livro da 5ª série, o 

que revela a preocupação da autora em propiciar ao leitor um papel ativo no ato da leitura. 

Nesse sentido, o ato de ler não está sendo entendido apenas como uma decodificação do que 

está escrito, mas compreendido, como já definiu Santos (2007, p.55): “Ler não é apenas 

extrair informações, é antes de tudo, compreender e negociar sentidos”, conforme já tratamos 

em nossa fundamentação teórica.  
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Ainda com relação a esses dados, vale ressaltar que a idéia de que a leitura implica 

compreensão e negociação de sentido não é endossada apenas pelos percentuais significativos 

dessas categorias. Observando atentamente as tabelas, percebemos que, além de ambos os 

volumes apresentarem questões referentes a quase todas as categorias. A recorrência, nos dois 

volumes, das categorias ativar o conhecimento prévio, fazer hipóteses e confirmá-las, 

explorar imagens como elementos constitutivos de sentido que aparecem, na maioria das 

vezes, na seção denominada preparação para a leitura, como estratégias que vão conduzir o 

aprendiz a leitura dos textos a serem trabalhados e dos temas a serem explorados nas unidades 

revelam a cuidado da autora  para com  o desenvolvimento da compreensão leitora, tal como 

propõe Solé (1998). O exemplo que se segue, evidencia, claramente, uma preocupação por 

parte da autora com esses aspectos.  

 

Dessa forma, não encontramos divergência com o que é proposto pela autora no MP:  

A interpretação de um texto tem início antes mesmo de se começar a lê-lo: inicia-se 
com as previsões e hipóteses que o leitor faz sobre o que vai ler, com as expectativas 
que cria a partir da apresentação gráfica, do título, do gênero, do autor. Por outro lado, 

Figura 1 
(Coleção PPL, p. 35, 6ª série) 
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a compreensão e interpretação do texto dependem de conhecimentos prévios que o 
texto pressupõe, das atitudes do leitor em relação ao tema, ao autor, ao gênero, do 
interesse ou desinteresse pela leitura, dos objetivos da leitura. (MP, p.12) 

 

 Nessa perspectiva, entendemos que a leitura está sendo vista como uma atividade 

interlocutiva entre leitor/autor, mediada pelo texto tal como a entende Geraldi (2003).  

 

4.3.2. Análise da Coleção LEV  
 

 
Tabela 28 - Frequência e distribuição dos tipos de questão nas atividades de leitura/compreensão textual 

no livro  
Linguagem – expressão da vida – vol.1 

 
Categorias TOTAL % 

1. Ativar conhecimentos prévios 
 
- 

 
- 

2. Retirar informação explícita de 
um texto 

 
94 

 
47,95 

3. Inferir informações implícitas 
 

21 
 

10,71 

4. Emitir opinião 07 3,57 

5. Fazer hipóteses e confirmá-las 02 1,02 

6. Explorar a  intertextualidade 02 1,02 

7.  Apreender o sentido do texto 
não verbal 

- - 

8. Explorar as características do 
gênero textual 

- - 

9. Explorar as características do 
suporte textual 

- - 

10. Explorar as imagens como 
elemento constitutivo das 
possibilidades de sentido 

- - 
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11. Interpretar frases ou expressões 
do texto 

06 3,06 

12. Interpretar a posição do autor. 07 3,57 

13. Identificar tema ou idéia  
central do texto ou de parte(s) do 
texto.  

- - 

14. Identificar a opinião do autor. - - 

15. Estabelecer relações lógicas 
entre as partes do texto (adição, 
oposição, explicação, conclusão) 

01 0,51 

16. Exploração de dialetos e 
registros. 

- - 

17. Responder aos textos 
(extrapolação) 

54 27,55 

18. Apreender o sentido do texto. 01 0,51 

19. Exploração do s recursos 
estéticos e expressivos do texto. 

01 0,51 

20. Outros - - 

Total 196 100 

 

Examinando as atividades relacionadas à leitura/compreensão textual, segundo dados 

da tabela acima, pudemos comprovar que volume 01 compreende um total de 196 questões, 

que aparecem enquadradas em onze categorias, das quais as mais frequentes são: retirar 

informação explicita de um texto (47,95%), responder aos textos (extrapolação) (27,55%) e   

inferir informações implícitas (10,71%), enquanto  que as outras categorias aparecem com 

percentuais bem menos expressivos.  

Como podemos perceber, a categoria retirar informação explícita de um texto abarcou 

um percentual que equivale a 94 questões, de um total de l96, que o livro apresenta. Esse dado 
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nos leva deduzir que a compreensão do ato de ler está muito atrelada à decodificação do que 

está escrito, contrariando o que nos diz Santos (2007 p.55-56): “Ler não é apenas extrair 

informações...”. As outras categorias, além de apresentarem um percentual bem menor, não 

aparecem de forma sistemática ao longo das quatro unidades que compõem o livro.  

Passemos a analisar como se configuram essas atividades no volume 02 da referida 

coleção.  

Tabela 29 - Frequência e distribuição dos tipos de questão nas atividades de leitura/compreensão textual 
no livro  

Linguagem – expressão da vida - vol.2 
 
 
 

Categorias TOTAL % 

1. Ativar conhecimentos 
prévios 

 
- 

 
- 

2. Retirar informação explícita 
de um texto 

183 70,11 

3. Inferir informações 
implícitas 

03 1,14 

4. Emitir opinião 12 4,60 

5. Fazer hipóteses e confirmá-
las 

- - 

6. Explorar a intertextualidade 01 0,38 

7.  Apreender o sentido do 
texto não verbal 

 
- 

- 

8. Explorar as características 
do gênero textual 

 
- 

 

9. Explorar as características 
do suporte textual 

02 0,76 
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10. Explorar as imagens como 
elemento constitutivo das 
possibilidades de sentido 

01 0,38 

11. Interpretar frases ou 
expressões do texto 

11 4,21 

12. Interpretar a posição do 
autor. 

02 0,76 

13. Identificar tema ou idéia 
central do texto ou de parte(s) 
do texto.  

- - 

14. Identificar a opinião do 
autor. 

- - 

15. Estabelecer relações 
lógicas entre as partes do texto 
(adição, oposição, explicação, 
conclusão) 

- - 

16. Exploração de dialetos e 
registros. 

01 0,38 

17. Responder aos textos 
(extrapolação) 

 
45 

 
17,24 

18. Apreender o sentido do 
texto. 

- - 

19. Exploração do s recursos 
estéticos e expressivos do 
texto. 

- - 

20. Outros - - 

Total 261 100 

 

Como podemos averiguar, em conformidade como que nos mostra a tabela, o volume 

02 compreende 261 questões direcionadas as atividades de leitura/compreensão textual, que 

aparecem distribuídas em 10 categorias. Desse total de questões, a categoria que aparece com 

maior relevância é retirar informações explícitas (70,11%), seguida da categoria  responder 

ao textos (extrapolação) (17,24%). Ao condensar a maior parte das questões em apenas duas 

categorias, as demais deixaram de ser exploradas e/ou  foram sem muita expressividade, o que 
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reforça a idéia de que a leitura é compreendida prioritariamente como ato de decodificação da 

escrita, já que por esse prisma não há, significativamente, um processo de negociação de 

sentido, no qual se pressupõe uma interação entre leitor/autor mediado pelo texto (GERALDI, 

2003).  

Em consonância com o que foi analisado, no que tange as atividades de 

leitura/compreensão textual, somos levados a inferir que a concepção de leitura ainda está 

muito vinculada à concepção de língua enquanto estrutura, haja vista o percentual que  

priorizara  a categoria retirar informação explicita de um texto, 47,95% (vol.01) e 70,11% 

(vol.02) em detrimento das outras categorias que apresentaram um percentual bem menor e/ou 

deixaram de ser contempladas.  O exemplo, que se segue, ilustra bem a exploração dessas  

categorias. 

 

 

 

 

Figura 2 (Coleção LEV, 
vol. 1, p.61) 

 

 

 

 

 

Compreendendo que os dois volumes da coleção se destinam a EJA e correspondem a 

um ano de escolarização, o efetivo de textos neles presente poderia ter sido melhor 

sistematizado, de forma que não se vislumbrasse uma lacuna tão expressiva no que tange as 

outras categorias e, viesse, de fato, a contribuir para a formação do leitor/produtor de textos.  
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Refletindo sobre algumas lacunas deixadas, notamos que não há, em nenhum dos dois 

volumes, questões relacionadas a ativar o conhecimento prévio, contrariando o que nos 

propõe o MP: “Portanto, é a partir do saber prévio que o educando traz (grifos da autora), 

somado ao que o professor detém, que ocorrerá a real construção do conhecimento através 

do diálogo, da interação, viabilizando assim, a verdadeira troca de experiências e, 

consequentemente,  a aprendizagem.” (MP, p.17). E mais, o percentual referente inferir 

informações implícitas é irrisório, se nos detivermos no quantitativo de textos que os dois 

volumes compreendem, o que endossa mais uma vez a contradição sobre o que nos diz o MP 

em relação ao aluno:   

 

Fig. 3 (Coleção LEV, 
MP, p. 9) 

 

 

E ainda, com relação à incoerência encontrada: 

 

 

Fig. 4 (Coleção LEV, 
MP, p. 8) 

 

 

Reconhecemos que o MP também chama a atenção para o papel do professor e da 

escola no trabalho a ser desenvolvido com a linguagem quando afirma: 

 

O professor não pode ignorar, por conseguinte, que seu aluno já tem uma história de 
aprendizado da língua (...). Nessa perspectiva, faz-se necessário o planejamento de 
atividades que conduzam o aluno a espontaneidade e à participação em situações 
significativas (...) (MP, p.8); “A escola falha, quando escamoteia o uso da língua e não 
que a “variedade padrão” é mais uma variedade... (MP, p12) 
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Entretanto, não podemos nos esquecer de que o livro didático é, como já dissemos, 

muitas vezes, o recurso mais utilizado senão o único, do qual lançam mão tanto aluno quanto 

o professor e, nesse sentido, é salutar que contenham atividades  que colaborem para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura/compreensão de texto.   

 

4.3.3. Análise da Coleção LPLE   
 
 

Tabela 30 - Frequência e distribuição dos tipos de questão nas atividades de  
leitura/compreensão textual no livro  

Linguagem: práticas de leitura e escrita – vol.1 
 

Categorias TOTAL % 

1. Ativar conhecimentos prévios 
- - 

2. Retirar informação explícita 
de um texto 06 25,0 

3. Inferir informações implícitas 
05 20,83 

4. Emitir opinião 02 8,33 

5. Fazer hipóteses e confirmá-las - - 

6. Explorar a intertextualidade 
05 20,83 

7.  Apreender o sentido do texto 
não verbal - - 

8. Explorar as características do 
gênero textual - - 

9. Explorar as características do 
suporte textual - - 

10. Explorar as imagens como 
elemento constitutivo das 
possibilidades de sentido 

- - 

11. Interpretar frases ou 
expressões do texto 

-  

12. Interpretar a posição do 
autor. - - 

13. Identificar tema ou idéia  
central do texto ou de parte(s) do 
texto.  

- - 

14. Identificar a opinião do autor. 01 4,16 
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15. Estabelecer relações lógicas 
entre as partes do texto (adição, 
oposição, explicação, conclusão) 

- - 

16. Exploração de dialetos e 
registros. 

- - 

17. Responder aos textos 
(extrapolação) 

 
05 

 
20,83 

18. Apreender o sentido do texto. - - 

19. Exploração do s recursos 
estéticos e expressivos do texto. 

- - 

20. Outros - - 

Total 24 100 
 

Os dados expressos na tabela acima nos permitem destacar inicialmente o baixo 

quantitativo de atividades de leitura/compreensão textual: apenas 24. Essas 24 atividades 

aparecem distribuídas em 06 categorias, das quais a que apresenta maior percentual refere-se 

a retirar informação explicita do texto (25%), o que corresponde a um quarto do total de 

atividades que o livro apresenta. Segue-se a essa categoria, inferir informações implícitas, 

explorar a intertextualidade e responder aos textos (extrapolação), que aparecem com o 

mesmo índice (20,83%). Um olhar mais atento para  esses dados faz-nos perceber que as 

diferenças percentuais entre essas categorias e o percentual da categoria predominante é  

mínimo, o que implica dizer que  66,66% do total de atividades que o livro apresenta estão 

distribuídas nessas três categorias, ficando as demais com percentuais irrisórios: emitir 

opinião (8,33%) e identificar a opinião do autor (4,16%). Convém destacar, ainda, que 

nenhuma das categorias elencadas aparece de forma recorrente ao longo das quatro unidades 

do livro, o que nos faz acreditar não haver preocupação no desenvolvimento de um trabalho 

que tenha como objetivo o desenvolvimento da habilidade de leitura/compreensão textual, o 

que é reforçado também pelo baixo número de atividades propostas. Some-se a isso a lacuna 

deixada pelas demais categorias, que não foram exploradas, tais como ativar o conhecimento 

prévio e fazer hipóteses e confirmá-las, estratégias de leitura pertinentes de serem trabalhadas 



138 
 

 
 

visando à formação leitores/produtores de texto. O exemplo que se segue ilustra bem os 

aspectos aqui elencados. 

 

  

 

 

 

 
Fig. 5 (Coleção 
LPLE, vol.1 p. 
26) 

 

 

 

 

 

Os resultados esboçados em nossa análise, no que se relacionam às atividades de 

leitura/compreensão textual, nos permitiram concluir que estes não estão compatíveis com as 

declarações veiculadas no MP, que propunha como um dos objetivos principais o 

desenvolvimento de competências de leitura de textos escritos: “O desenvolvimento de  

competências de leitura de textos escritos é um dos principais objetivos dos dois volumes de 

Linguagem....”. (MP, p.40) Assim sendo, é contraditório nos depararmos com um número tão 

reduzido de atividades propostas para leitura/compreensão textual.  

Além disso, vislumbrarmos a recorrência mínima às estratégias de leitura e é evidente 

a ausência de algumas delas, tais como ativar conhecimentos prévios e fazer hipóteses e 

confirmá-las, que não aparecem em nenhuma das unidades do livro: o que contradiz mais uma 

vez o que o MP estabelece como objetivo: “Trabalhar o conhecimento prévio dos alunos 



139 
 

 
 

sobre os conteúdos articulados no interior do texto a ser lido, sobre o autor e sobre o 

domínio social de produção, circulação e recepção no interior do qual o texto surge.” (MP, 

p.15) 

E, ainda, ao encontramos revelado no MP que “A leitura é um processo que propicia 

um encontro de duas “vozes”: a do produtor do texto e a do leitor; sendo assim, o ato de ler 

é uma produção social de sentidos, já que resulta de uma negociação entre produto e leitor 

(...)”. (MP, p.40). Como compreender, então,  que não haja um efetivo de atividades que para 

isso contribuam?  Afinal, compreender a leitura sob enfoque que nos dá o MP implica 

repensar atividades que possam contribuir para o uso da língua em situação real de uso. 

  

4.4 AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

A língua, quando concebida como uma atividade interlocutiva, faz-nos ver que o ato 

de escrever é uma forma de interagir com o outro, que mesmo ausente, estabelece conosco um 

processo dialógico e nos serve de “parâmetro para decidirmos o que dizer, do quanto dizer e 

de como fazer.” (ANTUNES, 2003, p.46). É nesse âmbito que se estabelece o diálogo entre o 

autor e o leitor mediado pelo texto e são os gêneros textuais adotados como instrumentos para 

a prática da produção escrita, posto que eles sirvam de modelos para conduzir os aprendizes a 

conhecer a forma como aparecem estruturados, de que elementos são constituídos e, ao 

mesmo tempo, conduzem a uma reflexão sobre em que contexto determinado gênero se 

adéqua mais que outro.  

Nesse sentido, nos propomos a verificar como as atividades propostas para a produção 

textual contemplam a variedade de gêneros textuais, de modo a conduzir o aluno a percepção 

de que a escrita tem uma função social, que representa um dos caminhos pelo qual ele pode se 

inserir socialmente. 
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4.4.1 Propostas da Coleção PPL 
 

Tabela 31 – Atividades de produção textual do livro  
Português: uma proposta para o letramento – 5ª série 

 
 

CATEGORIAS Total % 
1. Planejar textos 
individualmente 

03 4,83 

2. Planejar textos em grupo 03 4,83 
3. Copiar   
4. Pesquisar 01 1,61 
5. Resumir 01 1,61 
6. Reescrever o texto a partir da 
sugestão do professor e/ou 
colega 

03 4,83 

7. Revisar o texto corrigindo-o, 
aperfeiçoando-o com e/ou sem a 
sugestão do professor e/ou 
colega.  

01 1,61 

8.Avaliar, emitindo opinião 
sobre o texto produzido no 
momento de sua exposição. 

- - 

9. Avaliar o texto em grupo de 
acordo com os critérios 
estabelecidos no comando dessa 
atividade.  

- - 

10. Auto-revisar e reescrever se 
necessário.  

- - 

11. Reescrever individualmente 
textos na linguagem padrão. 

- - 

12. Reescrever textos sem 
indicar a finalidade. 

- - 

13.Reescrever individualmente o 
texto com marcas da oralidade 
de acordo com as características 
estruturais da linguagem escrita.  

- - 

14. Reescrever o texto sugerido 
no LD mudando-lhe o gênero 

- - 

15. Revisar o texto do colega 
sugerindo correção e vice-versa 

04 6,44 

Total  16 25,76 
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Tabela 32 – Propostas de produção textual da coleção 
Português: uma proposta para o letramento – 5ª série 

 

CATEGORIAS Total % 
1. Escrever textos em grupo  

06 
 

9,67 
2. Escrever textos 
individualmente 

 
12 

 
19,35 

3. Escrever textos indicando a 
finalidade 

 
14 

 
22,58 

4. Escrever, optando por ser 
individualmente ou em dupla.   

 
- 

 
- 

5. Escrever o texto em dupla.   
6. Escrever optando por fazê-lo 
individual ou em grupo. 

 
- 

 
- 

7. Escrever textos sem indicar a 
finalidade 

 
- 

 
- 

8. Escrever textos adequados às  
condições de produção e 
circulação.  

 
14 

 
22,58 

Total 46 74,18 
 

Ao analisarmos as atividades de produção textual em conjunto com as propostas 

destinadas à produção textual, percebemos que esse volume compreende 62 itens, que 

abarcam onze categorias, de acordo com que expressam as tabelas 31 e 32. As categorias mais 

freqüentes são escrever o texto indicando a finalidade e escrever textos adequados às 

condições de produção e circulação, que aparecem com o mesmo percentual, 22.58%. Em 

seguida, destacam-se a escrever texto individualmente (19,35%) e escrever textos em grupo 

(9,67%) e revisar o texto do colega, sugerindo correção e vice-versa (6,44%).  A análise nos 

permitiu verificar também que todas essas categorias estão presentes nas quatro unidades do 

livro, permitindo-nos deduzir a existência de um trabalho sistemático, que revela preocupação 

com uma produção escrita dentro da perspectiva de sua funcionalidade, em conformidade com 

as condições de produção e circulação, e voltada para uma produção que nem sempre ocorre 

de forma individualizada, mas também em grupo. Quanto às demais categorias, algumas, 

apesar de apresentarem percentuais menores, não deixaram de ser trabalhadas pelo menos 
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uma vez durante três unidades seguidas: planejar o texto em grupo (4,83%) e reescrever o 

texto a partir da sugestão do professor e/ou colega (4,83%). Dessa forma, todas as etapas 

necessárias à produção textual aparecem contempladas nesse volume. 

Diante dos dados aqui delineados, convém observarmos quais os gêneros e tipos 

textuais foram trabalhados, em que foram contempladas as categorias descritas. 

 
Tabela 33 - Propostas de produção textual quanto ao gênero e ao tipo no livro Português: uma proposta 

para o letramento - 5ª série 
 

 
 

Tabela 34 – Propostas de produção textual quanto ao gênero ou ao tipo no livro Português: uma proposta 
para o letramento - 5ª série 

 

 
 

Nesse sentido, observamos que o volume traz quatorze propostas de produção textual 

contemplando gêneros e tipos textuais diversos. Assim, temos os gêneros anotação, entrevista 

do tipo jornalístico, texto descritivo, narrativo, dissertativo, informativo, registro de frases, 

crônicas, poema, tabela, carta, bilhete, texto instrucional. Considerando o público para o qual 

o volume está direcionado, veremos que são bastante pertinentes os gêneros textuais 

GÊNERO TIPO 
Anotação Pag.11-12 Texto Descritivo/ou 

narrativo 
Pag. 64-65 
Pag. 135-136 

Entrevista do tipo 
Jornalístico 

Pag. 31-33 Narrativo Pag. 101-102 

Poema Pag. 46 -47 
Pag. 198-199 

Dissertativo Pag. 240 

Registro de 
Frases/Crônica 

  
Pag. 82 

Descritivo Pag. 153-154 

Informativo/Instrução Pag.179 e 180 - - 

Anotação/Tabela Pag.218-219 - - 

Bilhete ou carta Pag. 232-234 - - 

TOTAL 08 - 05 

GÊNERO ou TIPO 
Poema /ou Texto Descritivo Pag.262-263 
TOTAL 01 
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explorados. Os gêneros textuais são, em sua maioria, curtos e se caracterizam por circularem 

com mais frequência no dia-a-dia.  Quanto aos tipos textuais, percebemos a ocorrência do 

texto descritivo, narrativo e dissertativo. E, ainda, conforme podemos observar na tabela 34, 

o livro traz como proposta o direito do aluno poder fazer a opção por produzir um gênero ou 

um tipo textual, já que ambos foram trabalhados no decorrer do livro. 

Passaremos a analisar como as atividades de produção textual bem como as propostas 

para a produção textual se configuram no livro da 6ª série. 

 
Tabela 35 – Atividades de produção textual no livro 
Português: uma proposta para o letramento – 6ª série 

 
 

CATEGORIAS Total  % 
1. Planejar textos 
individualmente 

 
07 

 
10,14 

2. Planejar textos em grupo  
04 

 
5,79 

3. Copiar - - 
 4.Pesquisar - - 
5. Resumir - - 
6. Reescrever o texto a partir da 
sugestão do professor e/ou 
colega 

 
02 

 
2,89 

7. Revisar o texto corrigindo-o, 
aperfeiçoando-o com e/ou sem a 
sugestão do professor e/ou 
colega.  

 
 

01 

 
 

1,44 

8. Avaliar, emitindo opinião 
sobre o texto produzido no 
momento de sua exposição. 

 
- 

 
- 
 

9. Avaliar o texto em grupo de 
acordo com os critérios 
estabelecidos no comando dessa 
atividade.  

 
 

01 

 
 

1,44 

10. Auto-revisar e reescrever se 
necessário.  

 
- 

 
- 

11. Reescrever individualmente 
textos na linguagem padrão. 

 
- 

 
- 

12. Reescrever textos sem 
indicar a finalidade. 

 
- 

 
- 

13. Reescrever individualmente   
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o texto com marcas da oralidade 
de acordo com as características 
estruturais da linguagem escrita.  

 
- 

 
- 
 

14. Reescrever o texto sugerido 
no LD mudando-lhe o gênero 

 
- 

 
- 

15. Revisar o texto do colega 
sugerindo correção e vice-versa 

 
 

02 

 
 

2,89 
Total  17 24,59 

 

Tabela 36 – Propostas de produção textual do livro Português: uma proposta para o letramento – 6ª série 
 

CATEGORIAS TOTAL  % 
1. Escrever textos em grupo  

06 
 

8,69 
2. Escrever textos 
individualmente 

 
14 

 
20,28 

3. Escrever, optando por ser  
individualmente ou em dupla.  

 
- 

 
- 

4. Escrever o texto em dupla. - - 
5. Escrever optando por fazê-lo 
individual ou em grupo. 

 
- 

 
- 

6. Escrever o texto indicando a 
finalidade 

 
 

16 

 
 

23,18 
7. Escrever o texto sem indicar a 
finalidade 

 
- 

 
- 

8. Escrever textos adequados às 
condições de produção e 
circulação.  

 
 

16 

 
 

23,18 
Total 52 75,33 

 

Os dados expressos nas tabelas nos permitem verificar que, das categorias elencadas, 

dez aparecem contempladas no volume examinado. Os itens mais expressivos referem-se às 

categorias escrever o texto indicando a finalidade e escrever textos adequados às condições 

de produção e circulação com o mesmo percentual (23,18%). Logo após, seguem-se as 

categorias escrever individualmente (20,28%), planejar textos individualmente (10,14%), 

escrever textos em grupo (8,69%) e planejar texto em grupo (5,79%). Dessas categorias aqui 

destacadas, vale salientar que se fazem presentes de forma sistemática nas quatro unidades as 
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categorias relacionadas à produção de texto individual, com indicação de finalidade e 

adequação às condições de produção e circulação, o que revela um trabalho voltado para o ato 

de escrever como uma atividade de caráter interativo e funcional. As etapas relacionadas à 

revisão e reescrita do texto também vão fazer parte das  atividades propostas, embora com 

índices percentuais menores,  o que equivale a dizer que nem sempre para cada proposta de 

produção textual apresentada corresponda também uma proposta de revisão integrada.  

Outro aspecto a ser adicionado a essas considerações diz respeito aos gêneros e tipos 

textuais apresentados como proposta para a produção textual no volume em análise. É o que 

passaremos a examinar. 

Tabela 37 – Propostas de produção textual quanto ao gênero e ao tipo no livro 
Português: uma proposta para o letramento - 6ª série 

 

 

 

Tabela 38 – Propostas de produção textual quanto ao gênero ou ao tipo no livro Português: uma proposta 
para o letramento - 6ª série 

 

 

 

GÊNERO TIPO 
Anúncio Publicitário Pags.89-90 Dissertação/Argumentação Pags.50-51 

Pags.244 -246 
Anotação/Síntese Pags.141-142 Narrativo/Dissertativo Pags.105-  107 
  Narrativo ou Descritivo  

Pags.98-99 
 
 
Anotação 

Pag. 219 
Pag. 233 
Pag. 237  
Pag. 242 
 

Argumentativo  Pags.125-126 
Pags.190-191 

  
 

Dissertativo Pags.171-172 

  
 

Descritivo e/ou 
Dissertativo 

Pags.195-196 

Total 08  07 

GÊNERO ou TIPO 
Texto informativo ou narrativo Pag.25-27 
Total 01 
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As tabelas nos permitem perceber que o volume em análise apresenta 16 propostas de 

produção textual. Esse total compreende um trabalho voltado para os gêneros anotação, 

anúncio publicitário, e síntese e para os tipos narrativo, descritivo, dissertativo e 

argumentativo. Nesse sentido, há um trabalho tanto direcionado para os tipos quanto para os 

gêneros textuais. 

Comparando os dados expressos pelas tabelas nos dois volumes, notamos que a escrita 

enquanto atividade interativa é trabalhada em ambos, o que é comprovado pela presença das 

categorias escrever textos com a indicação da finalidade e escrever textos adequados à 

condição de produção e circulação nas quatro unidades de cada um dos volumes, o que 

revela uma preocupação em oferecer aos alunos as condições básicas para a execução da 

atividade de produção, tal como nos propõe Geraldi (1997). Aliada a essas condições, 

observamos a preferência pela produção escrita individual, presentes, de igual modo, nos dois 

volumes. Esses aspectos ilustram uma coerência teórico-metodológica com o que 

encontramos proposto no MP:  

 

Em todas as atividades, são criadas condições para a produção de texto: o que 
escrever, para que escrever e para quem escrever. Para criação dessas condições, ora 
se promove uma atividade individual, oura uma atividade em grupo. A produção do 
texto é, na maior parte das vezes, um trabalho individual, porque fundamentalmente 
individual é o ato de escrever. Entretanto, há atividades em que propõe a produção do 
texto em grupo (...). (MP, p.19) 

  

Outro aspecto fundamental que foi possível perceber está relacionado às etapas de 

produção. Assim, as categorias relacionadas a planejar, revisar e reescrever estiveram 

presentes também nos dois volumes. E com relação às etapas de revisão e reescrita se faz 

necessário esclarecer que nem sempre essas etapas, entendidas como procedimentos de 

avaliação do que foi produzido, apareceram fundamentadas em critérios dentro do que se 

compreende o padrão da escrita, mas sob o enfoque da interação discursiva. Diante disso, em 

nossa análise, apreendemos que, na maioria das vezes, a avaliação da produção textual tinha 
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um caráter interativo, ou seja, ocorria no momento da socialização do texto, no qual se 

colocava como proposta que os alunos, mediante a leitura do texto produzido, analisassem, 

comparassem, selecionassem, observassem o que melhor se adequava ao contexto situacional. 

O exemplo abaixo ilustra essa perspectiva de avaliação: 

  

               

  

 

Fig. 6 (Coleção PPL, 6ª 
série, p. 51) 

 

 

 

 

 

 

Dentro desse prisma, observamos mais uma vez a coerência como o que nos diz o MP: 

“Nesta coleção, a avaliação sob a perspectiva da qualidade da interação discursiva suscitada 

pelo texto está prevista e incluída nas próprias atividades de produção de texto: quando os 

alunos lêem e discutem os textos uns dos outros, quando a turma ouve a leitura de textos e os 

analisa e compara, quanto um grupo de alunos seleciona o melhor ou mais adequado texto 

do grupo para ser lido para a turma ou para compor um mural (...)”. (MP, p.21) 

Assim sendo, quanto aos procedimentos que envolvam a revisão e a reescrita, no qual 

sejam observados aspectos relacionados ao nível de textualidade e à utilização dos padrões da 

escrita, o MP enfatiza ser desnecessário que o professor avalie individualmente os alunos.  E 

dessa forma apresenta as seguintes sugestões:    
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Fig. 7 (Coleção PPL, MP, 
pag. 21) 

 

 

 

Das sugestões apresentadas, a do item dois aparece com mais frequência. A título de 

ilustração, segue o exemplo: 

 

 

Fig. 8 (Coleção 
PPL, pag. 153, 

5ª série) 

 

 

No que se refere aos textos solicitados para que os alunos produzissem (tabelas 33 e 

38), foi possível observar que os dois volumes trazem um mesmo número de propostas para o 

trabalho com os gêneros textuais, mas no  volume da 6ª série  o enfoque para o trabalho com 

os tipos não obteve a mesma proporção que o da 5ª série. Isso nos permite inferir que ao 

trabalhar com os gêneros, as características que lhe são inerentes, como o domínio social no 

qual este se insere, a natureza heterogênea, sua função, seu conteúdo, sua estrutura 

composicional, seu estilo, foram abordadas e que, de igual modo, também houve uma 

preocupação com o trabalho voltado para a caracterização dos tipos textuais, embora o 

número de propostas de produção tenha sido menor. 

Como já havíamos dito, o trabalho enfocando os gêneros textuais contribui para que o 

aluno reflita sobre contexto social em circulam, em conformidade com suas especificidades e 
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permite que ele vivencie situações de comunicação significativas. Por esse ângulo, ao 

compararmos os dois volumes, veremos que autora privilegiou o trabalho com os gêneros 

textuais, embora tenha acentuado o estudo dos tipos textuais na 6ª série. 

Considerando a definição de tipos, segundo Marcuschi (2002), entendemos ser 

justificável a existência para um trabalho mais intensificado nesse volume, posto que os tipos 

textuais sejam portadores de construções lingüísticas essenciais que podem propiciar aos 

alunos um domínio mais significativo dos gêneros, principalmente aqueles dotados de 

heterogeneidade. Uma análise mais apurada nos permitiu verificar, ainda, que boa parte dos 

gêneros trabalhados na 5ª série é retomada na 6ª, mas focalizando agora o tipo textual, o que 

nos permite concluir haver certa sintonia no trabalho efetuado pela autora para que o acesso a 

leitura e a escrita como prática social seja, de fato, consolidada.  

Contudo, embora entendamos dessa forma, o MP não traz nenhuma reflexão 

envolvendo essa questão. Nesse sentido, fica confuso para o professor posto que, nas páginas, 

em que aparecem Produção de Texto, do referido manual, sejam inseridos comentários nos 

quais o tipo é apresentado como gênero, conforme podemos observar no exemplo abaixo: 

 

 

 

Fig. 9 (Coleção PPL, p. 171, 6ª série) 

 

 

Dessa forma, entendemos que o fato de nomear o texto por tipo ao invés de gênero, 

sem que haja nenhuma explicação no MP, contribui para a idéia de que o professor não fique 

esclarecido quanto às especificidades do que seja tipo e do que seja gênero e do que isso 

representa quando trabalhamos com a produção textual enfocando um tanto um como o outro.  
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Diante do exposto, indagamos: Quais as implicações que isso pode trazer ao processo 

de didatização do eixo de Produção textual, tendo em vista que autora tem como proposta um 

trabalho com texto na perspectiva dos gêneros textuais? 

 

4.4.2 Propostas da Coleção LEV 
 

Ao darmos prosseguimento com as análises referentes à produção textual, dessa feita 

observando o que nos é proposto pela coleção LEV, não podemos nos esquecer de que os dois 

volumes apresentados compreendem atividades a serem vivenciadas durante o período de um 

ano letivo. Nesse caso, eles abrangem conteúdos que, em tese, seriam estudados pelos alunos 

da escolar regular no período de dois anos, mais especificamente os alunos da 6ª e 7ª série. É 

fundamental que não percamos essa referência para que possamos ter uma visão da obra como 

um todo. 

Por esse viés, com base nos dados que se seguem, passemos a averiguar o que os 

volumes dessa coleção trazem como proposta para o trabalho da produção textual.  

Tabela 39 – As atividades de produção textual no livro Linguagem- expressão da vida - vol. 1 
 

CATEGORIAS TOTAL % 
1. Planejar textos 
individualmente 

 
02 

 
3,63 

2. Planejar textos em grupo  
02 

 
3,63 

3. Copiar -  
4.Pesquisar 03 5,45 
5. Resumir 01 1,81 
6. Reescrever o texto a partir da 
sugestão do professor e/ou 
colega 

 
 
- 

 
 
- 

7. Revisar o texto corrigindo-o, 
aperfeiçoando-o com e/ou sem a 
sugestão do professor e/ou 
colega.  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

8. Avaliar, emitindo opinião 
sobre o texto produzido no 
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momento de sua exposição. 02 3,63 
9. Avaliar o texto em grupo de 
acordo com os critérios 
estabelecidos no comando dessa 
atividade.  

 
 
- 

 
 
- 

10. Auto-revisar e reescrever se 
necessário.  

  

11. Reescrever individualmente 
textos na linguagem padrão. 

 
 

02 

 
 

3,63 
12. Reescrever textos sem 
indicar a finalidade. 

 
02 

 
3,63 

13. Reescrever individualmente 
o texto com marcas da oralidade 
de acordo com as características 
estruturais da linguagem escrita.  

 
 
 

01 

 
 
 

1,81 
14. Reescrever o texto sugerido 
no LD mudando-lhe o gênero 

 
01 

 
1,81 

15. Revisar o texto do colega 
sugerindo correção  e vice-versa 

 
03 

 
5,45 

Total 19 34,58 
 

Tabela 40- Propostas de produção textual no livro Linguagem – expressão da vida vol. 1 
 

 

 

CATEGORIAS TOTAL % 
1. Escrever textos em grupo  

02 
 

3,63 
2. Escrever textos 
individualmente 

 
11 

 
20 

3. Escrever, optando por ser 
individualmente ou em dupla.  

 
- 

 
- 

4. Escrever o texto em dupla.  
01 

 
1,81 

5. Escrever optando por fazê-lo 
individual ou em grupo. 

 
- 

 
- 

6. Escrever o texto indicando a  
finalidade 

 
 

09 

 
 

16,36 
7. Escrever o texto sem indicar a 
finalidade 

 
 

06 

¨ 
 

10,90 
8. Escrever textos adequados às 
condições de produção e 
circulação.  

 
 

07 

 
 

12,72 
Total 36 65,42 
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Assim sendo, conforme o que podemos constatar, das categorias enumeradas nas duas 

tabelas, destacaram-se com índices expressivos: escrever textos individualmente (20%), 

escrever o texto indicando finalidade (16,36) e escrever textos adequados às condições de 

produção e circulação (12,72%). Contudo, não deixamos de perceber que, em seguida, 

compreende um percentual também significativo a categoria escrever texto sem indicar 

finalidade (10,90%). No decorrer de nossas análises foi possível perceber que  essa categoria 

apenas não está presente na unidade 03, enquanto que as demais aparecem ao longo das 

quatro unidades que compõem o livro. Compreendendo que, junto à categoria mais pontuada, 

surjam aquelas com percentuais também significativos, que sinalizam para a escrita como 

uma atividade de caráter interativo e funcional, não é um contra-senso que tenhamos 

atividades de produção textual sem a indicação da finalidade e com índice também 

expressivo? 

A etapa concernente ao planejamento da produção textual aparece apenas nas duas 

últimas unidades do livro, com percentuais iguais tanto para o planejamento individual quanto 

em grupo (3,63%), o que nos leva a deduzir que ou essas etapas não eram necessárias às 

propostas oferecidas ou que não há uma preocupação por parte das autoras em que essa etapa 

seja trabalhada. 

E no que se refere a um trabalho de produção que contemple a revisão, veremos que 

este aparece apenas 03 vezes, comportando, então um percentual 5,45%, o que demonstra 

pouco interesse no trato com essa etapa.  No que tange a reescrita, não há também a indicação 

de um trabalho efetivo, posto os pequenos percentuais que detém essa categoria. No entanto, 

apesar do baixo índice que essas categorias comportam, não podemos deixar de ressaltar que, 

como categorias que compreendem as etapas de produção, elas não deixaram de ser 

contempladas no volume em análise.  
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Analisemos, agora, quais textos se constituíram como objeto de estudo para a 

produção textual, segundo o que nos é demonstrado na tabela que se segue. 

 

  Tabela 41 – Propostas de produção quanto ao gênero e ao tipo no livro Linguagem - expressão da vida – 
vol.1 

  
 
 
 
 
 

 

C 

 

C 

 

 

 

Conforme o que podemos perceber, o livro contempla 18 propostas de produção 

textual envolvendo os mais diversos gêneros textuais: anúncio, poema, cordel, carta, história 

em quadrinho, notícia, resumo, resenha, editorial, lead e texto informativo. Os tipos textuais 

contemplados foram dissertativos e narrativos. Diante disso, revela-se uma preferência pelo 

trabalho considerando os gêneros textuais, atribuindo-se, então, uma ênfase menor ao estudo 

dos tipos. 

Procedamos, agora, com a análise das atividades de produção textual referentes ao 

volume 02 da coleção.  

  
 
 
 
 
 

GÊNERO TIPO 
Anúncio Pag.14 Narrativo Pág.125, pág.89 
Poema Pag.21, pág.91 Dissertativo Pág.89, pág.113 
Cordel Pag.25 - - 
História em 
quadrinho 

Pag.42 - - 

Carta Pag.63 (duas 
propostas) 

- - 

Notícia Jornalística Pág.104|Pág.122 - - 
Resumo Pág.105 - - 
Resenha Pág.117 - - 
Editorial Pág.119 - - 
Lead Pág.125 - - 
Informativo Pág.77-79 - - 
Total 14 - 04 
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Tabela 42 – Atividades de produção textual no livro Linguagem – expressão da vida - vol. 2 
 

CATEGORIAS TOTAL % 
1. Planejar textos 
individualmente 

 
01 

 
2,43 

2. Planejar textos em grupo  
01 

 
2,43 

3. Copiar 02 4,87 
4.Pesquisar 04 9,75 
5. Resumir 01 2,43 
6. Reescrever o texto a partir da 
sugestão do professor e/ou 
colega 

 
 

01 

 
 

2,43 
7. Revisar o texto corrigindo-o, 
aperfeiçoando-o  com e/ou sem a 
sugestão do professor e/ou 
colega.  

 
 
- 

 
 
- 

8. Avaliar, emitindo opinião 
sobre o texto produzido no 
momento de sua exposição. 

 
 

01 

 
 

2,43 
9. Avaliar o texto em grupo de 
acordo com os critérios 
estabelecidos no comando dessa 
atividade.  

- - 

10. Auto-revisar e reescrever se 
necessário.  

 
- 

 
- 

11. Reescrever individualmente 
textos na linguagem padrão. 

 
- 

 
- 

12. Reescrever textos sem 
indicar a finalidade. 

 
- 

 
- 
 

13. Reescrever individualmente 
o texto com marcas da oralidade 
de acordo com as características 
estruturais da linguagem escrita.  

 
- 

 
- 

14. Reescrever o texto sugerido 
no LD mudando-lhe o gênero 

- - 

15. Revisar o texto do colega 
sugerindo correção e vice-versa 

 
01 

 
2,43 

Total 12 29,2 
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Tabela 43 –Propostas de produção textual no livro  Linguagem- expressão da vida – vol.1  
 
 

CATEGORIAS TOTAL % 
1. Escrever textos em grupo  

05 
 

12,19 
2. Escrever textos 
individualmente 

 
04 

 
9,75 

3. Escrever, optando por ser 
individualmente ou em dupla.  

- - 

4. Escrever o texto em dupla. - - 
5. Escrever optando por fazê-lo 
individual ou em grupo. 

 
02 

 
4,87 

6. Escrever o texto indicando a 
finalidade 

 
08 

 
19,51 

7. Escrever o texto sem indicar a 
finalidade 

 
04 

 
9,75 

8. Escrever textos adequados  às 
condições de produção e 
circulação.  

 
 

06 

 
 

14,63 
 

Total 29 70,7 
 

Os dados presentes nas tabelas 42 e 43 revelam que as atividades de produção textual 

do referido volume abrangem 41 itens distribuídos em 14 categorias. As categorias que mais 

se destacam, considerando os índices percentuais são: escrever o texto indicando finalidade 

(19,51%), escrever textos adequados às condições de produção e circulação (14,63%), o que 

evidencia um trato com a atividade de produção textual sob a perspectiva da interação e da 

funcionalidade. Vale salientar que essas categorias estão presentes nas quatro unidades do 

livro. Escrever textos em grupo é a terceira categoria a apresentar também um percentual 

significativo (12,19%), revelando a preferência um trabalho de produção textual em dupla em 

detrimento de um trabalho produzido individualmente (9,75%), embora a diferença seja 

mínima. Com esse mesmo percentual surgem as categorias pesquisar e escrever sem 

finalidade. Essa última categoria causa estranhamento, posto demonstrar uma contradição no 

trato com a atividade escrita vista sob o prisma da interação e da funcionalidade reveladas 
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pelos índices das categorias que mais se destacaram. As categorias que compreendem as 

etapas de produção, quais sejam planejar, revisar e reescrever também são contempladas 

nesse volume, todavia com percentuais menores, o que revela pouca ênfase dada ao trabalho 

de produção em que elas sejam consideradas. 

Veremos, em seguida, quais textos foram contemplados com as categorias presentes 

em nossa análise nesse volume. 

   Tabela 44 – Propostas de produção textual quanto ao gênero e ao tipo no livro Linguagem – expressão 
da vida - vol. 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Observando detalhadamente o que expõe a tabela 44, percebemos um trabalho voltado 

para produção textual centrado nos seguintes gêneros: poema, música, anúncio publicitário, 

texto informativo, lenda, gráfico e resumo. Foram objetos de estudo as propostas de produção 

textual também voltada para os tipos textuais.  E, nesse caso, foram evidenciados os tipos 

dissertativos e narrativos.  

Confrontando os dados já delineados do que abarcam os dois volumes, percebemos 

que quanto às categorias que emergiram quando da análise das propostas de produção textual, 

houve certa sintonia no que se relaciona aos itens mais evidenciados em ambos os volumes. 

Assim sendo, as categorias escrever indicando a finalidade e escrever textos adequados às 

condições de produção e circulação, que sinalizam para a escrita como uma atividade 

GÊNERO TIPO 
Poema Pág.36 Dissertativo Pág.57 
Música Pág.47 Narrativo Pág.60 
Anúncio 
Publicitário 

 
Pág.51 

- - 

Lenda  Pág.65 - - 
Informativo Pág. 43, pág. 69, 

pág.72, pág.86, 
pág.116, pág. 123 

- - 

Gráfico  Pág.87 - - 
Resumo Pág.97 - - 
Total 12 - 02 
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interativa e funcional, emergem nas quatro unidades que compõem cada um dos volumes e 

com índices significativos, considerando o total de itens que cada um dos volumes contém.  

Por esse prisma, entendemos haver uma coerência entre o que nos diz o MP:  

 

Perceber a natureza social da linguagem leva-nos à compreensão do seu 
caráter dialógico, interacional. Entendemos que tudo que dizemos (seja oral 
ou escrito), dizemos para alguém e é esse alguém, presente ou não no ato da 
fala, que direciona aquilo que vamos dizer. É este interlocutor, virtual ou não, 
que dirige, que determina o modo como vamos falar. (p.7). 

 

No entanto, é igualmente contraditório, quando o MP ao posicionar-se desse modo, 

proporcione aos alunos atividades de produção textual sem função, ou seja, “uma escrita sem 

leitor, sem destinatário, sem referência, portanto para se decidir sobre o que vai ser escrito.” 

(ANTUNES, 2003, p.47). É o que percebemos quando nos deparamos com os percentuais 

referentes à categoria escrever sem finalidade presentes nos dois volumes. Nesse sentido, é 

dúbia e contraditória a posição das autoras em relação ao caráter dialógico e interacional da 

língua, conforme observamos, a título de exemplo, as seguintes atividades propostas: 

 

 
Fig.10 
(Coleção  
LEV, vol.l, 
p.25-26) 
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Fig. 11 (Coleção LEV, vol. 2, pag. 60) 

 

Como podemos perceber, essas atividades evidenciam uma proposta de produção 

textual sem finalidade, sem destinatário, destituída da função social da língua.  

Reforçando esse caráter contraditório, ainda encontramos no MP (p.9):  

 
Ao se produzir textos, a intenção é que sejam lidos ou ouvidos por alguém; por isso, o 
trabalho com a língua deve estar direcionado para um ensino que permita ao aluno 
compreender que a escrita tem uma função social (grifo da autora) e que dela pode 
fazer uso efetivo ao posicionar-se como leitor e escritor. 

 

Isso revela a consciência, por parte das autoras, sobre o caráter interacional e ideológico 

inerente à linguagem, mas não que não foi evidenciado nos exemplos expostos.  

Outro equívoco percebido está relacionado com o que se compreende estar mais 

próximo do que seja reflexão lingüística e do trabalho com oralidade do que com o que se 

entende por atividade de produção textual. É por essa ótica que na seção trabalhando a 

produção escrita vieram à tona as categorias reescrever individualmente na linguagem 

padrão, reescrever individualmente o texto com marcas da oralidade de acordo com as 

características estruturais da linguagem escrita. E nesse sentido, vamos observar, no livro do 

aluno, a presença das atividades ditas como sendo de produção textual, mas, na verdade, 

espelhando um trabalho voltado para a reflexão lingüística e para a oralidade. Observemos, 

como exemplo, a atividade que se segue. 
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Fig. 12 (Coleção LEV, vol.1, p.19 
e 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto a ser observado remete às etapas de produção textual. Percebemos que 

ambos os volumes contemplam as categorias planejar, revisar e reescrever. No entanto, no 

que se refere a essa última etapa, nem sempre o objeto de estudo é a produção do aluno, mas 

os textos sugeridos pelo LD. O exemplo citado exemplifica essa prática e está mais próximo 

de um trabalho direcionado à reflexão lingüística e à oralidade conforme já dissemos 

anteriormente.    
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Sendo assim, a reescrita enquanto parte constitutiva da produção textual, em que o 

aluno toma como base o seu próprio texto aparece uma única vez na coleção.  E no processo 

dessa reescrita, os critérios de revisão vão estar centrados na análise dos aspectos relacionados 

tanto à textualidade quanto à utilização do padrão da escrita e se dará no âmbito da interação 

discursiva, conforme podemos perceber. Vejamos, pois, a atividade. 

                                                     

 

 

 

 

Fig.13 
(Coleção 
LEV, vol.2, 
p.116) 
  

 

 

 

 

No que diz respeito à etapa de revisão, esta aparece contemplada também nos dois 

volumes, mas sem que esteja necessariamente atrelada a uma atividade de reescrita, conforme 

ilustra o exemplo:  
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Fig.14, (Coleção LEV, vol.1 p.63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse processo de revisão e de reescrita textuais proposto no livro do aluno não é 

explicitado no MP, que trata da reestruração do texto, sugerindo que ela seja efetuada 

individualmente ou coletivamente, trazendo como mediador a figura do professor, cujo papel 

é o de conscientizar os alunos no que se refere às falhas cometidas na produção textual quanto 

aos aspectos da textualidade e aos relacionados ao padrão da escrita. Nesse sentido, o MP 

apresenta duas sugestões para o trato com a reestruturação textual.  

Quanto à reestruturação individual:   

 

 reestruturação individual, mediada pelo professor, permite que o aluno se 
conscientize de seus equívocos e resolva, de imediato, alguns problemas 
formais que o texto  apresenta.  As palavras escritas fora da ortografia 
convencional devem ser sublinhadas pelo professor e, a forma correta, escrita 
no final do texto, pois as dificuldades ortográficas devem ser resolvidas pelo 
aluno de forma gradativa. (MP, p.23) 

 

Quanto à reestruturação coletiva:  

 

Para o trabalho de reestruturação coletiva, o professor deve escolher um texto 
e colocá-lo no quadro-de-giz com os problemas ortográficos resolvidos, já 
que a finalidade do trabalho de reestruturação não é propriamente com a 
ortografia, mas sim, com o texto como unidade semântica. (...) A 
reestruturação coletiva permite que o aluno reflita sobre o uso da norma 
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padrão e suas diferentes possibilidades, conscientizando-se, assim, da 
necessidade de refazer o texto e chegar à escrita convencional socialmente 
valorizada. (MP, p.23,24)   

 

Como podemos verificar, há uma discrepância, até certo ponto, entre o que 

encontramos no livro do aluno e o que nos sugere o MP. Essas sugestões não estão presentes 

no livro do aluno e mostram uma preocupação acentuada com a norma padrão, remetendo-nos 

a concepção de que ao saber da escrita vincula-se o saber normativo da língua. Não se revela, 

então, outro contra-senso: adotar uma perspectiva interacional da língua e compreender o ato 

da escrita como a concepção que aparece veiculada pelo MP? Essa nossa inquietação procede, 

posto encontrarmos ainda no referido manual: “Para que o que escrevemos seja lido e 

entendido com profundidade, precisamos colocar nossas idéias com clareza, coerência e de 

acordo com a norma padrão (grifo das autoras).” (MP, p. 11)  

Por fim, no  que diz respeito às propostas para a produção textual, os dois volumes 

somam 32 propostas, que compreendem uma diversidade de gêneros textuais. As propostas de 

produção textual enfocando o estudo de tipos também vão estar presentes em ambos os 

volumes. E nesse caso, privilegiaram os tipos na ordem do narrar e do dissertar. Esse dado 

confirma o que nos propõe o MP com relação à produção textual: “É importante que se 

oportunize ao aluno situações que lhe permitam ampliar o domínio da língua, através da 

leitura e discussão de diferentes textos apresentados (...)”. (MP, p22.) Dessa forma, 

encontramos coerência entre a diversidade textual proporcionada para leitura com o que os 

livros trazem como proposta para o trabalho de produção textual, também permeado pela 

diversidade textual. 

Além dos aspectos aqui pontuados, vale ressaltar que a coleção, apesar de apresentar a 

seção trabalhando a produção escrita, em que concentra as atividades relacionadas à 

produção textual, apresenta, também, em seções como trabalhando o texto, propostas de 

atividade de produção. Portanto, estas foram computadas e encontram-se imbuídas no total 
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das propostas aqui apresentadas.  Esse dado é relevante, tendo em vista que, se somados aos 

outros aspectos já avaliados e entendidos como contraditórios em relação ao que é proposto 

no MP, leva-nos a deduzir que há certa indefinição quanto ao que é de fato uma proposta de 

produção textual. Olhando por esse prisma, o MP não oferece uma consistência teórico-

metodológica que esteja em sintonia com o que apresenta a coleção e deixa em dúvida o 

professor, agente mediador do ensino-aprendizagem.  

 
4.4.3 Propostas da Coleção LPLE  

 

Tabela 45 – Atividades de produção textual no livro Linguagem: práticas 
de leitura e escrita – vol. 1 

 

CATEGORIAS TOTAL % 
1. Planejar textos 
individualmente 

 
01 

 
4,34 

2.Planejar textos em grupo  
01 

 
4,34 

3. Copiar   
4.Pesquisar   
5. Resumir 02 8,69 
6. Reescrever o texto a partir da 
sugestão do professor e/ou 
colega 

 
- 

 
- 

7. Revisar o texto corrigindo-o, 
aperfeiçoando-o  com e/ou sem a 
sugestão do professor e/ou 
colega.  

 
 
- 

 
 
- 

8. Avaliar, emitindo opinião 
sobre o texto produzido no 
momento de sua exposição. 

 
01 

 
4,34 

9. Avaliar o texto em grupo de 
acordo com os critérios 
estabelecidos no comando dessa 
atividade.  

 
- 

 
- 

10. Auto-revisar e reescrever se 
necessário.  

 
03 

 
13,04 

11. Reescrever individualmente 
textos na linguagem padrão. 

 
- 

 
- 

12. Reescrever textos sem 
indicar a finalidade. 

 
- 

 
- 
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13. Reescrever individualmente 
o texto com marcas da oralidade 
de acordo com as características 
estruturais da linguagem escrita.  

 
 
- 

 
 
- 

14. Reescrever o texto sugerido 
no LD mudando-lhe o gênero 

 
- 

 
- 

15. Revisar o texto do colega 
sugerindo correção e vice-versa 

 
- 

 
- 

Total 08     34,75 
 
 

Tabela 46 – Propostas de produção textual no livro Linguagem: práticas de leitura e escrita – vol.1 
 

CATEGORIAS 
 

TOTAL % 

1. Escrever textos em grupo 01 4,34 
2. Escrever textos 
individualmente 

 
04 

 
17,39 

3. Escrever, optando por ser 
individualmente ou em dupla.  

 
- 

 
- 

4. Escrever o texto em dupla.   
5. Escrever optando por fazê-lo 
individual ou em grupo. 

 
- 

 
- 

6. Escrever o texto indicando a 
finalidade 

 
05 

 
21,73 

7. Escrever o texto sem indicar a 
finalidade 

 
- 

 
- 

8. Escrever textos adequados  às  
condições de produção e 
circulação.  

 
05 

 
21,73 

Total 15          65,19  
 

Segundo o que podemos perceber nas tabelas, as atividades relacionadas às atividades 

de produção textual e às propostas de produção compreendem 23 itens, que aparecem 

distribuídos em 09 categorias. Encontram-se com o mesmo índice percentual (21,73%) as 

categorias escrever o texto indicando a finalidade, escrever textos adequados às condições de 

produção e circulação, que aparecem nas quatro unidades do livro. Fica evidente, então, a 

preocupação para que seja oferecida ao aprendiz atividades de produção textual dentro de um 

contexto de comunicação, em que a escrita assuma o caráter interativo e funcional que lhe é 

inerente.  Outro dado que se sobressai é o que está relacionado às etapas de produção. Nesse 
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caso, a que se refere a planejar o texto aparece duas vezes, uma para ser executada 

individualmente, a outra em grupo. E a etapa referente à revisão aparece três vezes, o que 

corresponde a um percentual de 13,04% e apenas não estava presente apenas em uma das 

unidades das quatro que o livro comporta. No entanto, essa etapa corresponde a uma auto-

revisão. Ou seja, a revisão não ocorre na perspectiva da interação discursiva.  

Na nossa análise também foi possível verificar que houve uma preferência pela 

produção individual, o que equivale a l7, 34% em detrimento da produção em grupo, 4,34%. 

Além disso, os dados expressos nas tabelas nos permitem ver, ainda, que as demais categorias 

não foram contempladas, que houve um quantitativo mínimo de categorias trabalhadas, talvez 

em função do pouco número de propostas de produção que o livro apresenta como 

comprovaremos mais adiante. Mas isso revela igualmente uma grande lacuna: escassez de um 

quantitativo significativo de propostas, para que o aprendiz possa ter acesso às praticas de 

escrita com uma frequência mais expressiva, principalmente se considerarmos que o livro é 

destinado aos alunos em regime de suplência. 

 

Tabela 47 – Propostas de produção textual quanto ao gênero e ao tipo no livro Linguagem: práticas de 
leitura e escrita – vol.1  

 

 

N 

 

o

  

No que tange às propostas de produção textual, percebemos, conforme a tabela acima, 

que o volume compreende um total de 05, envolvendo os gêneros resumo, autobiografia e 

ensaio, e explora o tipo argumentativo.  Vale salientar que o gênero resumo aparece em dois 

GÊNERO TIPO 
Autobiografia Pág.26 Argumentativo Pág.60-70 
Ensaio Pág.83-86   
Resumo Pág.115-116 (duas 

propostas) 
-  

TOTAL 04 - 01 
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momentos. Um desses momentos tinha como proposta a produção individual e a outra, em 

grupo.  

Tomando como base os dados já aqui esboçados, entendemos que as atividades 

propostas para o trabalho de produção textual estão fundamentadas numa perspectiva teórica 

que vê a língua sob a ótica da interação, haja vista a presença, nas quatro unidades que 

compõem o livro, das categorias escrever o texto indicando a finalidade e escrever textos 

adequados às condições de produção e circulação. Nesse sentido, encontramos uma 

consonância com o que está exposto no MP:  

 

 

 

 

 

 

Fig.15 (Coleção LPLE, MP, vol.1, p.23) 
 

No que se refere às etapas de produção, as propostas incluíram as categorias planejar, 

que apareceu 01 vez, revisar e reescrever se necessário, que é contemplada três vezes, uma 

por unidade, ficando ausente apenas na unidade 04 e, por fim, avaliar, emitindo opinião sobre 

o texto produzido no momento de sua exposição, que emerge apenas uma vez na unidade 01. 

Compreendemos que, ao trabalhar com produção textual,  nem sempre se faz necessário que 

todas essas etapas sejam apreciadas, posto que elas estejam vinculadas às circunstâncias de 

produção, aos objetivos, à audiência, segundo nos alertam Silva e Melo (2006). No entanto, 

vinculamos essa pouca ênfase ao pequeno quantitativo de propostas de produção textual 

presente no livro como um todo, que soma apenas 05. Assim sendo, as atividades propostas 

relacionadas à revisão textual vão estar distribuídas do seguinte modo: sob o enfoque da 
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interação discursiva, que aparece apenas uma vez, e dos aspectos relacionados ao nível da 

textualidade. Não há referência à revisão textual no tocante à utilização do padrão da escrita.    

 Todavia não podemos deixar de ressaltar que não encontramos no MP nenhuma 

consideração teórica alusiva a esse aspecto, a do planejamento e ao da revisão como processo 

significativos na aprendizagem da produção escrita.  Nesse sentido, entendemos haver uma 

lacuna deixada pela autora, já que ao observar a língua como atividade interativa e tomar 

como base os gêneros textuais como foco do ensino, como não emitir um parecer 

metodológico no tratamento da produção textual enquanto processo observando esse aspecto? 

No que concerne aos textos que os alunos são solicitados a produzir (tabela 47), 

conforme o que já analisamos, percebemos que o estudo ficou centrado em apenas 03 gêneros 

textuais (autobiografia, ensaio e resumo) e ao tipo textual na ordem do argumentar. Ora, 

compreendendo que o MP traz como proposta de trabalho “(..) o desenvolvimento de 

competências e de práticas relacionadas à leitura e a escrita.” (p.20), como pensar na 

ampliação dessa competência com um número tão reduzido de propostas? Entendo ainda que 

o livro seja destinado a EJA, e que o conteúdo veiculado se constitui em objeto de estudo 

durante todo um ano letivo, não era mais sensato oportunizar aos alunos o acesso a um 

contato com os mais diversos gêneros textuais, já que estes foram tomados como um dos 

eixos que norteou a coleção? A ausência dessa diversidade não favorece a uma visão limitada 

do que se entende ser a clientela jovem e adulta para a qual o livro é destinado?  Se o MP 

revela que “A maneira mais apropriada de garantir a melhoria das condições e da qualidade 

da educação de jovens e adultos é elaborar um currículo diversificado e participativo” i, não 

estaria, então, havendo uma contradição com o que foi possível perceber nas nossas análises? 

Como entender, ainda, que no tocante a um trabalho desenvolvido a partir da constatação de 

que é necessário um procedimento diferenciado para o público ao qual o livro se destina, 

levando em consideração um “(...) um trabalho sistemático que permita a reflexão sobre a 
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linguagem articulada nos/pelos diferentes gêneros textuais aos quais os sujeitos tem acesso 

cotidianamente” (MP, p.20) apresente um número tão reduzido de propostas de produção 

textual e de gêneros trabalhados? Considerando, ainda, a importância de um trabalho com os 

gêneros aos quais os alunos tem acesso cotidianamente, seria, de fato, com esses gêneros 

(ensaio, resumo, autobiografia) que os alunos lidam no dia a dia? 

 Diante do que expusemos, é perceptível que o MP divulga uma concepção teórica na 

qual é possível constatar uma visão de língua sob o prisma da interação e, por conta disso, 

nomeei os gêneros textuais como objeto de ensino. E, ao fazê-lo, revele a preocupação  em 

desenvolver  um trabalho direcionado para o público ao qual se destina:  

Este projeto desenvolveu-se a partir da constatação de que há uma série de 
procedimentos exigidos por pessoas jovens e adultas em suas atividades 
diárias (...) relacionados ao exercício de habilidades lingüísticas, textuais, 
discursivas e comunicativas. (MP, p.20).  

 

 Contudo, essa preocupação não é devidamente manifestada nesse material didático, o 

que é comprovado mediante a escassez de propostas nele contidas para o exercício da 

produção textual, principalmente se entendermos que esse material é, como já dissemos 

anteriormente, muitas vezes, o único com o qual o público de EJA lida cotidianamente. 

Sabemos que propiciar aos alunos materiais diversos não se constitui como recurso único para 

a garantia de uma prática efetiva de produção textual, há de se considerar também que um 

ensino voltado para o domínio textual requer uma intervenção ativa por parte do professor e o 

desenvolvimento de uma didática específica, como bem sublinhou Santos (2004), mas não 

podemos negar que aprendemos também quando interagimos com diferentes materiais 

gráficos (MELO; LEAL, 2006).  
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Reiterando o que já dissemos, o LD tem se destacado como recurso imprescindível 

tanto para o aluno como para professor, de tal forma que “... terminou por se converter na 

principal referência para a informação e a inserção no mundo da escrita de um expressivo 

número de docentes e discentes brasileiros, e consequentemente, para a construção do 

letramento no país.” (BATISTA , 1999, p.531) 

Nesse sentido, despertou-nos o interesse em tomarmos os livros da EJA como 

objeto de investigação, considerando também todo percurso histórico que caracteriza o 

público desse segmento, conforme já aludimos no desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Assim sendo, elegemos os eixos de leitura e escrita no ensino da língua, nos detendo sobre 

o material textual, as atividades de leitura/compreensão textual e produção textual, com 

objetivo de analisar a contribuição deste material para uma prática de letramento 

significativa. Para isso, incluímos nosso olhar, também, sobre o norte teórico-metodológico 

proposto por cada coleção, e explicitado no MP, com objetivo de confrontá-lo com o que 

expunham, de fato, os LDs. Em paralelo, tomamos, também, uma coleção de livros 

destinada ao ensino regular, como objetivo de refletirmos sobre possíveis 

distanciamentos/aproximações relacionados aos aspectos analisados nos livros da EJA.   

Assim sendo, ao fazer o confronto dos resultados alcançados em relação às três 

coleções, percebemos que, embora elas adotassem a perspectiva de língua como interação, 

e por conta disso tenham tomado o texto com objeto do ensino da língua, elegendo os 

gêneros textuais como eixo norteador para o exercício da prática da leitura e da escrita, 

cada uma apresentou suas especificidades no trato para com aspectos analisados, nem 

sempre compatíveis com o que propunham os referidos manuais.  
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Desse modo, concluímos que, quanto ao material textual, a coleção PPL apresentou 

textos dos mais diversos gêneros e tipos, em sintonia com as mudanças nas concepções do 

ensino da Língua. Ao fazê-lo, revelou a preocupação em oferecer textos, em sua maioria, 

completos, com a indicação do suporte de onde foram transportados e com a indicação da 

autoria. Ao se caracterizar pela riqueza de material oferecido, foi possível apreender, 

também, que as atividades direcionadas a leitura/compreensão textual, estavam pautadas 

numa concepção de leitura que, quando apreendida como parte da interação verbal escrita 

“... implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do 

sentido e das intenções pretendidas pelo autor.” (ANTUNES, 2003, p.66) Assim sendo, 

encontramos um trabalho de leitura direcionado para a exploração de questões que 

compreendiam ações como, por exemplo, ativar conhecimento prévio, inferir e levantar 

hipóteses.  Quanto às atividades de produção textuais propostas, notamos um trabalho 

voltado sob essa mesma perspectiva, a de Língua como interação. Para tanto, a coleção 

abordou questões relacionadas aos aspectos das condições de produção textual, tais como 

finalidade, destinatário etc., além de apresentar uma diversidade de gêneros e tipos textuais 

a produzir. Por essa ótica, compreendemos que a referida coleção pode contribuir 

favoravelmente para que se desenvolva no aluno habilidades direcionadas à leitura e à 

escrita enquanto práticas sociais, revelando, assim, haver uma sintonia entre o que nos 

propõe o MP e o que nos apresenta os LDs analisados.  

Quanto a esses mesmos aspectos analisados, observamos na coleção LEV certa 

inconsistência entre o norte teórico-metodológico abraçado e o que encontramos 

propagados nas atividades apresentadas. Desse modo, no tocante ao material textual, a 

referida coleção, de fato, apresenta uma diversidade de gêneros e tipos textuais e, em sua 

maioria, são completos, traz a indicação do suporte e do autor, o que é compatível com o 

que diz o MP. Mas, ao avaliarmos as atividades relacionadas à leitura/compreensão textual, 
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percebemos que a maior parte das questões se atrela a uma concepção de leitura que se 

limita a decodificar o que está presente na superfície do texto, ou seja, a interpretação do 

texto se resume em retirar os elementos nele explícitos; uma leitura, portanto, destituída do 

caráter interativo da linguagem.  No que se refere às atividades de produção textual, 

embora a coleção proponha questões, em que seja necessária a mobilização de ações como 

revisar, avaliar, planejar e aos aspectos relacionados às condições de produção e 

circulação, como destinatário e finalidade, por exemplo, não encontramos justificativa para 

que, considerando a concepção de língua adotada, de igual modo, haja a concentração de 

um número, ainda que pequeno, de questões destituídas de qualquer caráter interativo e 

funcional. Diante disso, não diríamos que, categoricamente, a coleção não ofereça sua 

parcela de contribuição para a prática da leitura e da escrita como função social, mas que 

reduz o número de oportunidades para que essa prática seja exercida e, de certa forma, 

coloca em xeque o eixo teórico que a embasou.  

A coleção LPLE, no que se refere ao material textual analisado, apresentou um 

baixo quantitativo de gêneros e tipos textuais, embora, em sua maioria, os textos oferecidos 

sejam completos, tragam a indicação da autoria e do suporte onde circularam. Em 

conseqüência do número reduzido de textos oferecidos, vamos encontrar, também, um 

número pouco expressivo de atividades de leitura/compreensão textual e de produção 

textual, o que, consequentemente, contribuiu para que questões voltadas para a exploração 

da leitura e da escrita, em conformidade com a concepção de língua abraçada, ou fosse 

pouco explorada, ou não fosse trabalhada. Nesse sentido, no âmbito da 

leitura/compreensão textual, questões voltadas para, por exemplo, a inferência e o 

levantamento de hipóteses foram minimamente contemplados e as que se direcionavam 

para ativação do conhecimento prévio sequer foram veiculadas.  No que se refere à esfera 

da produção textual, vamos vislumbrar um enfoque semelhante: um trabalho pouco efetivo 
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em cima de questões voltadas para o planejamento, revisão e avaliação, além delas não 

estarem centradas na diversidade dos gêneros textuais a produzir, embora essas atividades 

contemplassem os aspectos voltados para as condições de produção textual. Por esse 

prisma, concluímos que, embora as atividades estejam, de certa forma, tomando como eixo 

a concepção interativa da língua, o que evidencia certa consonância com o que nos propõe 

o MP, o escasso material oferecido não contribui satisfatoriamente para o exercício de uma 

prática efetiva da leitura e da escrita, o que contradiz, até certo ponto, o que nos propõe o 

MP: desenvolvimento de  práticas da leitura e da escrita.  

Diante do exposto, vale salientar, ainda com relação ao material textual analisado, 

que tanto a coleção PPL como a LEV apresentaram um número significativo de textos 

como também uma diversidade de gêneros textuais, embora a coleção LEV tenha 

priorizado o uso de textos didáticos. Diferentemente dessas coleções, a coleção LPLE não 

apresenta nem um quantitativo razoável de textos nem tão pouco oferece uma variedade 

expressiva de gêneros e demonstrou primazia pela utilização de textos didáticos. 

Considerando, então, que aprendemos muito na interação com os mais diferentes gêneros, 

tal como defendem Melo e Leal (2006), a pouca diversidade textual oferecida por essa 

coleção se contrapõe ao que encontramos nas coleções PPL e LEV e, dessa forma, não 

oferece uma contribuição significativa para as práticas do letramento, principalmente se 

considerarmos que a referida coleção tem como destinatário o público da EJA, cujo tempo 

de escolarização, em regra geral, é bem menor se comparado ao do ensino regular.  

No entanto, temos consciência de que proporcionar uma diversidade de gêneros 

textuais não garante por si só as práticas do letramento, embora represente, digamos assim, 

o ponto inicial para que essas práticas se efetivem. É nesse sentido que confrontamos 

também os resultados encontrados nas análises das atividades de leitura/compreensão 

textual propostas nas três coleções. E desse modo, encontramos nos dois volumes da 
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coleção PPL a ênfase sobre questões que exigem do leitor não apenas a compreensão do 

que se encontra literalmente na superfície textual, mas também do que está implícito. 

Exigem que esse leitor se posicione, emita opinião, interprete, de modo que tenha um papel 

ativo no processo da leitura, e esta tenha realmente um caráter interativo para o qual 

convergem o leitor e produtor na construção do sentido do texto. Por esse ângulo, 

compreendemos que aliado a diversidade de gêneros textuais oferecidos pela coleção, as 

questões de leitura/compreensão textual tratada por esse viés endossam a o caráter 

dialógico da língua assumida pela coleção e pode contribuir, de fato, para as práticas de 

letramento. Todavia, ao nos depararmos com os resultados obtidos das análises da coleção 

LEV, percebemos um contraste em comparação com o que detectamos na coleção PPL. A 

coleção LEV, embora contemple a diversidade textual, as questões de leitura/compreensão 

textual estão mais voltadas para exploração do que aparece explicito no texto, 

demonstrando, assim, que essa diversidade não foi explorada de forma a contemplar a 

leitura como uma atividade interativa e que demandasse do leitor um papel ativo nesse 

processo, o que contradiz, de certo modo, a concepção de língua adotada pela coleção, 

além de redundar numa contribuição pouco efetiva para as práticas do letramento. 

Considerando que a coleção tem como público alvo a educação de jovens e adultos, 

vivenciar atividade de leitura sob esse enfoque é contribuir para que as oportunidades 

oferecidas para as práticas do letramento sejam cerceadas e revela uma lacuna por parte 

das autoras que, pelo que foi demonstrado, não observaram de modo estimável as 

especificidades desse público.  No que se refere à coleção LPLE, também destinada aos 

alunos da EJA, vamos encontrar um recorte semelhante ao encontrado na coleção LEV e 

com um agravante maior: o MP assegura ter considerado as especificidades da EJA como 

elementos norteadores para as atividades de leitura/compreensão textual apresentada.  Por 

esse ângulo, é contraditório que a referida coleção, além de apresentar um reduzido 
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número de gêneros textuais a serem estudados, contemple questões de leitura/compreensão 

textual que remetam mais ao que expõe literalmente o texto, deixando de explorar 

significativamente questões que permitam ao aluno posicionar-se ativamente, 

interpretando, construindo sentido numa situação de comunicação mediada pelo texto. 

Como pensar no desenvolvimento das habilidades de leitura/compreensão textual com 

número tão reduzido de propostas que visem atingir essa finalidade? Compreendendo que a 

clientela de EJA já dispõe de um tempo de escolarização menor, configurar desse modo o 

livro a ela destinado é contribuir, de certa forma, para limitar-lhe as oportunidades de 

exercer a prática do letramento.  

Por último, somado ao que já dissemos sobre as atividades referentes à produção 

textual, percebemos que a coleção PPL compreende questões que observam a escrita como 

uma ato interlocutivo, ou seja, que pressupõe não só o que dizer, mas também para que e 

para quem dizer (GERALDI, 1997). Assim sendo a coleção apresenta um bom número de 

propostas de produção textual de modo a proporcionar ao aluno o exercício da prática da 

escrita, em que essa seja vista sob o prisma da função social que lhe é inerente. Ao 

proceder dessa forma, a coleção sinaliza para uma pratica de letramento em que se possa 

fazer uso da escrita dentro de um contexto situacional.  Nesse sentido as propostas de 

produção estão vinculadas aos gêneros que mais circulam na sociedade. Quanto à coleção 

LEV, percebemos que, apesar de incluir questões pelas quais a escrita possa ser 

compreendida como ato de interlocução, vislumbramos também questões em que esse 

caráter não foi levado em conta, o que revela ambigüidade quanto aos pressupostos 

teóricos adotados. Contudo, não podemos negar que, de certa forma, a coleção oportunize 

o exercício da escrita em situações reais de uso. Posto dessa forma, a coleção apresenta um 

quantitativo considerável de propostas de produção textual, contemplando uma diversidade 

de gêneros textuais com os quais lidamos no nosso dia-a-dia. Em contrapartida, a coleção 
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LPLE, que tem como alvo o mesmo público da coleção LEV, embora as questões 

relacionadas à produção textual sinalizem para a escrita como um ato interlocutivo, o 

número de questões a serem trabalhadas são insuficientes para favorecer ao aluno as 

práticas do letramento. Apresentando apenas 05 propostas de produção textual, a coleção 

limita ao aluno da EJA o acesso, na escola, ao exercício da prática da escrita, sobretudo se 

o LD se constitui como o único instrumento utilizado pelo professor na sala de aula e, às 

vezes, como o único suporte pelo qual ele possa ter contato com os diferentes modelos 

textuais. 

 Diante desses resultados, foi possível concluir, também, que como as coleções 

LEV e PPLE destinam-se a um público diferenciado do público da coleção PPL, elas 

revelaram algumas singularidades que merecem ser destacadas.  Nesse sentido, a coleção 

PPL, destinada ao público do Ensino Fundamental regular, revelou uma preocupação em 

apresentar uma configuração que atendesse as características desse segmento em 

consonância com a perspectiva de língua adotada. Para isso, fez convergir as atividades de 

leitura/compreensão textual e produção textual tomando como base, também, a concepção 

de letramento. Quanto às coleções LEV e LPLE, percebemos que elas apresentam um 

formato semelhante à coleção PPL, posto que estejam divididas em unidades e estão, por 

sua vez, vinculadas a um tema a ser explorado durante cada uma dessas unidades, além de 

adotarem uma mesma concepção de língua. Por esse prisma, as coleções revelam grandes 

aproximações. No entanto, quando nos reportamos ao modo como estão configuradas as 

atividades de leitura/compreensão textual e produção textual das coleções LEV e LPLE em 

relação à coleção PPL, considerando o público para as quais estão dirigidas, percebemos 

residir aí um grande diferencial. Por exemplo: a coleção PPL procurou abordar temas de 

interesse do seu público alvo, concentrando, de forma articulada, leitura/compreensão e 

produção textual em paralelo com esses temas, podendo contribuir, de fato, para que esse 



177 
 

 
 

público se inserisse em práticas sociais da leitura e da escrita de forma significativa, já que 

os temas tratados tinham estreita relação com o seu universo. Nesse sentido, é necessário, 

também, que esse mesmo olhar seja dirigido ao público da EJA. Se contarmos que, em sua 

maioria, esse público é formado por pessoas jovens e adultas, que objetivam a reconstrução 

da sua trajetória escolar, que são marcadas por Programas e Currículos que aligeiram a sua 

formação e pela expectativa de que o domínio de determinados saberes as façam ascender 

socialmente, então, assim, como a coleção PPL revelou uma preocupação em apresentar 

um projeto teórico-metodológico condizente com as singularidades de seu público, urge 

que se tenha um projeto teórico-metodológico para a EJA e que este se configure nos LDs 

a ele direcionado, para que a esse público sejam dadas as mesmas oportunidades que são 

propiciadas aos alunos das séries regulares. As coleções LPLE e LEV, ensaiaram, na 

verdade, esse objetivo, mas, frente aos resultados aqui esboçados, nos permitiram concluir 

que há, ainda, muito por fazer. Compreendemos que o projeto teórico-metodológico da 

coleção PPL é fruto de muitas discussões mais recentes sobre o ensino de Língua 

Portuguesa e, consequentemente, dos critérios estabelecidos pelo PNLD. Nesse sentido, 

também, os LDP da EJA, ainda à margem desse processo, não tenham, talvez, por isso, 

apresentado grandes mudanças. Contudo, a criação do PNLA, que inclui os LDs  

destinados a alfabetização desse segmento,  talvez represente o caminho para onde devem 

convergir, no futuro, os LDs produzidos para o Ensino Fundamental. Nesse sentido, 

também, a pesquisa aqui desenvolvida postula reflexões sobre outros eixos do ensino de 

língua que, vinculados à leitura e à escrita não foram aqui discutidos, como a oralidade e 

análise linguística, também considerados fundamentais para uma melhor inserção desses 

sujeitos na cultura escrita, o que revela uma necessidade da continuidade do estudo. 
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