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A língua existe não por si mesma, mas somente em conjunção com a 

estrutura individual de uma enunciação concreta. É apenas através da 

enunciação que a língua toma contato com a comunicação, imbui-se 

do seu poder vital e torna-se uma realidade. 
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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar duas coleções de livros didáticos de História, destinadas a 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, identificando e analisando o material textual 

e as atividades de produção e compreensão de textos (orais e escritos), enfocando o 

tratamento didático voltado para o desenvolvimento de estratégias argumentativas. Para tanto, 

pautamo-nos na abordagem de pesquisa qualitativa. Assim, realizamos uma primeira 

aproximação dos nossos dados por meio de um mapeamento geral dos gêneros inseridos nos 

livros didáticos, das atividades de leitura, produção textual e oralidade. Posteriormente, 

selecionamos aqueles que, de algum modo, pudessem contribuir com o desenvolvimento de 

estratégias argumentativas. Nossos dados apontaram que havia grande variedade de gêneros 

inseridos nas coleções. Contudo, os textos da ordem do argumentar apresentavam-se numa 

freqüência pouco significativa. No entanto, encontramos textos da ordem do expor, do narrar 

e do relatar que apresentavam força argumentativa. As atividades de compreensão textual 

eram diversificadas, propiciando o desenvolvimento de diversas estratégias de leitura: 

inferências, localização de informações, sumarizações, verificações, dentre outras. As 

estratégias argumentativas também eram estimuladas, sobretudo as relativas à emissão de 

opinião e de justificativas sobre preferências pessoais. As questões destinadas à análise de 

estratégias argumentativas ou identificação de pontos de vista e justificativas dos autores 

recebiam pouca atenção nas obras. As propostas de produções de textos escritos não 

priorizavam os gêneros da ordem do argumentar de circulação fora do espaço extra-escolar. 

As solicitações mais freqüentes eram de escrita de redações, listas e descrições. Essas, 

entretanto, apresentavam potencial para o desenvolvimento das estratégias argumentativas, 

sobretudo as propostas de produção das redações com base em temáticas passíveis de 

discussão. Quanto às atividades de oralidade, foram encontradas poucas propostas de 

produção e compreensão de gêneros orais secundários, de oralização da escrita e de reflexão 

sobre vocabulário ou variação lingüística. Porém, as atividades que promoviam conversas e 

discussões mais informais eram bem exploradas nas obras, inclusive no que dizia respeito à 

aprendizagem da argumentação. Nossos resultados nos levam a ressaltar a emergência de se 

planejar de forma mais sistemática o trabalho voltado para o desenvolvimento de estratégias 

argumentativas de produção de compreensão de textos para o tratamento dos conteúdos 

históricos escolares no Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Argumentação. Livro didático. Ensino de História. 



 

ABSTRACT 

 

 

In this research, we investigate the argumentative strategies required by two collections of 

history textbooks, aimed at the initial grades of primary school. We seek to investigate in the 

textual material, in the reading and writing activities, as well as in the proposals that required 

the development of oral modality, which argumentative strategies were deployed or could 

have been activated to meet the tasks involved. In order to do so, we employ the qualtitative 

research approach. Thus, we reach a first approximation of the data through a general 

mapping of the genres the textbooks encompass, the reading and writing activities, and 

orality.  Then, we select those in which the argumentative dimension was deployed. The data 

showed a variety in the text genre insertion within the collections. However, those concerning 

argumentation amounted to a frequency of little significance. Nevertheless, we found texts 

that were predominantly expositive, or narrative or still in which there was an effort to retell a 

story with an argumentative touch. As far as the reading activities are concerned, the diversity 

of proposals and of questions provided the meeting of several reading strategies: inferences,   

information retrieval, summarization, checking, among others. Yet, the argumentative 

strategies activated by these demanded, above all, opinions and justififying about the contents 

of the text and personal preferences. The identification of the argumentative strategies the 

author used were seldom reflected upon. The proposals of written text production did not give 

priority to genres having to do with argumentation. Mostly they had to do with compositions, 

lists and descriptions. These though, yielded the possibility to develop argumentation, mainly 

regarding the reading proposals whose theme was amenable to discussion, or when they asked 

for the insertion of viewpoints, counterarguments, justifying etc. As for the orality activites, 

we judge that there were few proposals based on secondary oral genres, on the oralization of 

writing, and on oral reflections about vocabulary or linguistic variation. But the activities that 

yielded talks and discussions were well explored by the textbooks, even as far as learning how 

to construct an argumentation goes. Our results lead us to highlight the urge to plan the 

teaching of text genres for the appropriate handling of history contents in primary school. 

 

Keywords: Argumentation. Textbooks. History teaching 
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I�TRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, os manuais escolares passaram a ocupar um lugar de destaque 

nas políticas de educação no Brasil (COSTA VAL E MARCUSCHI, 2005, p.8). Uma das 

preocupações esteve relacionada à sua qualidade no que concerne aos conteúdos ideológicos, 

didáticos e pedagógicos, assim como à sua qualidade gráfica. Nesse sentido, uma das 

iniciativas criadas para contribuir com a melhoria desse material foi o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Com sua implantação, o movimento de renovação dos manuais 

tornou-se visível. Todo um corpo profissional foi mobilizado com vistas à atualização desses 

frente às pesquisas educacionais mais recentes. Inclusas neste contexto, encontramos as 

discussões traçadas acerca do livro didático de História. 

A opção de realizar a investigação nos livros didáticos foi proveniente da consideração 

desse material como um recurso de qualidade após ser aprovado por programas federais, no 

caso o PNLD, para servir de subsídio ao professor. Diante desse processo de análise por 

especialistas das áreas de conhecimento, os manuais ganham legitimidade por, 

presumivelmente, atenderem às expectativas de pesquisadores que tratam do ensino. 

Outra razão para a escolha desse objeto de investigação é a sua acessibilidade. Hoje, o 

livro didático encontra-se disponível a professores e alunos das instituições de Ensino 

Fundamental. Começa também a ser subsidiado para o Ensino Médio das redes municipais, 

estaduais e federais do Brasil, via financiamento público. É importante salientar que não raras 

vezes o livro didático acaba por ser um dos únicos, se não o único, material de apoio às aulas.  

Vale ressaltar ainda que o livro didático é um instrumento pensado para ser utilizado 

diretamente por alunos e professores no processo de construção de conhecimentos acerca dos 

saberes escolares, ao mesmo tempo em que se constitui como um sistematizador dos 

conteúdos a serem ensinados. Apresenta-se, pois, como um material pertencente ao circuito da 

transposição didática (CHEVALLARD, 1991). Assim, busca adequar-se às discussões 

acadêmicas sobre ensino-aprendizagem. Entretanto, torna-se fundamental destacar aqui que 

em sua complexidade, o livro didático é, como dissemos, um material de apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem no qual a/ o docente assume o papel de mediador. Ou seja, a/o docente 

assume um papel autônomo frente ao uso que pode fazer desse material. Nesse sentido, não se 

está fadado a “dar as lições” dos livros. Pelo contrário, pensar no livro didático hoje requer 

refletir sobre o papel de professores/ professoras e alunos/ alunas diante da aprendizagem. 

Sendo assim, a indústria editorial vem a cada dia se aperfeiçoando na sua tarefa de produzir 
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livros didáticos que sejam mais adequados à escolha do professorado e ao mesmo tempo 

atendam às exigências do PNLD. Por tais motivos, optou-se, neste trabalho, por investigar o 

livro didático. Especificamente, analisar o trabalho didático voltado para o ensino de 

estratégias argumentativas, uma vez que essas são fundamentais ao exercício da atitude 

crítica. Leal (2004, p. 1) ressalta que 

 

[...] argumentar é uma atividade social especialmente relevante, que permeia 
a vida dos indivíduos em todas as esferas da sociedade, pois a defesa de 
pontos de vista é fundamental para que se conquiste espaço social e 
autonomia. 

 

Estamos considerando, dessa forma, que a aprendizagem da argumentação implica a 

apropriação de diversas estratégias para argumentar: reconhecer pontos de vista e 

justificativas, elaborar pontos de vista, justificativas e contra-argumentos, compará-los, 

reconhecer a consistência argumentativa de um texto, dentre outros.  

Ao defendermos que o trabalho voltado para a aprendizagem da argumentação implica 

a apropriação de estratégias, estamos concebendo que as estratégias são “procedimentos de 

caráter elevado que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das 

ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança” 

(SOLÉ, 1998, p. 70). Conceber estratégia como procedimento implica, portanto, que 

reconhecemos a complexidade de ações conjugadas e articuladas para a resolução de 

atividades com dimensão argumentativa, sobretudo, quando definimos, assim como o faz Coll 

(1987 em SOLÉ, 1998, p. 69), procedimento como “um conjunto de ações ordenadas e 

finalizadas, isto é, dirigidas à consecução de uma meta”. A esse respeito, Solé (1998) alerta 

que há procedimentos mais automáticos e procedimentos mais conscientes. As estratégias, 

para a autora “não detalham nem prescrevem totalmente o curso de uma ação” (SOLÉ, 1998, 

p. 69). Elas são “independentes de um âmbito particular, assim elas podem se generalizar, 

embora exijam uma contextualização para o problema concreto” (Ibidem, p.69). Assim, essa 

autora concebe que as estratégias implicam a “existência de um objetivo e a consciência de 

que este objetivo existe” (Ibidem, p. 69) e um autocontrole sobre suas próprias ações.  

 Reconhecemos que, permeando essas discussões, os conceitos de “capacidades” e 

“competências” poderiam ser problematizados. Contudo, para não incorrermos em 

simplificações desses, preferimos adotar o conceito de estratégias1.  Assim, considerando que, 

                                                 
1 Para um aprofundamento sobre os conceitos de competência e capacidades, sugerimos a leitura da tese de 
SOUZA JÚNIOR, 2007. 
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dentre outras funções, cabe à escola, enquanto instituição de ensino, levar o aluno a participar 

de diferentes formas de comunicação na sociedade, esta pesquisa buscou investigar se as 

estratégias argumentativas são estimuladas em duas coleções de livros didáticos da área de 

História e como poderia ser o trabalho didático voltado para esse fim.  

Uma das possibilidades de desenvolvimento dessas estratégias pode ser a organização 

de propostas de atividades referentes a temáticas que envolvem os problemas sociais. No 

caso, poderíamos ativar nossas estratégias argumentativas, a fim de exercermos nossos 

direitos e deveres sociais, ou seja, nossa cidadania, em comunhão com o movimento de 

criticização. Tal finalidade tem sido citada por autores que se dedicam ao estudo do currículo 

nas diferentes áreas de conhecimento, dentre elas, na História: “formar o pensamento crítico 

do aluno para a compreensão da realidade em que vive e transformá-la” (BITTENCOURT, 

1998b, p. 21).  

Essa “finalidade” vem sendo discutida entre os pesquisadores da área e permeia os 

seus documentos oficiais. É o que podemos identificar num breve folhear dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de História. Na apresentação do documento (BRASIL, 2001, p. 

15), são citadas “atividades que possibilitem aos alunos a realização de leituras críticas dos 

espaços, das culturas e das histórias do seu cotidiano”. Como exemplo, encontramos, entre os 

objetivos gerais para o primeiro ciclo do ensino fundamental (BRASIL, 2001, p. 41), o 

seguinte: “[...] questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo 

sobre algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação política 

institucionais e organizações coletivas da sociedade civil”. 

É possível inferir que para “questionar sua realidade” é necessário desenvolver 

estratégias relacionadas à construção de pontos de vista e defesa desses frente às temáticas 

problematizadoras, presentes na sociedade. Para o segundo ciclo, em relação à disciplina 

História, os PCN nos trazem como um de seus objetivos “[...] utilizar diferentes fontes de 

informação para leituras críticas” (BRASIL, 2001, p. 62).  

A mesma preocupação pôde ser identificada ao analisarmos o guia do Programa 

Nacional do Livro Didático de História de 1ª a 4ª série (BRASIL, 2004, p. 34). Encontramos 

uma referência às atividades que buscam o desenvolvimento da habilidade de argumentação, 

como podemos verificar a seguir, quando o documento explicita os critérios de avaliação dos 

livros:  

 

[...] a contribuição efetiva, tanto dos textos quanto das atividades, para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas básicas, como observação, 
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investigação, compreensão, argumentação, organização, memorização, 
análise, síntese, criatividade, comparação, interpretação, avaliação, além da 
capacidade de debater problemas e de incentivar a produção de textos. 

 

É possível perceber, portanto, que as estratégias argumentativas apresentam-se como 

objeto de ensino e, ao mesmo tempo, como importantes aliadas ao exercício de ensino-

aprendizagem de História. Ou seja, se por um lado configura-se como um objeto de 

aprendizagem autônomo, em contrapartida, sua apropriação subsidia outras aprendizagens. 

Nessa mesma citação, identificamos uma nítida preocupação com o incentivo à 

produção de textos orais, escritos e com o exercício da leitura. Esse enfoque nos leva a 

admitir que se trata de um ponto significativo no ensino de um corpo conceitual que requer 

leitura intensa e também produções orais e escritas.  

Torna-se fundamental destacarmos que nos dois primeiros ciclos do ensino 

fundamental, os discentes encontram-se no início de sua escolarização. Dessa forma, a 

linguagem escrita aparece em vias de aquisição. Em contrapartida, para o ensino das diversas 

áreas, há certa necessidade de que os alunos possuam um cabedal de conhecimentos acerca do 

uso da língua escrita e da oralidade em suas diferentes formas de atuação. No que diz respeito 

ao ensino de História, como já visto no guia do PNLD, o exercício de leitura, da produção 

textual escrita e oral, perpassaria o tratamento dos conteúdos desse componente curricular. É 

nesse contexto que situamos a propriedade da conduzir pesquisas sobre essas atividades no 

livro didático de História destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Além dessas questões, podemos pontuar aqui mais uma. A / O docente dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental foi formada/ formado, em geral, no curso de Pedagogia. 

Quando não, possui Normal Médio. Sua área de atuação abrange, via de regra, os diversos 

componentes curriculares / áreas de conhecimento. Nessa perspectiva, ela / ele tem como uma 

de suas preocupações centrais, a apropriação da linguagem escrita pelas alunas e pelos alunos, 

pois o domínio da leitura e da escrita é fundamental para a aprendizagem de conceitos 

relativos a todas as áreas de conhecimento. Incluem-se aqui os destinados ao ensino de 

História.  

Pretendemos, dessa forma, contribuir com as pesquisas sobre livro didático, 

particularmente, acerca dos livros didáticos de História, no que diz respeito ao trabalho que 

possibilite o desenvolvimento da argumentação. Centramos nosso olhar na identificação dos 

textos da ordem do argumentar, nas atividades de leitura e produção de textos (orais ou 

escritos) que favorecessem o desenvolvimento das estratégias de argumentação.  
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A escolha por tais objetivos de pesquisa deu-se por não termos, até então, encontrado 

estudos que explicitassem a presença dos gêneros da ordem do argumentar nos livros 

didáticos de História. Nesse sentido, buscamos identificar, na coleção mais adotada e noutra 

que apresentou baixo percentual de adoção pela rede municipal do Recife, quais gêneros da 

ordem do argumentar apareceram com mais freqüência, seja como texto principal, seja como 

boxes informativos ou mesmo iniciando seções de atividades. Da mesma forma, pesquisamos, 

no manual do professor, as referências sobre o trabalho com gêneros discursivos.  

Depois, abordamos as atividades de compreensão de textos. Identificamos e 

analisamos as questões que possibilitariam um trabalho voltado para o desenvolvimento de 

estratégias argumentativas. Nas análises, identificamos os diferentes tipos de atividades que 

exploravam dimensões argumentativas dos textos ou estimulavam a emissão de opiniões e 

justificativas para escolhas diversas.  

Quanto às atividades de produção textual escrita de textos da ordem do argumentar, 

analisamos como essas se apresentavam. Nesse sentido, identificamos quais gêneros e 

finalidades de escrita foram propostos (interlocutores, finalidades, portadores, espaço de 

circulação). As formas de produção do texto (coletiva, individual, em dupla, individual) 

também foram alvo de nossas reflexões, bem como a qualidade das atividades prévias à de 

escrita dos textos.  

Por fim, em relação ao trabalho com a oralidade voltado ao desenvolvimento da 

argumentação, buscamos analisar quais gêneros da ordem do argumentar da modalidade oral 

estiveram presentes e os tipos de atividades de produção / compreensão de textos orais.  

Antes das análises dos livros didáticos, destinamos um primeiro momento de 

investigação para a análise dos manuais do professor. Buscávamos analisar se os autores 

explicitavam preocupações relativas ao trabalho com a argumentação e os modos como 

orientavam os professores no trabalho voltado para tal dimensão textual. 

Por ter como objeto central de investigação o trabalho didático com a argumentação, 

tornou-se muito importante refletir sobre as temáticas dos textos. Tornou-se necessário avaliar 

o grau de controvérsia das temáticas propostas para problematização, tendo em vista que 

algumas exigem mais acirrada assunção de pontos de vista que outras, em geral, consensuadas 

socialmente. 

Partimos do princípio de que defender pontos de vista requer, inicialmente, 

reconhecimento dos diversos posicionamentos acerca do assunto em questão e concordância 

com uma ou algumas delas. Assim, consideramos que a construção de um pensamento crítico 

diante dos problemas apresentados implica optar pelo que se acha mais coerente, para 
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posteriormente defendê-lo e contestar opiniões contrárias. Essa questão apresenta-se como 

requisito fundamental para o ensino de História e de outras áreas de conhecimento. 

Concebemos, assim, que ensinar os alunos a argumentar e a compreender / analisar 

textos dessa ordem é responsabilidade de docentes de todos os anos de escolarização e de 

todas as áreas de conhecimento, por possibilitar maior inserção dos alunos em diferentes 

esferas sociais.  

Para aprofundamento das concepções de argumentação e de ensino adotadas neste 

estudo, faremos discussões sobre as abordagens teóricas que permeiam esse trabalho, na Parte 

1 dessa Dissertação. Na parte 2, apresentada logo após, dedicamo-nos à apresentação do 

nosso corpus documental, ao detalhamento do percurso da pesquisa e aos capítulos referentes 

a nossos achados.  
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1. I�TERAÇÃO E ARGUME�TAÇÃO: CO�CEPÇÕES BÁSICAS 

 

 

Frente ao que até então foi apresentado, iniciamos nosso trabalho realizando uma 

abordagem do que estamos concebendo por argumentação. No entanto, torna-se necessário 

fazer uma breve retomada histórica da construção desse conceito e posteriormente situá-lo em 

nosso campo de pesquisa: a didática de conteúdos específicos. 

 

1.1. Argumentação: um pouco de história  

 

Para pensar na concepção de argumentação adotada neste trabalho, consideramos 

interessante resgatar a construção histórica desse conceito, vivo desde a Grécia antiga, como 

nos situa Telma Leal (2004b). A autora nos aponta que as abordagens modernas sobre a 

argumentação são provenientes de três correntes teóricas de cunho filosófico: Retórica, 

Lógica e Dialética. 

No que se refere à primeira, Breton (2003, p. 24) alega que foi o centro do ensino 

durante dois mil e quinhentos anos. Preocupava-se com o desenvolvimento da fala persuasiva 

em público. Entretanto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 9) fazem referência aos 

estudos sobre Retórica desde a antiguidade.  

Citelli (1985, p. 8), ao refletir acerca dos aspectos mais voltados ao ensino da retórica, 

situa que na Grécia Clássica foram criadas disciplinas que possibilitavam “as artes do domínio 

da palavra: a eloqüência, a gramática, a retórica...”. Revelavam, assim, a preocupação com a 

elegância do discurso a ser proferido. Ducrot e Todorov (em CITELLI, 1985, p. 8) advertem 

que essa corrente é representante dos primeiros estudos acerca da linguagem. A retórica era 

voltada, sobretudo, para o ensino das defesas públicas, ou seja, em como construir argumentos 

de modo persuasivo à medida que se exigia do homem grego a defesa de pontos de vista em 

praças públicas e, assim, ao convencimento de um público.  

Em outros termos, na Grécia clássica foram realizados estudos do uso da linguagem 

enquanto discurso. O foco era centrado no falar de forma “convincente e elegante” (Ibid, p. 

8). A disciplina retórica era a que assumia mais explicitamente essas questões como objeto de 

análise. Posteriormente, a retórica foi modificando-se, com o aumento crescente das 

preocupações com os recursos embelezadores. Essa característica tornou-se perceptível 
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quando a concepção de retórica girava em torno da escolha de recursos para enfeites na 

estética parnasiana, nos séculos XVIII e XIX (Ibid, p. 8). 

Em relação à segunda corrente – a lógica, Telma Leal (2004b, p. 6) afirma que 

também influenciou os estudos sobre argumentação. No entanto, desenvolve a idéia de que foi 

com Aristóteles que se registrou “um estudo mais sistemático sobre o pensamento 

argumentativo formal”, mais desprovido dos aspectos práticos. Neste campo de saber, 

dispunha-se a “analisar os princípios através dos quais as declarações e os argumentos 

pudessem ser construídos e avaliados como válidos ou inválidos, independentemente do 

contexto, das crenças, das atitudes ou dos objetivos dos falantes e ouvintes” (Ibid, 6). Neste 

contexto, estariam situados os estudos sobre silogismo.  

Buscando as discussões de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 2), nos é possível 

observar que a Lógica, num tempo histórico posterior ao discutido até então – mais 

precisamente frente à sociedade moderna –, entrelaçava-se intimamente com o discurso das 

ciências naturais. Revelava um raciocínio denominado de more geométrico, “[...] modelo 

proposto aos filósofos desejosos de construir um sistema de pensamento que pudesse alcançar 

a dignidade de uma ciência” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 2). De 

acordo com esta perspectiva, o desacordo era um sinal de erro. As premissas caminhavam sua 

conclusão para uma afirmativa inquestionável. Descartes utilizou-se deste modelo de 

pensamento para traçar sua teoria, desejoso de resolver os problemas humanos de acordo com 

a solução já própria do espírito divino. Isto significava dizer que as soluções eram 

provenientes de realidades já dadas, de racionalizações do real, com o uso do silogismo.  

A lógica, assim, apresentava-se como racional. Restringia-se, sobretudo, às 

metodologias de verificação inspirada nas ciências naturais. Desta forma, sua aplicabilidade 

escapava às malhas das ciências humanas.  

Nesse campo, assim como nos temas do cotidiano, os fatos nem sempre eram (são) 

comprovados a partir do pensamento silogístico, o que levava a uma não fundamentação na 

perspectiva da lógica formal. A lógica tomava ares de “ilógica”. Seu formato demonstrava 

invalidade e fraqueza para explicação dos fenômenos humanos à medida que se identificavam 

premissas falsas ou com validades duvidosas (Ibid, 3).  

Perelman e Olbrechts-Tyteca, no entanto, ao retomar o histórico da argumentação 

desde a antiguidade, advogam que Aristóteles “já analisara as provas dialéticas do lado das 

analíticas” (Ibid, 3). Ou seja, já considerava as possíveis falhas em que o pensamento 

silogístico poderia incorrer. O que desde logo ele estaria ponderando, e o que os autores da 

Nova Retórica salientam, era a “idéia de evidência”. O que já era evidente não necessitaria de 
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provas, de argumentos para validá-lo. O uso da lógica estaria aqui vinculado ao estudo das 

provas qualificadas por Aristóteles de analíticas, ao que as demais não se daria por necessário. 

Para as demais, denominadas por Aristóteles de provas dialéticas, destinou-se o estudo 

da argumentação, da arte de persuadir e de convencer. Porém, ao que parece, desde a Grécia, 

a herança cartesiana tornou-se mais enfática, mais presente nos termos da construção de 

provas verossímeis para atender à idéia da razão, o que acabou por resultar numa lógica 

formal que se constituiu imprópria aos fatos advindos das ciências humanas e aos temas que 

circulam na vida cotidiana. Baseava-se nas demonstrações, sem preocupar-se com as 

representações que os homens possuíam previamente (PERELMAN e OLBRECHTS-

TYTECA, 1996, p. 4) 

Só mais recentemente, na sociedade moderna, particularmente com a inauguração da 

“Nova Retórica”, por Perelman e Olbrechts-Tyteca, em 1953, o campo da filosofia retomou as 

discussões nascidas com Aristóteles sobre a argumentação, já com o grande espaço ocupado 

pela publicidade e propagandas no século XX. Tal retomada deu origem aos estudos mais 

recentes da Nova Retórica, com um discurso mais próximo das provas que Aristóteles 

chamou de dialéticas. É a ela que destinamos algumas de nossas próximas linhas 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 5).  

Como última corrente das citadas, a Dialética, como anunciamos, deu origem às 

pesquisas mais contemporâneas sobre argumentação. Essas se orientaram pela idéia de 

persuasão. O ato de persuadir já era discutido por Aristóteles ao falar da arte retórica, não 

enquanto apenas construção de um discurso “limpo”, belo, pelo uso coerente dos recursos 

lingüísticos, mas de um texto no qual se explana e se defendem idéias, a fim de conquistar 

adesão do público. Apesar do uso da nomenclatura “retórica”, “arte retórica”, por Aristóteles, 

alguns autores situam que o conteúdo do seu discurso estaria relacionado ao que se 

consolidou por dialética (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996; CITELLI,1985). 

Por esse motivo, os estudos recentes da argumentação denominaram-se “Nova Retórica”, pois 

buscam suas bases no conceito aristotélico referente às discussões da dialética. Pelo mesmo 

motivo, o filósofo é considerado como um dos originários dessa última corrente.  

Observando tal questão mais detidamente, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 6) 

revelam que enquanto na antiguidade clássica os estudos da “dialética” preocupavam-se com 

o domínio do verossímil – apesar de comparar-se com o raciocínio analítico –, a “retórica” 

estava preocupada com a adesão de “espíritos” às suas teses. Posteriormente, no entanto, 

como já discutimos, o conceito de retórica foi desgastado, chegando até a representar apenas a 

arte do bem falar, pouco constando nos dicionários de filosofia. A dialética aqui tratada, no 
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entanto, entendida por esta última corrente teórica que estamos a dissertar, não possui suas 

raízes no conceito inicial tratado por Aristóteles, mais detidamente analítica, e sim nas bases 

mais recentes que impulsionaram as pesquisas acerca da nova retórica. 

Nesse caminhar é que retomamos as discussões sobre a retórica em Aristóteles, para 

quem essa apresentaria algo de ciência (em CITELLI, 1985, p. 10). A ela não caberia assumir 

posturas éticas e sim analíticas, em busca da verificação dos meios utilizados para que algo 

ganhe o estatuto de verdade. A retórica seria, per si, capaz de “descobrir o que é próprio para 

persuadir” (Ibid, p. 10). Persuadir entendido por Citelli (Ibid, 13) como levar o outro à 

aceitação de uma determinada idéia.  

Ou seja, a perspectiva predominante ainda não levava em consideração as possíveis 

reações, contrariedades, e mesmo refutações elaboradas por quem se desejasse convencer, 

embora a presença do outro se fizesse face a face. Quando Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996) retomam esse conceito, trazem à tona a idéia de auditório, por conseqüência, 

inauguram a compreensão da discursividade já intrínseca na argumentação.   

Segundo Leal (2004, p. 7), as correntes da dialética modificaram o foco de análise por 

entender a argumentação enquanto atividade discursiva, ou seja, necessariamente atrelada às 

situações de comunicação. A autora cita que dessa perspectiva se destacam as discussões de 

Toulmin e Perelman, às quais abordaremos a seguir. 

Os debates de Toulmin (1958, em LEAL, T., 2004, p. 7) fornecem subsídios para 

“análises acerca da lógica usada cotidianamente”. Esse autor busca refletir sobre a “lógica 

informal própria dos discursos naturais” (Ibid, 7). Frente a esses, tal como proposto por 

Toulmin, as premissas e a conclusão não se mostram necessariamente interligadas, 

solicitando, desta forma, a necessidade de defesa de um ponto de vista em que se exerça a 

persuasão e não a demonstração. A atividade argumentativa, neste sentido, se traduz em 

defesa de idéias. Mazzotti e Oliveira (1999, p. 1) alegam que a necessidade de argumentar, 

perante esse viés comunicativo, surge quando há controvérsias não resolvidas diante de 

demonstrações formais. Essa perspectiva recupera a abordagem aristotélica de que quando as 

demonstrações não servem, o discurso argumentativo precisa ser acionado. Necessariamente, 

tal discurso estaria relacionado à adesão dos espíritos às teses abordadas. Para tanto, as 

pesquisas mais recentes, preocupadas com sua eficácia, centraram-se na formulação de textos 

que possibilitassem a atividade argumentativa.  

Prevalecia, naquele momento, uma visão estruturalista da ação de argumentar. Uma 

dessas formulações esteve representada pelas discussões traçadas por Toulmin. A 

preocupação desse autor era com a classificação dos discursos argumentativos, distinguindo a 
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argumentação formal (composta por premissas e conclusões) da argumentação informal (na 

qual a justificação se torna uma ação necessária). Em relação a essa última, o autor propõe 

que existem dois tipos: simples, composta por ponto de vista, dados e justificativa; e a 

complexa, nas quais são apresentados os pontos de vista, dados, justificativa, justificativa da 

justificativa, modalização e contra-argumentação (1958, em LEAL, 2004b, p. 8).  

A elaboração de Toulmin nos serve para identificarmos as prováveis ações que se 

inserem num discurso argumentativo. Entretanto, ao aderirmos a um movimento 

compreensivo da argumentação como atividade discursiva, reinaugurada por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), não se torna possível admitirmos que existissem discursos 

argumentativos circunscritos a dois modelos: simples e complexos. Ao considerarmos a 

argumentação enquanto atividade discursiva, portanto que se processa em um constante 

movimento interativo, resgatamos suas várias possibilidades de apresentar-se na sociedade. 

Ou seja, a atividade argumentativa assumiria o formato que melhor atendesse à situação 

proposta, considerando os interlocutores e suas condições de produção. Produzir o discurso é 

elaborar o texto com atenção a quem são e o que pensam aqueles aos quais me dirijo, qual a 

abrangência social do que discutirei naquele momento, quais as possíveis idéias contrárias, 

qual o papel social exercido por mim e pelos demais naquelas circunstâncias, entre outros 

fatores que se apresentam na produção de textos para circulação social a que nos submetemos. 

Assim, diferentes modelos textuais são construídos para atender a tanta diversidade. 

Por exemplo, ao refletir acerca de um possível contexto de produção do discurso 

argumentativo, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 219), autores da nova retórica, nos 

trazem que esses, em alguns casos, apresentam argumentos que chamam “quase-lógicos”, ou 

seja, assumem uma aparência de demonstrações. No entanto, a preocupação central dos 

autores se dá, com efeito, em razão da estrutura argumentativa destinada aos auditórios, nos 

advertindo que “é em função de um auditório que qualquer argumentação se desenvolve” 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, 6).   

Frente a este aspecto, os autores desenvolvem a idéia de auditório particular e 

auditório universal. O primeiro refere-se a um público restrito, com características em comum 

e possível de ser entendido/ percebido pelo orador. Já o segundo, seria representado pela 

humanidade inteira.  

Diante dessa abordagem, nos é possível perceber que os autores pautam suas 

considerações acerca da discursividade da argumentação. Consideram os possíveis 

interlocutores e situação de produção. Para tanto, geram a idéia do “auditório”. E pensando 
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nas particularidades desse auditório, produzem a diferenciação entre o que seria o auditório 

particular e o que seria o auditório universal.  

A fim de atender às singularidades de cada um, os autores trazem à baila uma 

diferenciação entre o que seria persuadir e convencer, atribuindo à primeira a argumentação 

destinada aos auditórios particulares e, à segunda, a adesão de todo ser racional (PERELMAN 

e OLBRECHTS-TYTECA,1996, p. 31). Persuadir seria, nesse caso, a utilização de razões 

afetivas e pessoais para obter a conquista do público, enquanto convencer seria obter a adesão 

de todos, ou seja, do auditório universal. Apesar de tentarem realizar a distinção entre tais 

fenômenos, os autores admitem que as fronteiras entre ambos são símiles e devem 

permanecer assim, uma vez que os limites entre a diferenciação dos diversos auditórios é 

incerta (Ibid, 1996, p. 33).  

Ainda de acordo com as idéias de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) no que tange 

aos auditórios, Reboul (1998, p. XVII) nos traduz tal fato diferenciando os atos de argumentar 

em dois tipos: silogístico e os que se fundamentam no exemplo. O primeiro dirigido a um 

grande público enquanto que o segundo, a auditórios especializados. Ainda quanto a esse 

aspecto, Koch (2006, p. 18) alega que “o primeiro conduz a certezas, ao passo que o segundo 

induz a inferências que podem levar esse auditório – ou parte dele – à adesão aos argumentos 

apresentados”.  

Reboul (1998, p. 95), ao retomar esse conceito dos autores de “Tratado da 

Argumentação”, apesar de referenciar seu discurso analiticamente acerca do termo, finda seus 

pensamentos admitindo que “o auditório universal não é um engodo, mas um princípio de 

superação, e por ele se pode julgar da qualidade de uma argumentação”. Este pensamento é 

coerente com o que concebem Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) por objetivo da 

argumentação: “provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu 

assentimento”, considerando eficaz a argumentação que aumente a intensidade de adesão 

(Ibid, p. 50). Ora, para que se obtenha adesão, para que o discurso se torne eficaz, é preciso 

que o orador considere as características dessa massa e identifique quais recursos lhe 

causariam mais efeito. Seria preciso perceber peculiaridades deste público, ou seja, 

compreender o contexto de produção deste texto, e, assim inferir possíveis resultados de 

acordo com o que se professa.  

É interessante notarmos, e reverenciarmos, essa reflexão acerca da função do auditório 

para a construção do discurso argumentativo pelos autores, entretanto, ao que parece, mesmo 

diferenciando auditório “particular” de “universal”, os autores acabam por atribuir-lhes 

unidade de forma. Desconsideram também que, por mais ampliado que possa ser um 
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auditório, ele representa grupos sociais. Ou seja, ao nos dirigirmos a um auditório, 

construímos representações sobre ele, de modo que ele não mais seria universal, e sim 

representativo de grupos sociais. Breton, nesse sentido, afirma que todos os auditórios seriam 

particulares (2003, p. 31).  

Na idéia de auditório universal desconsideram-se os fatores a que já nos referimos 

nesse tópico: as esferas sociais de interlocução e os papéis sociais exercidos pelos envolvidos. 

Para a produção de um texto, principalmente no caso de um texto argumentativo, se torna 

essencial ter em pauta a situação e os interlocutores na qual e para os quais o texto será 

produzido. É na construção da base de orientação fundada nessas informações que o produtor 

do texto poderá ter o cuidado com a seleção da temática, com a escolha do gênero mais 

próprio à situação, com as estratégias para defender os pontos de vista e optar pela forma de 

abordagem dos argumentos em busca de uma adesão.  

No que se refere ao auditório universal, as análises de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996) parecem remeter ao que Telma Leal (2004b, p. 9) analisa que seria o lidar com grandes 

auditórios ou com interlocutores dos quais se tem representações pouco precisas. Entretanto, a 

autora adverte sobre o fato de que a idéia de um auditório universal poderia naturalizar o 

fenômeno das interações. Neste caso, as condições de produção seriam neutralizadas, quando 

para a autora elas têm caráter fundamental para obter eficácia argumentativa (Ibid, p. 10). É a 

partir dessas condições que os locutores representariam a situação, adequar-se-iam ao 

contexto proposto e optariam, dentro de uma gama de possibilidades, pelas melhores 

alternativas (palavras, gestos, temas, etc.) para o momento, ou seja, seria construída uma base 

de orientação fundamentada nas situações de produção apresentadas. Ou seja, para a produção 

do texto, é fundamental que se considere que cada auditório, independente de sua extensão, é 

uno e plural. Isso significa atentar para as peculiaridades dos interlocutores e os papéis 

exercidos por estes em meio às situações de comunicação. De acordo com a compreensão de 

todos os elementos que compõem esse contexto é que seria possível a criação dessa base de 

orientação e, com ela, a escolha das melhores estratégias a adotar. Essas questões serão 

melhor discutidas no tópico sobre produção de textos.  

É possível concluir que, junto ao que Telma Leal (2004b, p. 9) aponta, as abordagens 

da Dialética percebem a argumentação enquanto uma atividade discursiva que busca efeitos 

imediatos sobre as platéias, ou seja, concordatas com os pontos de vista defendidos. Koch 

(2006, p.19) nos aponta que os trabalhos de Perelman impulsionaram novos estudos sobre a 

argumentação ao sistematizá-la com bases na abordagem de uma nova retórica. Entretanto, 

como vem sendo discutido por diferentes autores, como Telma Leal (2004b), apesar dessas 
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teorias tratarem a argumentação enquanto atividade discursiva, não aprofundaram seus 

estudos no sentido de entender a complexidade das relações e atitudes envolvidas na 

elaboração de um discurso argumentativo, fosse em relação ao que o sujeito elabora 

cognitivamente para produzir o texto, fosse o que ele considera sobre as relações sociais 

envolvidas. Cabe ressaltar que esses aspectos se tornam de profunda relevância ao nosso 

trabalho. Além disso, na sociedade, as relações são estabelecidas por formas mais complexas 

de interação. Por outro lado, na interação via linguagem verbal, as relações são pautadas na 

adoção de gêneros discursivos, que é o que passamos agora a abordar. 

 

1.2. Gêneros discursivos e seus agrupamentos: a ordem do argumentar.  

 

As perspectivas dialéticas levaram à compreensão de que argumentar é construir 

discurso para mobilizar audiências. Ou seja, estaria em pauta a idéia de que é uma atividade 

social, resultante das condições em que se realiza. 

De acordo com essa idéia, mas com uma concepção bastante ampliada de atividade 

social, vários autores concebem a argumentação como base de todo discurso. Koch (2006, 

17), por exemplo, concentra suas discussões no ramo da Semântica Argumentativa. Busca 

bases em autores como Ducrot (1978 em KOCH, 2006) e Vogt (1980, em KOCH, 2006) para 

construção de sua teoria e assume que “a todo e qualquer texto subjaz uma ideologia”. Assim, 

considera que para que o discurso seja bem estruturado é preciso que ele contenha todos os 

elementos necessários à sua compreensão, sejam eles implícitos ou explícitos. Para a autora, a 

argumentação 

 

Constitui atividade estruturante de todo e qualquer discurso, já que a 
progressão deste se dá, justamente, por meio das articulações argumentativas 
dos enunciados que compõem um texto como fator básico não só de coesão 
mas principalmente de coerência textual (Ibid, 17). 

 

Ainda no campo da linguagem, Citelli (1985, p. 5 e 6) traça algumas considerações 

que são aqui interessantes destacar. O autor parece compartilhar da idéia de uma base 

argumentativa comum para grande parte dos discursos em geral e considera difícil a tarefa de 

identificar textos que não tenham por base um discurso persuasivo. Entretanto, ressalta a 

possibilidade de exceções, como no caso dos textos lúdicos.  

Telma Leal (2004b, p. 14) explicitamente concorda com a idéia de que todo texto traz 

consigo intenções, mas admite existirem “alguns textos que apresentam de forma mais 
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explícita o objetivo de defender idéias”, esses seriam os textos que apresentam uma 

composição predominantemente argumentativa. 

Na sociedade, formas lingüísticas foram criadas para atender a essa função 

comunicativa, como também às funções de expor, narrar, relatar, descrever ações, entreter, 

dentre outras. Essas são traduzidas em gêneros discursivos. Para Schneuwly e Dolz (2004), 

com base na obra bakhtiniana, os gêneros constituem-se como tipos relativamente estáveis de 

enunciados, que têm por características um conteúdo temático, um estilo e uma construção 

composicional.  

Ao produzirmos um texto, seja ele oral ou escrito, escolhemos um gênero baseando-

nos nos conhecimentos e representações sobre a esfera de circulação social (igreja, rádio, 

escola, sindicatos, trabalho, etc), as necessidades (convocar para um culto, denunciar falta de 

saneamento, estabelecer regras de manutenção de ambientes, discutir as melhores soluções 

para solicitar a melhoria das condições trabalhistas, enviar memorandos, etc) e os 

participantes (fiéis, líderes comunitários, alunos, professores, funcionários...).  

Bakhtin (2003, p. 263), ao tratar sobre os diferentes gêneros discursivos, esclarece que 

esses podem ser de ordem primária ou secundária. A primeira refere-se àqueles gêneros 

constituídos em situações espontâneas. Suas características predominantes seriam o controle 

mútuo da situação, a imediatez do funcionamento do gênero e o pouco controle 

metalingüístico sobre a ação lingüística em curso. Alguns exemplos que poderíamos tomar 

aqui seriam as conversas entre parentes próximos ao telefone, bilhetes deixados sobre a mesa 

da sala, as mensagens instantâneas trocadas entre amigos na internet. Já os gêneros 

secundários seriam aqueles mais distantes de situações comunicativas cotidianas, pertencentes 

a contextos que exigiriam maior grau de formalidade, como, por exemplo, os discursos 

políticos, os debates entre pesquisadores, os artigos e relatórios científicos, as cartas de 

reclamação e solicitação, as instruções de montagem, entre outros.  

É importante salientar que os gêneros primários e secundários não estão 

necessariamente relacionados à modalidade de funcionamento oral ou escrita. Tal 

classificação pauta-se, na verdade, no controle mais ou menos intenso da metalinguagem 

requerida em determinados contextos de produção. Assim, alguns gêneros orais que a 

princípio poderiam ser tomados como gêneros primários, exigem um gerenciamento 

metacognitivo da linguagem quase que constante, seu contexto geralmente requer preparações 

prévias, como é o caso de um discurso político. Esse, portanto, apesar da imediatez da 

situação em que o discurso será proferido, e mesmo reconstituído, foi anteriormente 

preparado, pensado. Do mesmo modo, para os gêneros escritos, que poderiam, 
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precipitadamente, serem considerados todos como gêneros secundários, temos os bilhetes e, 

atualmente, as mensagens instantâneas e os scraps internáuticos, ou os “recados”, deixados 

em páginas pessoais dispostas na internet. Esses estariam concentrados no grupo dos gêneros 

primários, devido à sua não-formalidade e mesmo à fluidez comunicativa, como à sua 

dependência diante do contexto comunicativo. Sobre os gêneros secundários, o que se conclui 

das discussões dos autores é que necessitam de um ensino sistematizado para sua apropriação 

(SCHNEUWLY, 2004a, p. 30 a 33).  

Esses fundamentos guiam Schneuwly e Dolz (2004) a uma proposta de ensino dos 

gêneros. Assim, propõem para o ensino destes um modelo de currículo em espiral, sobretudo 

dos gêneros secundários. A organização dos gêneros a ensinar estria pautada numa 

organização desses em cinco agrupamentos, necessários à apropriação em todos os anos de 

escolarização. Apenas em busca de detalhar os agrupamentos propostos por Dolz e 

Schneuwly (2004a, p. 60-61), retomaremos as características globais para cada um deles, 

especificando o domínio social de comunicação, o aspecto tipológico e as capacidades de 

linguagem dominantes, assim como exemplos de gêneros, respectivamente: 

 

1. Cultura literária ficcional - narrar – mimeses da ação através da criação da 

intriga no domínio do verossímil – contos de fadas, contos maravilhosos, 

biografia romanceada, crônicas literárias, adivinhas, piadas; 

2. Documentação e memorização das ações humanas – relatar – representação 

pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo – relatos de 

experiência, relatos de viagem, testemunhos, anedotas, autobiografias, 

curriculum vitae; 

3. Transmissão e construção de saberes – expor – apresentação textual de 

diferentes formas dos saberes - texto expositivo (em livros didáticos), 

seminários, conferências, resenhas, verbete, palestras; 

4. Instruções e prescrições – descrever ações – regulação mútua de 

comportamentos – instruções de montagem, receitas, regulamentos, regras de 

jogos; 

5. Discussão de problemas sociais controversos – argumentar – sustentação, 

refutação e negociação de tomadas de posição – textos de opinião, carta do 

leitor, carta de reclamação e solicitação, debate regrado, assembléia, resenha 

crítica, artigos de opinião, editoriais (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004a, p. 60-

61).  
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Essa classificação é destinada a fins didáticos, tendo em vista que os textos agrupados 

em cada ordem são heterogêneos. Além disso, os agrupamentos não contemplam todos os 

textos que circulam em uma dada sociedade, mesmo porque, levando em consideração que os 

gêneros são construções históricas e sociais, eles têm a possibilidade de desaparecer, 

reaparecer e modificar-se. Mesmo assim, é importante reconhecermos a importância dessa 

classificação, pois ela auxilia na difícil tarefa de delimitar o que ensinar e como ensinar.  

No caso dos gêneros da ordem do argumentar, em geral, utilizados na sociedade, a 

necessidade de defender pontos de vista aparece de forma explícita, mas também 

implicitamente, quando ocorre a divergência de pontos de vista acerca de alguma situação ou 

temática. Os autores discorrem que há temáticas que são mais passíveis de refutação que 

outras. Há, no caso, temáticas que compartilham de consensos sociais e necessariamente o 

teor argumentativo existe, porém com pouca ênfase, poderíamos aqui citar a necessidade de 

não se jogar lixo nas ruas, de toda criança ter direito à escola, entre outras. Existe a 

possibilidade de assunção de pontos de vista opostos e discussão, que chamaremos aqui de 

colaborativa, para defesa desses pontos de vista. Para essas, citaríamos: uso de celulares por 

alunos, utilização da internet por adolescentes, entre outros. Essas seriam as mais próprias 

para a sala de aula, pois os alunos poderiam elaborar pontos de vista e defendê-los de forma 

que a aprendizagem acerca da temática e dessas estratégias argumentativas fossem 

contempladas. Mas há ainda temáticas/ situações que podem aparecer, a depender dos grupos, 

de forma a provocar adesões bastante contrárias e passionais, das quais os pontos de vista 

assumidos poderiam ter caráter de moral, chegando até a abdicar de justificativas lógicas. 

Essas poderiam, em sala de aula, segundo os autores, levar a defesas tão acirradas que 

fugiriam ao aspecto do ensino aprendizagem. Para essas, os autores citam a legalização ou 

não do aborto, entre outras. 

Diante dessas reflexões, abordaremos a sistematização desses autores para o trabalho 

com textos em sala de aula, sobretudo aqueles pertencentes à ordem do argumentar, desde as 

séries iniciais do ensino.  
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2. LI�GUAGEM, ARGUME�TAÇÃO E E�SI�O 

 

 

Nesse capítulo, nos dedicaremos a refletir sobre o ensino da argumentação, com foco 

no trabalho de compreensão e produção de textos orais e escritos. Para melhor organização, 

dividimos as discussões em dois blocos. Inicialmente, apresentaremos as contribuições de 

Schneuwly e Dolz (2004) em relação às questões mais gerais de organização do ensino dos 

gêneros discursivos, com exposição de uma proposta para a organização da progressão escolar 

/ tempo escolar em relação a tal objeto de ensino. No segundo bloco, discutiremos sobre 

questões específicas do ensino de cada modalidade / eixo do trabalho com linguagem (leitura, 

produção de textos, oralidade) em relação à dimensão argumentativa do discurso. 

 

2.1. A argumentação na organização do tempo escolar: a proposta de Dolz e Schneuwly 

 

Nessa pesquisa, adotamos a abordagem teórica proposta por Dolz e Schneuwly 

(2004a, p. 58-63) em relação aos princípios fundamentais de trabalho com os gêneros 

discursivos2 na escola. Os autores, para fins didáticos, classificaram os gêneros em cinco 

ordens: narrar, relatar, expor, descrever ações e argumentar, conforme apresentado. A 

proposta de organização da progressão escolar desses autores resume-se basicamente na idéia 

de levar os alunos a entrar em contato com certa variedade textual em todos os anos de 

escolaridade, de forma a contemplar esses agrupamentos. A seleção dos gêneros para ensino 

seria orientada pela sua finalidade e por algumas características composicionais.  

A opção pelo agrupamento de gêneros para orientar a seleção textual a ser explorada 

em sala de aula e não de uma lista dos gêneros a serem ensinados é resultante do princípio de 

que jamais a escola dará conta de contemplar todos os gêneros discursivos na sua organização 

curricular. Nem mesmo os mais importantes, tendo em vista que encontramos milhares de 

gêneros circulando nas sociedades modernas. Desse modo, os autores tentam encontrar um 

modo de diversificar os gêneros, garantindo que algumas características textuais comuns a 

outros gêneros possam ser contempladas. A falta de critérios para a escolha dos gêneros 

poderia, segundo tais autores, levar a um ensino pouco sistemático acerca de cada gênero ou 

mesmo baseado numa não-observância de suas funções sociais e similitudes com outros 

gêneros de mesma ordem.  

                                                 
2 [...] cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros discursivos (BAKTHIN, 2003, p. 262). 
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Nesse sentido, o gênero aparece enquanto objeto de ensino, mas não como um 

conteúdo a ser prescrito. Longe de assumirem uma postura pretensiosa quanto ao atendimento 

de todos os gêneros presentes na sociedade, os autores buscaram características peculiares 

entre alguns desses, de forma a agrupá-los. A idéia, portanto, não é de prescrever regras para 

leitura ou produção dos gêneros, mas, sim, auxiliar os alunos a aprender a refletir sobre suas 

características, generalizando aspectos / habilidades apreendidos no trabalho com um gênero 

para situações com as quais aquelas vivenciadas na escola tenham semelhanças. 

A organização de gêneros segundo as ordens propostas baseou-se em três critérios 

fundamentais: corresponder às finalidades sociais mais amplas destinadas ao ensino dos 

gêneros; retomar distinções tipológicas; para cada agrupamento possuir relativa 

homogeneidade quanto às capacidades de linguagem dominantes nos gêneros (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004a, p. 58). O que pode parecer a uma primeira vista certa centralidade nos 

tipos textuais, e assim uma retomada das antigas concepções de ensino da língua, passa a se 

constituir como fonte primordial de reflexões sobre as práticas de linguagem e sobre os 

diferentes modos de interagir por meio da linguagem. A progressão, assim, seria pensada 

como um modo de os mesmos gêneros ou gêneros semelhantes serem usados em sala e aula e 

tomados como foco de reflexão em diferentes etapas de escolaridade, propiciando um 

aprofundamento, com atenção a novas dimensões textuais a cada contato dos alunos com os 

textos. Desse modo, passa-se a conceber o ensino dos gêneros discursivos desde os primeiros 

anos de escolaridade, em um currículo organizado de forma espiral, com atenção prioritária 

aos gêneros secundários.  

A proposta de aprendizagem em espiral é feita na tentativa de que o professor possa 

adeqüar-se às possibilidades e necessidades de aprendizagem de cada etapa de ensino. As 

dimensões textuais e habilidades contempladas no primeiro ano do Ensino Fundamental, 

desse modo, não seriam as mesmas contempladas no quinto ano, embora textos de um mesmo 

gêneros pudessem ser usados..  

Os princípios pedagógicos, didáticos, psicológicos e sociais que embasam essa 

proposta dizem respeito, respectivamente, à diferenciação das formas de acesso à escrita, 

possibilidades de definir características específicas de funcionamentos dos gêneros, 

necessidade do domínio das diversas operações lingüísticas – nesse caso, como relatamos 

anteriormente, relacionadas a cada agrupamento – e, por fim, quanto ao ensino da expressão 

enquanto mimese das relações do homem com o mundo e consigo mesmo (DOLZ E 

SCHNEUWLY, 2004a, p. 62 e 63). 
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Tais proposições colocam em jogo as discussões sobre a didatização dos gêneros 

discursivos. Os autores defendem que ao entrarem na escola, os textos sofrem modificações, – 

pelo menos parcialmente –, pois tornam-se, primeiramente, objetos de ensino e, dessa forma, 

mimeses dos gêneros de referência, para só depois se desdobrarem novamente nos gêneros 

circulantes nos contextos extra-escolares. Entretanto, essa transposição por que passam os 

gêneros discursivos, para serem usados na escola, precisa ser entendida como favorecedora do 

processo de ensinagem ocorrido na escola. O gênero como instrumento de interação social 

continua a existir à medida que a escola o utiliza, favorecendo situações similares à sua 

circulação social, ou seja, finge-se que sua função permanece a mesma a fim de destacar suas 

dimensões ensináveis, concretizando-se em objeto de ensino (DOLZ E SCHNEUWLY, 

2004b, p. 180).  

O que nos chama a atenção, quase que instantaneamente, é o abandono do ensino da 

linguagem centrada nos tipos textuais, que pareceu promissora durante certo tempo. Ao 

relembrar essa sistemática, os autores nos alertam acerca das inadequações didáticas de tais 

práticas, das quais duas foram centrais: 1. o objeto não era o texto e sim as operações de 

linguagem constitutivas do texto; 2. assim, dava-se prioridade às formas de linguagem a 

serem utilizadas por cada tipo, no caso, as análises partiam de “subconjuntos particulares de 

unidades lingüísticas que formam configurações, traduzindo as operações de linguagem 

postuladas” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004a, p. 58). Isso significa que ao partir dos tipos 

textuais, o ensino da expressão baseava-se em modelos idealizados, inexistentes na sociedade. 

Ensinavam-se estruturas e ordenamentos textuais independentes da situação comunicativa em 

que o texto se produzia. Ou seja, não havia a preocupação com o contexto de interlocução, tão 

necessário à construção do discurso. Voltaremos a discutir essa questão nos próximos tópicos. 

Para esse, nos bastou mostrar que o que estaria no cerne da organização curricular na 

proposta de Schneuwly e Dolz (2004) não seria necessariamente o domínio do gênero em si, 

mas sim dos recursos lingüísticos presentes nesses, passíveis de transferência para outros 

gêneros, assim como das habilidades e competências exigidas para a participação em práticas 

sociais de linguagem em que tais gêneros estariam presentes, de modo a promover a 

capacidade de participar de diferentes situações de interação em que gêneros semelhantes a 

esses circulem. Por outro lado, as aprendizagens que perpassam diferentes práticas de 

linguagem seriam contempladas: saber adotar gêneros discursivos para lidar com problemas 

do dia-a-dia, por exemplo. 

Nessa perspectiva, a linguagem é percebida enquanto atividade discursiva e objeto de 

ensino. Filiamo-nos a estas discussões e, diante do exposto, nossa pesquisa guia-se por uma 
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abordagem interacionista de linguagem, ou seja, admite-a enquanto uma manifestação verbal, 

como um mecanismo de interação, que tem as práticas sociais por finalidade (KOCH, 2003, p. 

27). É nesse sentido que nos apoiamos na proposta de Schneuwly e Dolz (2004) para o ensino 

da argumentação nas séries do ensino fundamental. 

O agrupamento da ordem do argumentar foi nosso foco de análise nos livros didáticos 

de História. Entretanto, concebemos que alguns gêneros realizaram flutuações entre duas ou 

mais ordens. Também, compreendemos que há gêneros não pertencentes ao agrupamento do 

argumentar, mas que, porém, podem vir a apresentar dimensões argumentativas. Nesse 

sentido, analisamos os textos pertencentes aos demais gêneros presentes neste material que, 

embora classificados em outra ordem, em algum momento levantavam pontos de vista e/ ou 

acrescentavam justificativas e contra-argumentos, como por exemplo, os relatos históricos.  

Desse modo, a análise de material foi realizada de modo abrangente, para termos 

informações sobre o que os alunos liam. Mas, nesse estudo, interessa saber não só o que os 

estudantes liam, mas como liam e escreviam. Além disso, pretendeu-se investigar também as 

situações de uso da oralidade. Por tal motivo, a seguir, exploraremos um pouco o que estamos 

entendendo por leitura, produção textual e oralidade e quais as pesquisas que trazem a 

argumentação como foco dessas atividades em busca de orientar nossa pesquisa. 

 

2.2. Ensino da argumentação: leitura, produção de textos e oralidade  

 

Buscaremos, diante do então exposto, refletir acerca das atividades de leitura, 

produção textual e oralidade, especificamente quando se destinam a objetivos relativos ao 

desenvolvimento das estratégias argumentativas: reconhecer pontos de vista, elaborar a 

própria opinião, defendê-la, diferenciá-la das demais, justificá-la, contra-argumentar as 

adversas, dentre outras. 

Inicialmente faremos um apanhado das discussões sobre leitura, principalmente no que 

concerne à leitura de gêneros da ordem do argumentar. Em seguida, nos preocuparemos em 

discutir as teorias sobre processamento textual, as condições favoráveis ao ensino de produção 

de textos, propostas para a organização dessas aulas em pesquisas relacionadas à temática, 

inclusive sobre elaboração de textos predominantemente argumentativos. Ao final desse 

tópico, retomaremos algumas discussões acerca do ensino da oralidade. Em todos os tópicos, 

nos voltaremos para discussão sobre o ensino da argumentação. 
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2.2.1. Estratégias de leitura e argumentação  

 

Por muitos anos, o processo de escolarização privilegiou a oralização da leitura como 

fator primordial no ensino dessa atividade. Por oralização da leitura, compreendia-se a leitura 

de textos em voz audível e com dicção clara. Avanços teóricos dessa temática possibilitaram o 

questionamento da validade dessa atividade como promissora, o que nos trouxe alguns 

esclarecimentos que foram inicialmente compreendidos sob dois modelos de processamento 

leitor: ascendente e descendente (COLOMER e CAMPS, 2002, p. 30). 

O primeiro baseava-se em explicações acerca da compreensão textual considerando 

que esta se daria pelo reconhecimento das unidades mínimas do texto: letras, palavras, para só 

posteriormente compreender os sentidos mais amplos em nível frástico e textual. O indivíduo 

entendia o texto à medida que fosse possibilitada a audição de cada parte deste através da 

oralização do texto escrito, o que subsidiaria as atividades até então propostas na escola. “O 

caminho seria, então, dar ênfase inicial no ensino da decodificação para uma posterior ênfase 

no trabalho com o significado” (TERZI, 2006, p. 15).   

Por outro lado, o modelo denominado de descendente trouxe um outro viés explicativo 

para a compreensão leitora. Pregava que seria com base no reconhecimento global do texto, 

do seu contexto, que adviria a compreensão, mesmo porque a compreensão não se dava tão 

somente quando da leitura em voz alta. Pesquisadores adeptos dessa segunda forma de 

explicação advogavam que ao ler os textos, não se liam suas partes menores: a compreensão 

do texto era dependente do seu contexto. Assim, como dito por Colomer e Camps (2002), 

esses autores concebiam que um texto não representava um somatório de significados de 

palavras ou mesmo seu significado literal, mas sim um conjunto de sentidos produzidos por 

um emissor para um(ns) receptor(es).  

Essas pesquisas embasaram por muitos anos o processo de ensino da leitura. No 

primeiro caso, havia ênfase na oralização do texto escrito, porque se acreditava que a 

compreensão adviria da escuta das partes do texto para posterior somatório dessas partes. A 

leitura estava centrada no texto e esse era compreendido em seu sentido literal. No segundo 

caso, com a ênfase exagerada nos processos de antecipação de sentidos, não se investia no 

ensino de estratégias de leitura diversificadas e adequadas às diferentes finalidades. 

Segundo Terzi (2006, p. 16), duas questões se colocam às pesquisas que compunham 

tais corpos teóricos. A primeira faz referência à não consideração da história de leitura das 

crianças pesquisadas. A segunda diz respeito à metodologia utilizada que não considerou o 

processo de aprendizagem em que cada criança esteve envolvida. 
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Somente nos últimos anos, a compreensão sobre a leitura se ampliou, adotando-se a 

perspectiva teórica de um modelo psicolinguístico-cognitivo. Segundo Colomer e Camps 

(2002), nesse modelo, a leitura é tida como um processo mais geral, incluído entre os 

processos de relação humana e valorização da aprendizagem do que se lê. Valorou-se, então, 

não o fracasso, mas os procedimentos utilizados pelos bons leitores, assim como o ensino 

dessas estratégias. Passou-se a considerar a leitura como uma ação interativa entre os 

processos descendentes e ascendentes, ou seja, “o que o leitor vê e o que ele mesmo traz são 

dois processos simultâneos e em estreita interdependência” (COLOMER e CAMPS, 2002, p. 

31). 

Acerca do processamento da leitura, Hall (1989 em COLOMER e CAMPS, 2002, p. 

32) nos traz algumas reflexões fundamentais: depende de processos perceptivos, cognitivos e 

lingüísticos; o leitor experiente utiliza simultaneamente informações de níveis distintos de 

forma integrada; os processos de baixo nível funcionam automaticamente, possibilitando ao 

leitor atentar aos processos de alto nível e o leitor eficiente gerencia sua própria compreensão 

textual. 

Colomer e Camps (2002, p. 33-36) explicam que, para o processamento geral das 

informações textuais a partir da leitura, algumas atividades são realizadas por nosso cérebro, 

como percepção, memória e representação do mundo. A percepção é formada pela captação 

de estímulos perante os sentidos, ou seja, lemos com nossos olhos ou, quando não possuidores 

da capacidade de visão, com nossas mãos os textos em braile, mas de alguma forma captamos 

as informações externas. A memória nos permite reter certa quantidade de informações para 

compreensão do que foi perceptível. A essa são atribuídos dois formatos: memória de curto 

prazo e memória de longo prazo. A primeira seria a memória de trabalho, para utilização 

imediata, que pode ser re-elaborada e/ ou integrada a conjuntos mais amplos. A segunda 

possui grande capacidade e duração. A essa, devemos nosso conjunto de conhecimentos 

captados desde nosso nascimento, que nos são significativos e que acessamos de forma 

compreensível. Já a representação do mundo depende da compreensão e das lembranças sobre 

as relações entre o ser e o mundo que o indivíduo tem possibilidades de armazenar, ou seja, 

nossos conhecimentos prévios.  

Neste caso, a compreensão não depende exclusivamente de uma capacidade, mas do 

conjunto de ações que acabamos de explicitar, conjugadas aos conhecimentos que já fazem 

parte da representação mental do indivíduo. Em se processando, o leitor faz uso de estratégias 

que são realizadas para constituição dessa compreensão, traduzidas basicamente por: 
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formulação de hipóteses, verificação das hipóteses realizadas, integração da informação e o 

controle da compreensão. 

Em resumo, como vêm discutindo sistematicamente autores como Colomer e Camps 

(2002, p. 36-37), essas ações são exercidas, respectivamente, pela ativação dos conhecimentos 

prévios frente à leitura a ser realizada, permitindo antecipar questões quanto ao conteúdo pela 

verificação da validade ou da exeqüibilidade das antecipações. Ou seja, a confirmação adviria 

de pistas gráficas das hipóteses anteriormente levantadas, assim como pelo gerenciamento e 

concatenação das informações acessadas. Nesse sentido, à medida que se processa a leitura, o 

conteúdo global do texto se constitui e o leitor exercita constantes movimentos de 

sumarização das informações de forma fluida, adquirindo consciência basicamente apenas 

quando confirmadas as hipóteses ou quando se chega a conclusões explícitas.  

Frente a tais movimentos, Solé (1998) nos indica que um leitor fluente exercita 

diversas estratégias de leitura, traduzidas, basicamente, pela inferência – que seria a 

identificação de informações presentes, porém não explícitas no texto –, antecipação de 

informações, verificação de hipóteses, localização de informações, gerenciamento da leitura, 

entre outras. 

Duas questões, porém, se colocam como fatores influenciadores na compreensão 

leitora: a intenção do leitor e seus conhecimentos prévios. A primeira é a direcionadora da 

leitura que se realiza. A intenção que o leitor atribui à leitura direciona-a para seus propósitos: 

prazer, obter determinada informação, seguir instruções, estudar, etc.  

Quanto aos conhecimentos prévios, são fundamentais para a conjugação do que o 

leitor já sabe e do que do que pode aprender com a leitura. São de duas ordens: 

conhecimentos sobre o escrito e conhecimentos de mundo. Colomer e Camps destacam que, 

quando se fala de conhecimentos sobre o escrito, há uma série de “subconhecimentos” 

implicados, como é o caso do conhecimento textual – que seria o conhecimento dos gêneros e 

em conseqüência da situação comunicativa-, e o conhecimento lingüístico –  traduzido pelo 

uso das formas gramaticais. Já o conhecimento de mundo é intrinsecamente relativo aos 

conteúdos traduzidos no texto, tendo em vista que esse advém das experiências sociais do 

leitor.   

Como conseqüência dessa última concepção por nós adotada, passaram a ser 

consideradas algumas condições para o ensino de leitura, resumidas aqui em: explorar os 

conhecimentos prévios dos alunos, partindo desses para o objeto a ser ensinado; favorecer a 

comunicação; familiarizar os alunos com a língua escrita, relacionando-a à sua capacidade 

comunicativa; fomentar a consciência metalingüística, considerando a própria linguagem 
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como objeto de estudo; utilizar textos concebidos para a leitura, com funções sociais reais; 

experimentar a diversidade de textos e leituras; ler sem ter de oralizar, embora se considere 

importante levar o alunos também a ler em voz alta (COLOMER e CAMPS, 2002, p. 62-69).  

Adotando por foco a compreensão dos mecanismos de aprendizagem da leitura, dos 

fatores influenciadores dessa, algumas pesquisas se desenvolveram acerca da reflexão de 

como inserir na sala de aula o ensino das atividades que o leitor executa ao ler textos. 

Colomer e Camps (2002, p. 81-88) nos trazem uma lista de atividades possíveis de adaptação 

a qualquer turma, porque são soluções simples. Como exemplo, temos: incentivar os alunos a 

realizarem interpretações do texto de acordo com o que tiverem entendido; utilizar formas 

gráficas de representação, como sublinhar fragmentos do texto, desenhar, identificar funções, 

produzir diagramas de acordo com o texto; oferecer modelos de compreensão e controle com 

base na comunicação dos objetivos da leitura, de instruções diretas sobre como distinguir 

detalhes e idéias principais em parágrafos; identificar incoerências nos textos; utilizar técnicas 

de discussão coletiva, neste caso, debates com demais colegas sobre o que leram a fim de 

aprofundar o pensamento e eliminar incoerências de interpretação com base no texto lido. 

Essa, em particular, possibilitaria aos alunos expressar suas opiniões, contrapor e colocar em 

jogo afirmações polêmicas professadas por outros, ou seja, ações que contribuem para o 

exercício do pensamento argumentativo; ajudar a interiorizar orientações a serem seguidas e 

relacionar a compreensão com a produção textual. 

Caminhando neste sentido, em Solé (1998) é possível percebermos uma grande 

preocupação com o ensino das estratégias utilizadas por leitores fluentes para os iniciantes 

nessa atividade. A autora distingue três momentos para organizar atividades em favor da 

aprendizagem das estratégias: antes, durante e depois da leitura.  

Em relação às atividades a serem realizadas antes da leitura, a autora reflete sobre 

motivos que impulsionariam atividades interessantes para motivar a leitura, fosse ativando a 

curiosidade, estabelecendo desafios ou despertando o interesse; fosse estabelecendo objetivos, 

refletindo sobre a função do texto; fosse ajudando a ativar os conhecimentos prévios nos 

âmbitos já destrinchados: de mundo ou lingüísticos; ou mesmo ajudando os alunos a 

estabelecer previsões quando da exploração da capa, do sumário, das imagens, do título, ou 

mesmo do estilo do autor. 

O estabelecimento de finalidades para leitura vem sendo destacado por pesquisas 

acerca da formação de professores em linguagem como aspecto fundamental a ser explicitado 

aos alunos. Para tanto, Leal e Melo (2006, p. 39-57) pensaram em seis finalidades gerais para 

a leitura no espaço escolar: ler para divertir-se, ler para receber mensagens de outrem, ler para 
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informar-se, ler para escrever e ler para aprender a ler. As autoras preocuparam-se em 

destacar a preocupação com a seleção de bons materiais de leitura que motivassem os alunos 

para sua execução, assim como para a elaboração de situações que provocassem nos alunos a 

necessidade de ler o texto proposto.   

As propostas de Solé (1998, p. 115 a 132) para as atividades durante a leitura dizem 

respeito à formulação de previsões e perguntas; recapitulação do que foi lido através de 

checagens da compreensão, exploração de pistas gráficas, monitoração e gerenciamento da 

leitura; esclarecimento de dúvidas por meio de interrupções, levantamento de hipóteses, uso 

de dicionários ou releitura de trechos. 

Por fim, as atividades que se seguiriam após a atividade de leitura diriam respeito à 

extração de idéias principais do texto e à elaboração de resumos, resenhas, fossem orais ou 

escritas, ou mesmo à produção e resposta a questões sobre o texto.  

Concordando com Solé (1998), Brandão (2006, p. 65-68) nos relaciona algumas das 

estratégias passíveis de ensino: traçar objetivos para a leitura, selecionar informações do 

texto, ativar os conhecimentos prévios, antecipar sentidos do texto, elaborar inferências, 

avaliar e controlar a compreensão.  

No caso das inferências, Colomer e Camps (2002, p. 38 e 39) afirmam que se 

produzem em todos os níveis do texto, podendo ser externas a ele ou tentar integrar elementos 

em seu interior para conectar informações ou preencher vazios. Podem ser, dessa forma, de 

relações lógicas (identificação de motivos, análise de capacidades, causas psicológicas ou 

físicas), de relações informativas (sobre elementos textuais que indicam seqüência de tempo 

ou de contexto, ou de relações léxicas ou pronominais) e de avaliação (baseadas em juízos de 

valor).  

Resumindo, a adoção de uma perspectiva interacionista acerca do processamento 

leitor, requer levar os textos à escola da maneira mais próxima a como esses são lidos fora 

dessa esfera educacional. Ou seja, torná-los objetos de ensino sem desprovê-los dos objetivos 

a que se destinam, como ler por prazer, ler para obter informações, ler para localizar 

informações específicas, ler para se instruir, para jogar, para montar ou utilizar objetos, para 

comunicar algo a alguém, entre outras finalidades reais, diferentes de só ler para o professor  

ou para obter uma nota. Dentre essas finalidades, ler para entender um texto e/ou estudá-lo 

também se apresenta como uma atividade socialmente relevante da qual a escola não deve se 

abster.  

Em consonância a tal afirmação, as estratégias utilizadas por leitores fluentes acabam 

por se tornar objetos de ensino frente a essa perspectiva, o que possibilita a apropriação dessas 
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em busca de uma melhor compreensão. Neste sentido, quando se pensa na leitura de textos da 

ordem do argumentar, é interessante levar os alunos a observarem o sentido que o autor quis 

dar ao texto, quais são os argumentos e justificativas apresentadas, bem como os possíveis 

contra-argumentos e refutações nele incluídas propositadamente. 

Em se tratando de pesquisas que tenham por foco a leitura dos textos do agrupamento 

do argumentar em prol do desenvolvimento das habilidades argumentativas, o que se tem 

apontado é uma ausência de investimentos com relação ao trabalho com esse agrupamento de 

textos.  

Lima (2006, p. 17-18), ao estudar compreensão de artigos de opinião por crianças, 

levantou a necessidade de maior investimento no ensino da leitura de textos da ordem do 

argumentar. Nesta pesquisa, a autora preocupou-se em investigar a compreensão textual por 

crianças com base em atividades de responder perguntas sobre artigos de opinião e elaborar 

resumos dos textos lidos. A pesquisa foi realizada com 48 alunos de quartas séries de escolas 

públicas, oito alunos de cada turma.  

A autora investigou capacidades de leitura específicas, tais como: identificação da 

temática do texto, dos pontos de vista dos autores, identificação das justificativas dos autores 

e das informações secundárias presentes no texto pelos alunos.  

A investigação sobre a identificação da temática dos textos foi realizada porque, 

segundo a autora, para identificar o assunto sobre o qual um texto trata, é necessário recorrer 

às estratégias leitoras de generalização e apreensão do sentido do texto, que são 

importantíssimas em diferentes momentos da vida escolar e extra-escolar dos alunos. Ela 

observou que 91,7% dos alunos conseguiram identificar o tema de um dos textos e 70,8% dos 

alunos identificaram o tema do outro texto. Ou seja, embora eles sejam capazes de usar tais 

estratégias, nem sempre conseguem mobilizá-las, sendo necessário um trabalho com maior 

quantidade de textos dessa natureza para desenvolver mais as capacidades necessárias à 

leitura. 

Quanto à identificação dos pontos de vista, para os quais a autora alega ser necessário 

fazer inferências quando esses não estão explícitos no texto, foram feitas questões que 

exigiam que os alunos identificassem três pontos de vista propostos pelos autores em cada 

texto. Um desses pontos de vista contemplavam a idéia que perpassava todo o artigo de 

opinião, ou seja, a idéia central.  

Um dos artigos de opinião continha dois pontos de vista (PVs) implícitos, porém o 

primeiro tratava-se da idéia central. O terceiro PV aparecia explícito no texto. A identificação 

do primeiro ponto de vista foi realizada por 91,7% das crianças. Quanto ao segundo, apenas 
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62,5% delas conseguiram identificar. Ao analisar o grau de dificuldade do segundo ponto de 

vista quanto ao primeiro, a autora defende que esse necessitava de um nível inferencial maior, 

tendo em vista que o leitor precisaria atentar ao que o autor defende através dos exemplos 

tratados por esse. Quanto ao terceiro ponto de vista, apesar de estar explícito, apenas 67,5% 

dos alunos conseguiram identificar. Provavelmente o ocorrido esteve relacionado à 

dificuldade de diferenciação entre o PV do autor e seu próprio PV.  

Lima (2006) ressalta que é fundamental a um exercício crítico de leitura a habilidade 

de reconhecer o ponto de vista defendido pelo autor para que se possa concordar ou não com 

ele e, assim, defender os próprios pontos de vista. Essa habilidade, as crianças não 

demonstraram ter ainda consolidado.  

O outro artigo de opinião escolhido também trazia três pontos de vista, dos quais o 

primeiro, embora implícito, apresentava sua justificativa em destaque. O segundo também se 

encontrava implícito e possuía justificativas recorrentes que possibilitava o processo de 

inferência por meio do estabelecimento das relações entre partes do texto. O terceiro ponto de 

vista igualmente apresentou-se implícito, porém poderia ser inferido da fala de uma 

personagem adulta. O percentual de alunos que conseguiu identificar o primeiro ponto de 

vista foi 83,3%, o do segundo foi 91,7% e o terceiro foi de apenas 58,3%.  

A autora, ao analisar essa diferença, explicita que o terceiro ponto de vista, dos três, é 

o que trata da questão mais polêmica. Também para fazer a identificação desse ponto de vista, 

era necessária a diferenciação entre o próprio ponto de vista e aquele defendido pelo autor. 

Tal habilidade não estava consolidada entre as crianças. 

Nesse sentido, é possível perceber que as crianças conseguiram identificar os pontos 

de vista que eram relacionados à idéia central do texto. Entretanto, ao exigir uma 

diferenciação entre o que era o seu próprio ponto de vista daquele que o autor defendia, o 

desempenho dos alunos caía bastante, revelando que ainda há necessidade de se levar os 

alunos a analisarem e distinguirem o que é defendido pelo autor daquilo em que se acredita, 

possibilitando a análise crítica de ambas as posições que podem convergir ou não. Além 

disso, a falta de familiarização com algumas estratégias de inserção dos pontos de vista em 

artigos de opinião, como o uso de exemplos que deixam implícito o ponto de vista, também 

dificultou a realização da tarefa. 

Quanto à identificação das justificativas, os dados parecem repetir-se. Quando se 

tratava de justificativas relacionadas à idéia principal do texto, as crianças conseguiam 

responder as questões, mesmo que inferenciais. Quando as justificativas se apresentavam de 
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modo a negar o que os alunos pensavam sobre o tema, as dificuldades em sua identificação 

eram maiores. 

Lima (2006, p. 147-150) defende que essa dificuldade advém de algumas capacidades 

necessárias que os alunos não tiveram oportunidade de desenvolver de forma suficiente para 

atender à tarefa de identificação das justificativas. Dentre essas, podem ser destacadas a 

capacidade de reconhecer o PV do autor, diferenciando-o de seu próprio ponto de vista; 

reconhecer os diferentes recursos utilizados pela linguagem jornalística utilizados no artigo de 

opinião, ou seja, conhecer as características e finalidades do gênero; reconhecer a posição do 

autor diante das diversas vozes que insere no texto, característica essencial presente nos textos 

jornalísticos; integrar informações apresentadas em parágrafos diferentes; elaborar inferências 

baseando-se nos conhecimentos prévios, articulando-as às informações tratadas no texto; 

localizar as informações explícitas no texto. 

Nessas condições, resta-nos destacar que, junto ao que Lima (2006) conclui, há uma 

necessidade em se trabalhar a leitura de textos da ordem do argumentar com alunos desde o 

início da escolarização de forma sistemática. A ausência desse tipo de trabalho foi o que levou 

os alunos a demonstrarem tais dificuldades quando era preciso definir o que o autor defendia e 

seus próprios pontos de vista. 

É considerando a importância dessas capacidades para a aprendizagem de História que 

buscamos investigar os gêneros da ordem do argumentar e as atividades de leituras que 

propiciavam identificar pontos de vista, justificativas e contra-argumentações, ou que 

convidavam a elaborar essas questões presentes nos livros didáticos analisados. Assim, no 

capítulo oito abordaremos quais as atividades de leitura que possibilitavam a apropriação das 

habilidades lingüísticas argumentativas foram apresentadas nas coleções.  

 

2.2.2. Produção de textos e argumentação  

 

Da mesma forma que a leitura, o ensino da produção de textos espelhou-se, em 

diversos aspectos, nas pesquisas acerca de como se aprende. Neste caso, algumas teorias 

sobre o processamento de idéias e textualização têm influenciado o ensino da produção de 

textos. 

Dois modelos mais recorrentemente citados na literatura sobre o tema tentam explicar 

o fenômeno da produção textual: a teoria do processamento de Hayes e Flowers (1980, em 

ROJO, 2005, p. 190); e a teoria de produção de textos discutida por Schneuwly (1988 em 

ROJO, 2005, p. 190).  
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O modelo de processamento textual procura explicar os denominados processos de 

composição dos textos a partir da identificação de subprocessos. Segundo Rojo (2005), os 

autores advogavam que as atividades de planejamento, recuperação de informações, produção 

de novas idéias e revisão de linguagem iriam todas interagir quando da constituição do texto.  

Rojo (2005) chama a atenção que o processo descrito pelos autores é, em grande parte, 

linear. Primeiro o autor, no momento do planejamento textual, acessa as condições da tarefa e 

ativa sua memória de longo prazo para constituir as metas e o plano de escrita. Nesse 

momento, conta com dois subprocessos mentais: geração e organização de idéias. A geração 

recupera as informações da memória de longo prazo necessárias à situação proposta. A 

organização seleciona os materiais mais relevantes daqueles ativados e organiza o plano de 

escrita. Até então, tais processos ocorreriam de forma simultânea. Posteriormente, os autores 

acessavam a “tradução”, que seria a transformação do que está previsto no plano de escrita em 

sentenças aceitáveis.  

Hayes e Flowers (1980, em ROJO, 2005, p. 193) advertiam que o material 

armazenado na memória possui formato de proposições, passando a assumir as formas 

lingüísticas somente após o processo de tradução. O texto produzido impulsionaria a atividade 

de revisão. Rojo (2005, 192) adverte que para quebra da linearidade do processo, os autores 

incluíram o monitoramento do planejamento, tradução e revisão. No caso desse modelo, a 

produção de textos aparece enquanto um “conjunto hierarquizado de comportamentos, regidos 

por processos cognitivos gerados por esquemas ou conhecimentos armazenados na memória e 

ativados pelo “contexto” (de tarefa)” (ROJO, 2005, p. 193). 

Rojo (2005) alerta que as conseqüências didáticas desse modelo seriam refletidas na 

instalação e viabilização de comportamentos e procedimentos (planejamento, editoração, 

revisão) que dependeriam dos conhecimentos prévios adquiridos por outras formas que não a 

da própria atividade de produzir textos. 

No caso da perspectiva enunciativa, traduzida nas pesquisas de Schneuwly (1988 em 

ROJO, 2005, p. 194- 196), a mudança de foco é clara. A ênfase anteriormente dada à 

cognição individual cede espaço para o foco na interação social fundamentalmente centrada 

na situação de enunciação. Assim, propõe-se que os indivíduos operem com estratégias 

diferentes, a depender da finalidade e do texto que se escreve. 

É frente a esse aspecto que recuperamos as discussões iniciadas nos tópicos anteriores 

desse texto. Situaremos aqui o que seria essa “base de orientação”, conceito fulcral à nossa 

pesquisa e à perspectiva de argumentação que vem sendo adotada de acordo com as 

discussões elaboradas por Schneuwly (1988, em ROJO, 2005). 



48 
 

Ao considerarmos que o texto se produz frente a uma situação de enunciação, 

fundamentalmente interativa, estamos levando em conta que esse contexto incidirá em 

decisões acerca da produção textual. Em termos de processos cognitivos, significa dizer que 

esta situação de enunciação propicia ao escrevente criar sua base de orientação – 

representação da situação de interação, do papel socialmente exercido (lugar social) e da 

finalidade de enunciação. A noção de contexto aqui é, por conseqüência, distinta daquela que 

Flowers e Hayers propunham.  

Essa base de orientação é a responsável por dar sustentação à ancoragem enunciativa 

pelo autor do texto. Ou seja, as representações construídas acerca da situação, finalidade e 

papel a ser exercido na produção, orientam as decisões tomadas durante o planejamento, 

levando à adoção de estratégias mais adequadas, dentre as muitas possíveis, à situação. Para 

esse momento, diversas ações concatenam-se: ativação, organização e seqüencialização dos 

conteúdos e estruturação lingüística. Todas essas atividades, como diz Rojo (2005), fazem 

parte da gestão textual. 

Com a base de orientação é igualmente possível ao escrevente determinar e controlar a 

linearização, dependente das operações de referenciação – lexicalização – e de textualização – 

conexão, coesão/ segmentação e modalização. Salientamos aqui que as atividades de gestão 

textual e de linearização estão em constante interação.  

Consideramos necessário destacar o que o autor considera por linearização, mesmo 

que já o tenhamos especificado. Apenas para não cairmos em contradições de interpretação, 

mesmo que cometamos excesso de explicações, achamos necessário abrir esse parêntese. A 

linearização, ao contrário do que se poderia pensar como um processo “linear”, e talvez aqui 

por conseqüência hierarquizado, caracteriza-se fundamentalmente pelo movimento de 

transformação do que há no campo mental, do que vem sendo organizado nesse, em texto, em 

linguagem expressa. No nosso caso, tratamos de linguagem verbal, portanto, referente às 

operações de referenciação e textualização.  

As conseqüências desse modelo para o ensino que Rojo (2005) já destaca é a mudança 

de perspectiva das formas cognitivas para as formas (composicionais, lingüísticas e 

semânticas) da linguagem e do discurso. A interação é aqui privilegiada. Tal perspectiva 

modifica o rumo das propostas de produção de textos na sala de aula.  

Centradas na compreensão do texto enquanto meio de interação social e objeto de 

reflexão e ensino, as discussões de autores como Schneuwly e Dolz (2004) focalizam o 

trabalho com os textos na escola tomando por base a idéia dos gêneros sistematizada por 

Bakhtin (1953/1979 em SCNHEUWLY e DOLZ, 2004). Neste sentido, o texto é percebido a 
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partir do seu funcionamento e de suas finalidades. O contexto de produção é, portanto, 

considerado no processo de ensino/ reflexão. 

Torna-se fundamental não só propor atividades de leitura e produção textual que 

considerem os contextos de produção, mas também propiciar a reflexão acerca do próprio 

gênero utilizado. Schneuwly e Dolz (2004), a esse respeito, afirmam que a escola passa a ser 

tomada como mais um espaço de interações sociais. No entanto, isto requer considerar que ao 

incluir um gênero de circulação extra-escolar no espaço educativo esse já é modificado em 

sua função e finalidade, apresentando-se como um objeto de estudo necessário à 

aprendizagem dos discentes.  

É interessante destacarmos aqui que quando falamos de um ensino da linguagem 

baseado nos gêneros e que tem por pedra angular a teoria da enunciação, alguns fatores 

entram em ação, como o papel do outro na construção do texto e a produção de textos com 

finalidades reais. Para refletir acerca de algumas dessas questões nos valemos de pesquisas de 

âmbito nacional sobre práticas escolares de produção de texto.  

Leiva Leal (2005, p. 53 a 68) nos traz um estudo acerca da produção textual 

considerando sua função interlocutiva, ou seja, o processo de produção textual como 

resultante da “atitude responsiva” dos alunos autores. De acordo com a perspectiva 

interacionista de linguagem, a autora procurou investigar a relação de interlocução como base 

do ensino-aprendizagem do texto escrito, questionando práticas que consideram esse ensino 

como uma atividade solitária, não dialógica. 

A autora reflete que ao produzir seus textos, os alunos esperam respostas para aquilo 

que produziram, ou seja, elegem, ou admitem a atividade de um leitor, interlocutor de seu 

texto, em geral, responsabilidade atribuída ao professor. No entanto, o que se revela nas salas 

de aula é a inversão deste processo interativo. “O aluno não escreve para ser lido, mas para ser 

corrigido” (Ibid, p. 55). A atividade interativa é anulada, bloqueada.  

Para o ensino da produção textual, Leiva Leal (2005, p. 56) reitera a necessidade de 

que o professor perceba os textos dos alunos como “instâncias discursivas individualizadas”, 

relacionados a diversos fatores. Um desses se reflete nas marcas deixadas pelos alunos em 

seus textos enquanto atitudes responsivas.  

Na pesquisa, percebe-se que os produtos textuais são o resultado das situações de 

produção às quais estavam imersos seus elaboradores, ou seja, o resultado a que se chega o 

autor em seu texto está intimamente relacionado às condições de produção estabelecidas. 

Assim, os textos são o retrato do esforço dos aprendizes para adequar-se às solicitações dos 

professores, às expectativas desses. Da mesma forma, o texto aparece como um produto 



50 
 

singular, resultado de todo um conjunto de situações vivenciadas pelo autor. Isso significa 

dizer que as experiências vividas, a atividade responsiva e os conhecimentos lingüísticos 

compõem um corpo influenciador dos momentos de produção textual. 

A autora conclui que as análises dos textos dos alunos nos servem para guiar as 

possibilidades de intervenção a serem realizadas, a fim de colaborar com o exercício de 

apropriação e aprimoramento do texto escrito pelos aprendizes. A instauração de uma 

consciência da produção textual como atividade dialógica torna-se fundamental para articular 

as produções de textos às diferentes finalidades sociais. 

Frente a esse aspecto, consideramos que se torna imprescindível reconhecer que os 

alunos procuram transpor à escola a concepção do texto enquanto objeto de interação social, 

sendo necessário, portanto, romper com, propostas de produções exclusivas para avaliação. É 

bem verdade que momentos em que os professores utilizem as produções textuais como 

avaliação são necessárias, mesmo porque a avaliação é indispensável a uma planejamento 

pedagógico situado, orientado para ajudar os alunos a superar as dificuldades e ampliar seus 

saberes. Entretanto, é preciso considerar os diversos formatos e finalidades assumidos pelos 

gêneros na sociedade e inseri-los na escola como objetos de ensino, preservando as relações 

miméticas de interação, possíveis de se realizar no contexto escolar. 

Continuando a reflexão acerca da proposta de produção textual contanto com 

condições favoráveis à produção, ou seja, com gênero definido e, de preferência, com 

interlocutores e finalidades reais, Costa Val e Barros (2005, p. 135-165) realizaram uma 

pesquisa partindo da produção de textos injuntivos, receitas e regras de jogos, por crianças 

ainda em fase de alfabetização. A pesquisa foi aplicada com a participação de 10 sujeitos de 

uma escola pública de Belo Horizonte. As crianças ainda não liam nem escreviam, portanto, 

as autoras optaram por gravações de aulas e atividades em que as crianças ditavam ou faziam 

de conta que estavam lendo textos.  

As autoras buscaram analisar não apenas o produto, mas também o processo de 

construção do conhecimento acerca dos gêneros em questão quando do contato das crianças 

com eles, privilegiando a seleção e organização temática, forma composicional e estilo, 

consideradas as condições de produção. Foi observado que as crianças produziram textos com 

informações ordenadas, quase sempre com incompletudes marcadas pela interação face a face 

e com o uso de operadores lingüísticos próprios da linguagem oral. Ou seja, as crianças 

fizeram uso dos componentes temáticos, forma composicional e estilo dos gêneros solicitados, 

deixando, no entanto, marcas de oralidade decorrentes do próprio processo de produção e do 

fato de que estavam transferindo conhecimentos usados em situações similares àquelas em 
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que gênero orais eram produzidos. As pesquisadoras concluíram que, quando havia 

desconhecimento do gênero solicitado, as crianças buscavam outros de seu uso para dar 

continuidade à produção, obtendo um fim aparentemente válido para a tarefa.  

Nessa pesquisa, podemos compreender que à medida que se estabelecem condições de 

produção favoráveis, mesmo ao desconhecer gêneros mais próprios a utilizar nas situações, as 

crianças buscam atender às proposições, fazendo esforços no sentido de empreender grande 

parte dos conhecimentos que até então construíram acerca dos aspectos solicitados. Mais, 

apóiam-se naqueles gêneros já apropriados suficientemente para deles fazer desdobramentos 

que as possibilitem o atendimento às atividades.  

É-nos possível observar que quando se propiciam espaços de aprendizagem das 

diversas atividades implicadas na produção textual, os alunos demonstram construção de 

conhecimentos acerca do objeto em estudo. No entanto, é preciso garantir espaços para a 

reflexão sobre os diferentes recursos lingüísticos que podem ser usados nas diferentes esferas 

de interlocução. Considerando nosso objeto de pesquisa, enfocamos especificamente os 

processos de produção de textos da ordem do argumentar. 

Em busca de investigar subprocessos de produção de idéias e textualização na 

produção de textos argumentativos por estudantes universitários, Mattoso (1998) produziu sua 

dissertação de mestrado contando com a participação de 10 estudantes que se 

disponibilizaram a produzir textos diretamente do computador. Os resultados apontaram que, 

com relação ao planejamento local do texto, os alunos demonstraram atitudes de evitar 

redundância de palavras, preocupações quanto à variação vocabular e esforço para quebrar o 

bloqueio inicial da escrita. No que concerne ao Planejamento global, houve uma preocupação 

com a ordenação das idéias e inserção dos conteúdos. 

Observou-se, no que se refere às capacidades argumentativas, que os sujeitos 

destinaram atenção diferenciada às atitudes de justificação e negociação acerca da temática 

quando escreviam. Os universitários escreveram e falaram mais quando estavam justificando 

que quando inseriam contra-argumentação. Apesar de baixa porcentagem, um dado 

interessante levantado pela autora foi que houve contra-argumentos produzidos no processo, 

mas que não foram considerados na produção final dos textos. Nesse sentido, pode-se retomar 

a idéia de que o produto final assumido pelo texto depende das decisões dos autores ao 

considerarem as condições de produção, levando-nos aqui a rejeitar, portanto, a idéia de 

modelos prontos (simples e complexos), que foram propostos por autores como Tunmer 

(1958, em LEAL, T., 2004b).  
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Partindo de uma perspectiva de que quando se produz um texto nos valemos de 

diversas estratégias e tomamos o contexto de enunciação na construção de nossa base de 

orientação, como advogam Schneuwly e Dolz (2004), Leal e Morais (2006) foram em busca 

de investigar a argumentação em textos escritos por crianças de segunda a quarta séries do 

ensino fundamental no Recife e região metropolitana. 

Leal e Morais (2006) realizaram análise da produção de 156 textos de opinião de 

crianças. Foram identificados diversos modelos textuais, que se assemelhavam a diferentes 

gêneros discursivos. Ou seja, os autores consideraram que os alunos ancoraram-se em 

situações já conhecidas. Os modelos mais encontrados foram: comentários sobre o texto lido, 

resposta à pergunta de opinião e texto de opinião. No entanto, havia textos que possuíam 

imbricamento textual. Nesse sentido, o agrupamento realizado na pesquisa foi referente a 

nove modelos, de acordo com a presença de pontos de vista, presença de argumentos, 

justificativa da justificativa, contra-argumentos e refutação. 

Ficou constatado que as crianças não tiveram dificuldades em expor seus pontos de 

vista, da mesma forma que as justificativas para esses. Na maior parte dos textos, havia pelo 

menos uma justificativa para o ponto de vista defendido (85% dos textos produzidos nas três 

séries analisadas).  

Também foram encontrados nos textos justificativas da justificativas, que tinham por 

função dar relevância ao argumento, como explicitado pelos autores. Esses componentes 

textuais, via de regra, eram inseridos na tentativa de evitar um futuro enfraquecimento do 

argumento. Da utilização dessa estratégia nos textos, o fator série não surtiu efeito.  

Após analisarem a escrita das crianças, Leal e Morais (2006) buscaram identificar se a 

prática pedagógica tinha influência sobre o desempenho dos alunos. Foi observado que as 

diferenças entre as turmas de uma mesma série eram muito grandes. Por exemplo, enquanto 

em algumas turmas o índice de presença de contra-argumentos era alto (girando em torno de 

70%), em outras esse número era nulo.  

Assim, ao cruzar os dados das aulas das professoras e os modelos textuais dos alunos, 

o fator apontado como diferenciador entre as repostas dos grupos foi referente ao contexto 

imediato, ou seja, as representações do sujeito sobre o espaço de interlocução do contexto 

social e daquele relativo ao momento e espaço no qual escreviam.  

Destaca-se, então, a partir desse estudo, que os modos de condução das aulas de 

produção de textos influem nas estratégias discursivas adotadas pelos alunos. Quando as 

professoras faziam com que o texto fosse concebido por objeto de interação e reflexão, era 

possível perceber uma maior porcentagem no texto dos alunos no que diz respeito à inserção 
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de pontos de vista antagônicos. Assim, no capítulo nove da segunda parte dessa dissertação,  

analisamos as contribuições que os livros didáticos de História poderiam propiciar para o 

desenvolvimento da capacidade de produzir textos da ordem do argumentar. 

 

2.2.3. Oralidade e Argumentação 

 

Já vimos a necessidade do ensino das atividades de leitura e produção de textos 

escritos em busca do desenvolvimento das habilidades lingüísticas que envolvem o ato de 

argumentar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No que se trata do ensino de História, 

estamos considerando que o desenvolvimento dessas habilidades pode contribuir para o 

exercício da criticidade e autonomia ao tratar dos conteúdos históricos, inclusive no que diria 

respeito aos problemas sociais.  

Nesse tópico, destinaremos um olhar mais centrado no ensino da oralidade, sobretudo 

da produção e compreensão de textos orais da ordem do argumentar. No entanto, algumas 

questões precisam inicialmente ser situadas. A primeira delas é o que estamos entendendo por 

ensino da oralidade. 

A partir da aplicação de entrevistas acerca da representação dos professores-estudantes 

de ensino de Ciências da Educação sobre o que seria o objeto de ensino da oralidade, 

Schneuwly (2004b, p.130) mapeou as respostas coletadas em três grandes blocos: o oral como 

materialidade (meio de intercâmbio direto e efêmero; efetiva-se por meio da voz; através da 

boca; expressão do corpo físico, não exigindo, portanto, ensino sistemático), o oral como 

espontaneidade (vontade e coragem de expressar-se; atividades de desbloqueios de expressão; 

mais espontâneo que o escrito ou menos refletido que este, etc, também não demandando 

trabalho sistemático de ensino) e o trabalho sobre o oral como norma (ensinar a se exprimir 

corretamente; declamar/ ler em voz alta; escolher o vocabulário utilizado, etc).  

Nas análises das respostas, uma das questões que Schneuwly (2004b) levanta, e que 

nos é interessante, faz referência à dicotomia da oralidade apresentada como forma 

espontânea, não ensinável e, ao mesmo tempo, como dependente da forma escrita, que 

precisaria ser normatizado para que se aprendesse a “falar corretamente”. Nesse sentido, o 

oral passível de ensino seria o oral arraigado à escrita, basicamente assumido de duas formas: 

tendente à forma ideal (representada pela escrita) e diferente da escrita por formato e por 

função. O autor afirma que em ambas as formas o oral é visto como um todo homogêneo que 

ou se confunde com a escrita ou a ela se opõe.  
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Nesse sentido, é possível perceber que há um descaso com o tratamento didático a ser 

dado no ensino dos gêneros próprios da oralidade. Ao conceber a oralidade apenas na 

instância privada, espontânea, o professor não destina tempo escolar a reflexões referentes a 

esse eixo de ensino; ao conceber o oral como resultante da aprendizagem da escrita, também 

não dá atenção ao trabalho relativo às especificidades do texto oral. Ou seja, é apenas quando 

se compreende que existem diferentes gêneros orais, que demandam diferentes capacidades, 

que podemos organizar um ensino mais sistemático. 

Dolz e Schneuwly (2004b, p. 150), embora reconheçam que a aprendizagem da 

oralidade se inicia muito antes da criança ingressar na escola, atribui à educação formal 

escolar um papel diferenciado no ensino do oral, sugerindo que nessa instituição é preciso 

propor um trabalho didático mais sistemático, que em geral não se processaria naturalmente 

nas relações extra-escolares. Assim, estaria no domínio do ensino da oralidade, a 

aprendizagem da produção e compreensão de gêneros orais secundários. Mas não apenas essa 

aprendizagem estaria no cerne do ensino da oralidade. 

Ao retomar os objetivos do ensino da língua materna, Schneuwly (2004b, p.137) 

destaca que “aprender uma língua é aprender a comunicar”. Nesse sentido, os alunos 

precisariam ser levados a conhecer e dominar a sua língua, manter uma relação consciente e 

voluntária com seu comportamento lingüístico e construir representações das situações de fala 

e escrita. Esse modo de entender a atividade lingüística, assim como as necessidades que 

acarretam ao ensino, corresponde a uma visão mais complexa das relações entre fala e escrita. 

O oral passa a ser percebido com configurações múltiplas que mantêm relações com as 

formas escritas de caráter variado. A possibilidade dessa variação é proporcionada pelo uso 

dos gêneros, ou seja, das formas relativamente estáveis de enunciados que utilizamos para 

interagir linguisticamente na sociedade. 

Nessa perspectiva, a reflexão sobre as relações entre fala e escrita também estariam no 

rol do que deveria ser ensinado. É possível visualizar com facilidade algumas relações 

traçadas entre as modalidades de fala e escrita: as entrevistas, os debates, as novelas, entre 

tantas outras formas de expressão oral que podem estar, e geralmente estão, apoiadas em 

materiais escritos. É possível, ainda, observar as quase antagônicas leituras oralizadas – 

fundamentalmente no texto escrito, como é o caso de muitos trechos dos telejornais – e as 

conversas informais – em geral, totalmente desprovidas de uso de textos escritos. 

Assim, além de perceber as modalidades orais e escritas num conjunto multiforme, 

também nos é possível admiti-las enquanto espécimes, umas vezes mais, outras menos, 

imbricadas. Essa compreensão difere das abordagens da expressão de si ou da dependência 
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em relação a uma forma ideal, que seria a escrita. Uma questão a que Marcuschi e Dionísio 

(2006, p. 15) apontam é que “oralidade e escrita não estão em competição. Cada uma tem sua 

história e seu papel na sociedade”. Nesse sentido, assim como Schneuwly (2004b), os autores 

defendem a idéia de que as relações entre a fala e a escrita acontecem num contínuo 

perpassado pelos gêneros.  

Contudo, embora as modalidades orais e escritas se diferenciem, não se pode falar de 

dois sistemas distintos, 

 

Muito pelo contrário, à medida que conhecemos mais e melhor o 
funcionamento do francês falado, a unicidade das estruturas lingüísticas 
tende a ser reforçada. Fala-se antes de um sistema global que integra o oral e 
a escrita, reconhecendo suas respectivas especificidades e seu caráter não 
monolítico (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004b, p. 165-166).  

 

 Apesar da referência do ensino da língua francesa, a citação pode ser aplicada à 

língua portuguesa, tendo em vista que também na nossa língua materna o percurso 

compreensivo das relações entre fala e escrita caminha no sentido de percebê-las enquanto um 

contínuo. 

Schneuwly e Dolz (2004) chamam a atenção para que a oralidade tem sido foco de 

ensino – no caso francês, mas que parece repetir-se no Brasil – particularmente nas duas 

pontas do sistema escolar: pré-escola e primeiros anos do ensino fundamental e no curso 

superior. A primeira preocupada com a consolidação da linguagem informal e, por 

conseguinte, a institucionalização da linguagem própria da escola. Na segunda, o recurso da 

oralidade é utilizado na formação dos profissionais que precisam enfrentar o público, 

inclusive quando a tomada da palavra se apresentar fundamental em profissões como 

professores, advogados, jornalistas, entre outros.  

Ao pensar na organização do ensino do oral para a proposta curricular, Schneuwly e 

Dolz (2004) estiveram preocupados em quais gêneros orais ensinar. Afirmam que os gêneros 

primários são apropriados às situações de interlocução cotidianas. No entanto, gêneros como 

debates regrados, discursos, seminários, comunicações, palestras e outros - que são gêneros 

mais elaborados, caracterizando-se como secundários - são algumas vezes necessários e não 

são formas aprendidas, ou comumente praticadas, nas relações informais. Ao contrário, 

exigem certos ritos, submissão a regras, linguagem diferenciada, enfim, um conjunto de ações 

orientadas que precisariam tornar-se conscientes. São esses gêneros secundários considerados 

necessários à sistematização na esfera escolar por Dolz e Schneuwly (2004b, p. 151), seja 

para o ensino das produções orais ou escritas.  
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Refletindo acerca do ensino de língua, Dolz e Schneuwly (2004b) defendem que o oral 

precisa ser pensado enquanto uma complexa atividade e sistematizado como tal, abrangendo 

desde aspectos formais de ensino da entonação, dicção, entre outros, derivados do oral 

enquanto aparelho fonador e suporte acústico da fala, como em sua produção, a depender do 

contexto em que se insere.  

Nesse caso, a escola precisaria concentrar-se no ensino dos gêneros da comunicação 

pública formal que servem à aprendizagem escolar (exposição, relatos de experiência, etc) e 

aqueles pertencentes à vida pública (debates, testemunhos, negociações, etc.). Tais gêneros 

exigem maior controle do próprio comportamento e consciência frente às decisões a tomar, 

que dependem de estratégias mais globais, visto que englobam diversas vozes e uma produção 

face a face. “Exigem antecipação e necessitam, portanto, preparação” (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004b, p. 176). Ao mesmo tempo, seria preciso percebê-los como gêneros 

autônomos que não necessariamente levam à aprendizagem da escrita e vice-versa, mas que 

são um conjunto de conhecimentos a adquirir per si. 

Em relação ao trabalho com a argumentação oral, Dolz, Schneuwly e Pietro (2004, p. 

247-249) defendem a necessidade de que aconteça desde os primeiros anos da Educação 

Básica. Para discutir a complexidade de tal trabalho, apresentam um exemplo centrado no 

ensino do gênero debate público. Os autores argumentam que esse gênero desempenha um 

importante papel na sociedade à medida que se configura próprio para a defesa de pontos de 

vista, pertence à modalidade oral – conseqüentemente carrega consigo as características dessa, 

como gestos, vocalizações, etc. –, coloca em jogo capacidades do ponto de vista lingüístico 

(retomadas do discurso, refutação, etc), cognitivo e social e apresenta-se como um gênero 

relativamente definido para o qual os alunos já possuem algum conhecimento. 

Sobre esses, os autores ressaltam três tipos interessantes a se trabalhar em sala de aula: 

os debates de opinião de fundo controverso, os debates deliberativos e os debates para a 

resolução de problemas. Os debates de opinião de fundo controverso visam a uma colocação 

em comum de diversos pontos de vista sobre assuntos de fundo controverso. As 

características do debate deliberativo dizem respeito à tomada de decisões quando há escolhas 

ou interesses diferentes. Os debates para resolução de problemas intencionam a abordagem de 

temáticas da ordem dos saberes, ou seja, propiciam a construção de soluções de problemas 

através das contribuições de cada participante (DOLZ, SCHNEUWLY e PIETRO, 2004, p. 

250).  

Ao analisarem alguns debates, Dolz, Schneuwly e Pietro (2004, p. 254) perceberam 

que, em geral, os opositores ou começam sua explanação, concordando com a parte contrária 
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para aos poucos refutá-la, ou já se opõem diretamente ao exposto. Também foi identificado 

“certa regulação interativa, à medida que os debatedores se escutam, discutem tomadas de 

posição de seus colegas, retomando, às vezes, certos elementos”.  No entanto, também 

identificaram atitudes negativas, tais como humilhação do oponente, ironia sem 

fundamentação, fuga ao tema, dentre outros fenômenos que não se pretende estimular na 

escola, embora possamos refletir sobre eles. 

Assim, ao selecionarem características que queriam salientar sobre o gênero, os 

autores construíram o que chamaram de “modelo didático de debate”, do qual estabeleceram 

princípios, mecanismos e formulações a constituírem os objetivos de aprendizagem. Portanto, 

conhecimentos acerca do gênero, das atitudes de reformulação, refutação e a aprendizagem 

acerca dos conectivos e modalizações a utilizar estiveram em pauta. Com a transposição do 

gênero debate público regrado para a sala de aula, o foco sobre as contradições foram 

minimizadas, a fim de centralizar-se na construção do saber a propósito da temática. 

Quanto à escolha dessa, parece ser um ponto a se destinar atenção. É fundamental que 

seja do interesse dos e das discentes. No entanto, apenas isso não é suficiente. O tema precisa 

possuir um nível de controvérsia que possibilite a construção e defesa de opiniões contrárias e 

mesmo opostas. Outra questão é a veracidade do tema do debate. Os autores advogam que ao 

debate torna-se mais interessante a abordagem de temas reais, com o cuidado na seleção para 

não incluir controvérsias que levam à assunção de pontos de vista passionais e impossibilite a 

aprendizagem, como já anunciamos anteriormente. Para a escolha da temática, foram 

estipuladas quatro dimensões, a saber: psicológica – motivações e interesses dos alunos; 

cognitiva – complexidade do tema e repertório dos alunos; social – potencialidades polêmicas, 

contextos e aspectos éticos e possibilidades de desenvolver um trabalho em sala de aula que 

faça sentido aos alunos; didática – tema não muito cotidiano e promotor de aprendizagens 

(DOLZ, SCHNEUWLY e PIETRO, 2004, p. 262). 

Os autores sugerem que haja uma exploração do gênero por áudio, vídeo gravação ou 

mesmo por transcrições desse gênero (no caso deste último, torna-se necessário considerar a 

ausência de uma série de elementos ou características que contextualizaram a interlocução). 

Em relação ao professor, é interessante que ele explicite as regras e constatações de 

funcionamento dos gêneros, intervenha em momentos escolhidos para lembrar as normas a 

seguir, dê sentido às atividades da seqüência, situando o projeto da classe. Nesse sentido, o 

ensino da oralidade passa a ser concebido considerando-se as práticas sociais de uso dos 

gêneros orais e não apenas enquanto “expressão de si” ou vinculado à linguagem escrita em 

busca do “falar certo”. A opção aqui é de sistematizar o ensino dos gêneros orais secundários 
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para que se promova uma aprendizagem no interior da escola que possa ser importante nos 

espaços extra-escolares. Tentativas de um ensino da oralidade mais sistemático já começam a 

ser feitas. Em decorrência disso, estudos sobre as habilidades de argumentação oral na escola 

também começam a ser incrementados.  

Em um estudo sobre a função do debate na educação de adultos, Ramírez e Wertsch 

(1998, p.220) apontaram que os alunos, ao problematizarem temáticas pertinentes ao seu 

cotidiano, elaboravam inicialmente premissas representantes de realidades particulares, 

inclusive no que se tratava de adultos com um tempo menor de participação na escola. À 

medida que ampliava-se o contato com a discussão no âmbito escolar desses temas, ou 

quando a análise era realizada por adultos com um maior tempo de contato com a escola, as 

premissas adotadas tendiam a ser mais generalizáveis, pautadas em situações e interesses 

coletivos. Tal movimento aponta que o contexto de produção do discurso havia sido 

conceitualmente modificado pelos alunos. A temática passa a ser discutida por um público ou 

com uma perspectiva mais ampla que a particular, passa a ser uma problemática de contexto 

social. Observa-se, assim, que a escolarização causa efeitos importantes relativas às 

estratégias argumentativas dos alunos. 

Dolz, Schneuwly e Pietro (2004, p. 258), em pesquisas sobre o ensino do Debate 

Público para crianças, conseguiram identificar que com freqüência os debatedores 

fundamentam-se num suposto acordo para posteriormente se colocarem contra a opinião 

proposta. No desenvolvimento da seqüência didática com as crianças, foi possível perceber 

que elas demonstraram certa dificuldade em construir argumentos e contra-argumentos para 

os pontos de vista assumidos. Os argumentos, quando levantados, eram retomados e não se 

passava a um nível de generalização mais amplo, o que levou os pesquisadores a 

considerarem a urgência no ensino desse gênero. Nesse sentido, considerar o nível de 

discutibilidade da temática a ser adotada foi fundamental para possibilitar a aprendizagem do 

gênero pelos alunos.  

Esse é um ponto fundamental quando tratamos das discussões propostas nos livros 

didáticos de História. Retomando o contexto histórico da disciplina e do livro didático dessa, 

é possível entendermos como a discussão das temáticas constitui-se ainda um aspecto 

problematizador frente aos conteúdos históricos a abordar.  

Feitas as devidas considerações, partiremos agora para a necessidade de incluir essas 

discussões em meio ao que se vem discutindo sobre Ensino de História, analisando 

inicialmente o contexto de constituição dessa disciplina no Brasil. 
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3. O E�SI�O DE HISTÓRIA E A QUESTÃO DA ARGUME�TAÇÃO  

 

Como vínhamos salientando, a aprendizagem das habilidades argumentativas torna-se 

fundamental para a vida das crianças dentro e fora da escola. Entretanto, ao pensar no 

processo de ensino-aprendizagem e considerar todos os materiais, políticas, instituições e 

profissionais envolvidos, acreditamos que a assunção dessa responsabilidade não deve ser 

atribuída apenas ao professor de língua portuguesa, bem como ao livro didático de português.  

Refletindo acerca das condições apresentadas e ressaltando a necessidade do ensino da 

argumentação nas demais áreas de conhecimento, nos interessamos por investigar o ensino de 

História. Para explicitar melhor os motivos dessa escolha, faremos, nesse tópico, uma reflexão 

sobre o ensino dessa área de conhecimento e sua relação com o desenvolvimento das 

habilidades argumentativas. 

 

3.1. Contexto Histórico do Ensino de História 

 

O ensino da História, no Brasil, tem suas raízes fincadas desde o período colonial, no 

qual os principais difusores eram os jesuítas. Esses, em seu programa de ensino em prol da 

evangelização, contavam com estudos acerca da gramática, retórica, filosofia, teologia e 

humanidades a partir de uma coletânea pré-determinada de textos gregos e latinos. Nesse 

entremeio é que os estudantes desse período traçavam os primeiros contatos com discussões 

dessa área, mesmo que a História ainda não se constituísse como disciplina. No caso, a 

História tinha por função instrumentalizar os alunos para fins que a ela não dizia respeito 

(FONSECA, T., 2004, p. 39). Ou seja, essa instrumentalização não tinha finalidades em si 

mesma. Buscava atender a outros fins determinados fora de seu campo de abrangência, em 

geral uma formação clássica e humanista. A História constituía-se como “simples anexo do 

ensino do Latim” (BATISTA NETO, 2000, p. 18). 

Com as divergências cada vez mais amplas entre a atuação dos jesuítas e a coroa 

Portuguesa, a Companhia de Jesus perde seu espaço de evangelização aos poucos, chegando a 

culminar com sua expulsão no governo do Marquês de Pombal. Isso possibilitou ao Estado a 

assunção da educação como sua responsabilidade, como já vinha se discutindo no ideário 

Iluminista no qual o governo se espelhava. Essa nova configuração da educação sob a égide 

do Estado pretendia-se semeadora de princípios racionais que garantiriam o crescimento da 

civilização.  
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Para a implementação desse novo modelo de gestão, as reformas pombalinas tomaram 

ares de urgência e buscaram dar ao Estado o poder de intervenção e controle das ações frente 

ao processo de ensino. O ideário dessas reformas dizia respeito ao crescimento estatal à 

medida que seriam formados, por esse novo ensino, quadros administrativos qualificados para 

trabalhar em prol do governo. Buscava-se, assim, conquistar autonomia frente às potências 

européias do período. Essa pretensão foi frustrada por sua impossibilidade de sua realização, 

mesmo porque a Reforma Pombalina permanecia marcadamente aristocrática. O ensino ainda 

era mantido como poder a que poucos tinham acesso. As idéias não conseguiram efetivar-se 

na prática, havendo poucos avanços efetivos (FONSECA, T., 2004, p. 40-41).  

Entretanto, a autora (Ibid, p. 41-42) ressalta que as Reformas Pombalinas explicitaram 

preocupações acerca do que se ensinava na “História”, recomendando para essa a garantia de 

se tornar conhecidas as obrigações dos homens cidadãos e cristãos. O ensino de História 

encontrava-se mais delimitado quando das especificações dessa reforma no que se refere aos 

estudos superiores da Universidade de Coimbra como atividade propedêutica indispensável 

aos estudos humanísticos. 

Batista Neto (2000, p. 18) atenta que o caráter conciliatório entre o que se pretendia de 

cientificidade para a disciplina e o que até então ela representava para a sociedade, 

principalmente com sua função moralizadora empreendida pelo poder da igreja. Isso resultou 

na divisão da História entre Sagrada e Profana. 

Só após a independência, a História passou a se constituir no Brasil como disciplina 

escolar “...com objetivos definidos e caracterizada como conjunto de saberes originados da 

produção científica e dotado, para seu ensino, de métodos pedagógicos próprios” (FONSECA, 

T., 2004, p. 42).  

Embasada por essas diretrizes, a História passou a tomar a configuração de estudos 

escolares, incluindo em seus programas a “História Pátria”, “História Sagrada”, “História 

Universal”. As discussões em torno do que e como ensinar nesta disciplina acabava por 

refletir os embates políticos entre Estado e Igreja no período. A imprensa acabou por 

contribuir para a solidificação do liberalismo no Brasil, regime adotado pelo Estado, 

fortificado até o início do Segundo Reinado (FONSECA, T., 2004, p. 41-42). Nesse sentido, 

ganhava forças a História Profana em meio ao movimento liberalista, mas era preciso não 

entrar em conflito com a igreja, portanto, manter sua discussão no que dizia respeito à 

disciplina.  

Esse quadro político liberal atribuía à escola o papel educacional de formar cidadãos 

produtivos e obedientes às leis, mesmo quando os seus direitos fossem negados. Ante à nova 
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necessidade, na Europa as preocupações giravam em torno da inclusão da massa trabalhadora 

do sistema educacional, enquanto no Brasil a marca escravocrata permanecia arraigada ao 

modelo social, impedindo essa popularização da escolaridade aos escravos, negros forros, 

brancos livres, pobres e, na segunda metade do século XIX, também aos imigrantes 

(FONSECA, T.,  2004, p. 43-44).  

À medida que se agravava a situação do regime escravista, as elites temiam uma 

revolução da grande massa que pudesse violentamente atingi-la. Mesmo que sempre tenha 

sido percebido como prioridade para a formação dessa classe restrita, a institucionalização do 

processo educativo como obrigatório e por dever do Estado, passou a ser visualizado como 

instrumento de controle ideológico passível de utilização frente à população. Houve certa 

ampliação no atendimento escolar. No entanto, esse estava longe de atender a massa da 

população composta, agora, por ex-escravos. Mesmo com um acesso muito restrito, alguns 

mestiços ainda possuíam as oportunidades excepcionais de ocupar cargos públicos e 

freqüentar as escolas regularmente, mas a grande massa populacional que compunha as 

classes populares esteve, em geral, submetida à marginalidade dessa obrigatoriedade estatal 

(FONSECA, T., 2004, p. 45-46; BATISTA NETO, 2000, p. 19). 

Por principal mote, o ensino ministrado baseava-se na construção de uma identidade 

nacional direcionado pelos estudos desenvolvidos pelo Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro (IHGB). Em um dos concursos de monografia promovidos por esse órgão para 

pensar o ensino de História, esteve contemplada a proposta de Von Martius, na qual o autor 

defendia a idéia do ensino baseado num “branqueamento” da sociedade brasileira. A 

expressão representante da idéia do autor remete ao discurso a ser tratado no ensino de 

História por ele defendido: partir para a explicação da formação da sociedade brasileira como 

resultante da mistura das três raças, ressaltar o elemento branco e defini-lo como fim seguro 

da população, que ocorreria progressivamente. “Do IHGB ela passaria diretamente às salas de 

aulas por meio dos programas curriculares e dos manuais didáticos, em geral escritos pelos 

próprios sócios do instituto” (FONSECA, T., 2004, p. 46). 

É nesse contexto que a História caminha no sentido de configurar-se como disciplina 

escolar, inclusive no que trata dessa continuidade pós-proclamação da independência. Embora 

houvesse preocupações em manter separados os conteúdos da História sagrada e da História 

profana, alguns objetivos dessas acabaram por fundir-se, tendo em vista que “à História 

atribuía-se a função de formação moral de crianças e jovens, fosse pelos princípios cristãos e 

pela doutrina da religião católica, fosse pelo conhecimento dos fatos notáveis da História do 

Império” (FONSECA, T., 2004, p. 47). 
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Frente a essa perspectiva, a História passava a constituir-se com objetivos mais 

delimitados, utilizando por base as pesquisas historiográficas do IHGB. Sua abordagem 

priorizava elementos nacionalistas, em favor da ordem, e exaltava a colonização portuguesa e 

as ações da igreja, para fins morais. No entanto, os conteúdos a serem priorizados não haviam 

se consolidado nacionalmente. Somente em 1838 o Colégio Pedro II, considerado o modelo 

para as demais escolas imperiais, instituiu seu plano de estudo da disciplina de História para 

as oito séries e, na segunda metade do século XIX, as reformas curriculares atentaram à 

distribuição dos conteúdos de História (Sagrada, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e 

Idade Contemporânea, bem como a História do Brasil) para as oito séries, antes ministradas 

em separado (FONSECA, T., 2004, p. 48). 

Carente de materiais que subsidiassem os professores desse campo de conhecimento, o 

IHGB passou a tentar suprir essa necessidade, no qual seu sócio, Joaquim Manuel de Macedo 

destacou-se pela autoria de um dos livros didáticos de maior sucesso do fim do século XIX e 

início do século XX. Nesse, o autor além de solidificar as relações entre a pesquisa 

historiográfica do IHGB e o ensino de História, delimitou métodos e procedimentos próprios 

a serem utilizados pela disciplina (FONSECA, T., 2004, p. 49).  

Os métodos para o ensino de História, vale ressaltar, estavam fundamentalmente 

baseados pela “recitação de conteúdos pelo professor e na memorização e repetição oral de 

textos escritos pelos alunos”, ou seja, acompanham a técnica utilizada pelo catecismo. Essa 

prática subsidiou, até os dias atuais, os tão utilizados questionários (BATISTA NETO, 2000, 

p.19).  

Com a instauração do regime republicano, a configuração da disciplina parece não ter 

sofrido modificações significativas. O que se evidencia é uma maior preocupação com os 

métodos empregados, representada pela grande quantidade de textos de orientação aos 

professores nos livros didáticos. Há também uma marca desde o início do século XX de que o 

ensino da História poderia levar à “formação de um cidadão adaptado à ordem social e 

política vigente” (FONSECA, T.,  2004, p. 50), daí a necessidade de levar os jovens ao gosto 

pela disciplina. É ainda nesse período que são retomadas as discussões acerca das relações 

entre História sagrada e História profana, na qual a solução instituída foi a instalação da 

disciplina “Instrução Moral e Cívica”, que aliava o ensino da História aos sentimentos de 

patriotismo, centrada no destaque aos “grandes cidadãos” (FONSECA, T.,  2004, p. 50-51). 

Sobre esse momento, Batista Neto (2000, p. 19) atenta que “com a República, a 

História Sagrada perdeu prestígio, dando lugar à História civil e política das civilizações” 

sobre as quais o controle do Estado solidificou-se instituindo por conteúdos principais as 
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biografias dos heróis nacionais, as datas comemorativas e celebrações oficiais. Desse 

movimento é que são provenientes as tradições escolares de festejo desses marcos.  

A efetivação da História enquanto proposta de formação de unidade nacional veio com 

as reformas nas décadas de 1930 e 1940. Com a Reforma Francisco Campos, o ensino de 

História passa a ser colocado como “instrumento central da educação política” (FONSECA, 

T., 2004, p. 52), com um enfoque nos estudos biográficos e de uma história episódica, 

inclusive no que se trata das séries iniciais. Neste momento, passou-se a recomendar também 

o uso de recursos visuais que contribuíssem para chamar atenção dos alunos. 

Foi nesse período, no governo varguista, que houve uma centração das propostas de 

ensino da área, sobretudo com a criação do Ministério da Educação e Saúde e Comissão do 

Livro Didático, levando os professores a perderem significativa margem de sua autonomia 

frente ao ensino, “o professor da História foi expropriado, assim, de elementos que lhe davam 

identidade profissional” (BATISTA NETO, 2000, p. 19). 

Embora essa reforma tenha definido a História do Brasil e da América como centro do 

ensino, os professores criticavam-na, alegando que essas, assim como sua carga horária, 

foram diluídas frente aos conteúdos da História da Civilização. O IHGB inseriu-se nesse 

embate em busca da autonomia da História pátria. Em 1942, com a Reforma Gustavo 

Capanema, a História do Brasil foi reconhecida como tal, instituindo por objetivo principal a 

formação moral e patriótica. Nesse sentido, fundava-se na compreensão do ensino dos 

grandes feitos em prol da formação cívica. Em paralelo, houve permanências do que era 

concebido por História Sagrada para contemplar os setores católicos e evitar embates com a 

igreja (FONSECA, 2004, p. 54).  

Porém, Batista Neto (2000, p 19) ressalta que foi em meio à ditadura do Estado Novo 

que a História conquistou sua especificidade, passando a ter programas próprios organizados 

em círculos concêntricos. O autor destaca ainda que foi então que houve uma maior 

popularização do acesso ao ensino, o que levou aos ingressantes nesse “novo” ensino a 

defrontarem-se com um fenômeno de “estranhamento”. Isso porque a escola mantinha seus 

moldes adaptados às elites, até então seu público quase que exclusivo. Os materiais, 

conteúdos, discurso permeavam uma realidade que não foi a vivenciada pelas classes 

populares daquela sociedade. A História ensinada não representava a História vivida por esses 

grupos. 

Na década de 1950, o governo reordenou o programa disciplinar de História para as 

oito séries com base no que se praticava no Colégio Pedro II, que permanecia como referência 

para as demais escolas. Entretanto, nesse período, ao considerar as pesquisas que utilizaram 
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materiais didáticos como fonte de pesquisas históricas, é possível perceber que as práticas 

tradicionais permaneciam e foram reforçadas com a instauração do regime militar em 1964 

(FONSECA, 2004, p. 55-56).   

A ditadura civil-militar passou a espelhar-se no modelo educacional norte-americano. 

Este se modelava em atendimento à demanda do mercado que solicitava uma gama de 

trabalhadores com níveis técnicos e uma pequena parcela a nível superior. Nesse sentido, a 

busca pelos cursos de curta duração tornaram-se intensas no Brasil. A perspectiva passava de 

uma formação escolar geral para a técnica, bem como as modificações propiciaram uma 

terminalidade escolar aos primeiros e segundos graus. Houve ainda oferecimento de cursos 

técnicos ou superiores de curta duração (BATISTA NETO, 2000; FONSECA, T.,  2004; 

FONSECA, S., 2005). 

A implantação dos cursos de curta duração também para os professores expressou o 

reconhecimento pelo Estado desses profissionais enquanto mão-de-obra para o mercado, o 

que acarretou numa institucionalização da desvalorização desses e sua proletarização. O 

princípio da autonomia do professor choca-se com o ideal autoritário do regime. A prioridade 

passa a ser dos profissionais habilitados especialmente para o novo sistema educativo. Esses 

profissionais eram justamente os formados nos cursos de curta duração, mais próprios para 

atender as funções que aqueles dos cursos de licenciatura plena. Inclusive, no que trata da 

formação dos professores de História, os profissionais formados nos cursos curtos de Estudos 

Sociais eram considerados mais aptos a assumir a nova configuração da disciplina 

(FONSECA, 2005, 18). 

Batista Neto (2000, 20) salienta que a edição da lei 5692/71, inspirada na política 

norte-americana e em meio ao intenso ingresso de público em sala de aula, contemplava a 

formação técnica em detrimento da formação geral dos alunos, ou seja, as disciplinas de 

cunho prático foram priorizadas enquanto as de formação humanística tiveram sua carga 

horária reduzida. Dentre elas, a História foi uma das disciplinas que mais sofreu alterações 

para atender a tal perspectiva, passando a configurar-se como Estudos Sociais.  

Taís Fonseca (2004, 56) e Selva Fonseca (2005, 18) lembram que, frente a essa 

modificação, o ensino tradicional de História conjugava a seus conteúdos a possibilidade de 

controle ideológico e, por conseqüência, a eliminação de quaisquer possibilidade de 

resistência ao novo regime.  

 

Sem espaço para a interpretação e a análise crítica, não haveria como 
instrumentalizar o indivíduo para o questionamento da ordem. A 
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reorganização do ensino de História teve, pois, conotações políticas, 
passando a ser de competência dos órgãos públicos, tecnicamente 
aparelhados para os fins que se adequassem àquela doutrina (FONSECA, T.,  
2004, 56) 

 

Sendo assim, os conteúdos de História veio conjugar-se com os de Geografia para 

compor os Estudos Sociais. Essa mudança encaminhou ambas as disciplinas a uma 

descaracterização de seus saberes específicos. Além disso, também com a lei 5692/71 foi 

instituído o ensino de Educação Moral e Cívica com vistas a dar continuidade à perspectiva de 

um foco nacionalista e disciplinador da civilização brasileira, assim como se pretendia 

dissolver a imagem dessas áreas enquanto possíveis formadoras de um espírito crítico. 

 

Os conteúdos mínimos que formam um conjunto denominado estudos 
sociais eram generalizantes. A especificidade do objeto do conhecimento 
histórico não aparece em sua totalidade. A preocupação do ensino de estudos 
sociais não é refletir sobre a História construída pelos homens, mas 
“localizar e interpretar os fatos”, utilizando instrumental das ciências sociais 
em geral e não da história especificamente” (FONSECA, S.,  2005, 23) 

 

As finalidades dos Estudos Sociais concentravam-se em ajustar o indivíduo a seu meio 

social (FONSECA, T., 2004, 57). Essas modificações frente ao ensino desses campos de 

conhecimento geraram um movimento de resistência por parte dos especialistas dessa área da 

década de 1970. Através da Associação Nacional dos Professores Universitários de História 

(ANPUH), os historiadores lutaram para a reversão desse quadro, em busca da “re-

instauração” das disciplinas específicas e a volta de seus conteúdos, metodologias e objetivos 

específicos, o que começou a surtir efeitos a partir dos anos 80. Foi também nesse período que 

– em paralelo à degradação da escola pública e agravamento de suas condições de ensino 

frente ao aumento populacional dessa – os movimentos de renovação da área de História 

começaram a ser gerados (BATISTA NETO, 2000, p. 20). 

A redemocratização no campo político possibilitou uma revisão, no que se trata do 

campo educacional, dos currículos das disciplinas e tudo que se refere a estes. Quanto ao 

ensino de História, buscou-se subsídios nas teorias Marxistas e da Nova História para 

modificação de suas bases. Nesse ínterim, produziram-se pesquisas, novas metodologias 

foram estudadas, foram propostas novas organizações curriculares e um dos maiores 

investimentos concentrou-se na produção dos materiais e livros didáticos. 

Cunha (2005, p. 88) nos situa que a História atualmente passa por um momento de 

crise disciplinar, iniciado nesse movimento de renovação. Ancorado em Chevallard (1991 

apud CUNHA, 2005, p. 89), afirma também que antes mesmo do professor exercer seu papel 
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de transpositor dentro da sala de aula, muitos outros momentos de adaptações dos conteúdos 

para o ensino já foram realizados, como é o que acontece com o livro didático. Assim, 

diversos fatores externos a este ambiente escolar influíram diretamente na crise da disciplina, 

como os fatores sócio-políticos que se encontravam instáveis. Tal questão passou a não 

condizer mais com o discurso político pacato, organizado e pregado pela História no período 

ditatorial e mesmo anterior a esse.  

As críticas a este modelo deram bases para a construção de uma nova identidade do 

ensino de História. No momento atual, podem ser identificados, segundo o autor (CUNHA, 

2005, p.95-113), três âmbitos destas propostas de renovação que dizem respeito aos: Fluxo 

dos Saberes Históricos, Organização dos Conteúdos Históricos e as Proposições de Ordem 

Metodológicas.  

No que diz respeito ao Fluxo dos Saberes Históricos, as mudanças paradigmáticas da 

historiografia se distanciaram significativamente dos saberes escolares em sua versão 

específica. Assim, um processo de reaproximação é iniciado. Artigos científicos, relatos de 

experiência, produção de documentos curriculares surgiram para combater a trilha da 

narrativa tradicional, possibilitando a transposição didática de novas temáticas, o que acabou 

por refletir numa abordagem mais ampliada da História, abrangendo discussões como o 

cotidiano, por exemplo.  

Quanto à Organização dos Conteúdos Históricos, que diz respeito às formas pensadas 

para se organizar o ensino de história fugindo da linearidade e cadência cronológica dos fatos 

históricos, uma das alternativas surgidas foi o ensino temático da História, que se caracterizou 

por ser uma apropriação do campo da Nova História. Nesta, os assuntos são organizados a 

partir de eixos temáticos e/ ou de acordo com a escolha dos alunos. A princípio, se pensou que 

os livros didáticos não teriam como estar inclusos no processo de ensino/ aprendizagem assim 

organizado. No entanto, os PCN’s trazem propostas de temáticas a serem trabalhadas e 

organizadas por coleções, algumas obtendo bons conceitos pelo PNLD.  

Outra proposta foi a da História Integrada. Fundamentou sua integração dos conteúdos 

a partir do conceito Marxista de totalidade. Dela, os conteúdos que casavam a História do 

Brasil e a História Geral não mais se repetiam, pois seguiam da pré-história do mundo, até os 

tempos atuais numa só disciplina. Esta obteve maior aceitação entre os professores 

provavelmente por manter muitas características da História que pretendia superar. Segundo o 

autor, a História Integrada mostra agora sinais de desgaste na academia.  

No que concerne às Proposições de Ordem Metodológicas, os estudos da Nova 

História tomaram centralidade na cena historiográfica brasileira nas décadas de 1980 e 1990, 
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servindo de âncora para as propostas de renovação do saber histórico, que passaram a compor 

uma revisão metodológica da disciplina. Deste movimento, dois grandes blocos puderam ser 

destacados- Noção de História-Problema e Utilização de diferentes Linguagens. 

A primeira procurou dar um corte epistemológico no qual fosse possível a resposta a 

uma pergunta. No campo do ensino, isso significou a “problematização da História”, que 

poderia ser realizada a partir de um projeto de investigação, similar à idéia de Projeto 

Didático. 

A segunda, utilização de diferentes Linguagens, ocupou lugar central nos debates. 

Tratou-se da adoção de diferentes recursos nas aulas de História, contando com vastas 

produções sobre o tema. Dentre eles destacam-se a leitura, análise e interpretações de variadas 

fontes históricas, produção de textos. Porém, o abuso referente às discussões levou-as a sofrer 

certo desgaste. Na verdade, as discussões sobre a inclusão de novas linguagens já existia 

desde a década de 1970, com a educação de acordo com a perspectiva tecnicista, que pregava 

um ensino mais dinâmico.  

Nesse entremeio, o Estado não abriu mão de alguns mecanismos de controle e 

regulação dos sistemas educativos. Dentre esses, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A este último destacaremos 

um olhar mais aguçado sobre as propostas destinadas ao ensino de História das séries iniciais 

e, frente a esses, o que poderia possibilitar o ensino da argumentação. 

 

3.2. Ensino de História e os Parâmetros Curriculares �acionais 

 

Muitos documentos oficiais de orientação para o ensino têm pretendido estar em 

consonância com as discussões do campo acadêmico. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

por exemplo, foram elaborados com a participação de especialistas das diversas áreas de 

conhecimento. 

Para constituir tais documentos, foi preciso considerar a configuração da escola 

pública no pós-período militar. A obrigatoriedade da educação básica levou a uma 

popularização do ensino e conseqüente ampliação da rede em atendimento a um número cada 

vez maior de alunos. Entretanto, o acesso à escola não garantiu o acesso aos conhecimentos.  

 

A universalização do direito à educação escolar no mundo e a ampliação do 
acesso à escola pública no Brasil, nos últimos anos, provocaram a passagem 
de um sistema antigo de ensino de elite, para uma escola de massas, 



68 
 

acentuando as desigualdades de desempenho escolar segundo a origem 
social (FONSECA, S., 2005, p. 31) 

  

Essa nova configuração da escolaridade pública no Brasil exigiu a reflexão acerca de 

propostas que fossem plausíveis de institucionalização e com base em conteúdos adequados 

ao atendimento desse público heterogêneo. No caso do ensino da História, as adequações dos 

conteúdos engendraram disputas teóricas e políticas. Nos documentos oficiais, o discurso gira 

em torno da priorização de levar ao conhecimento do aluno as contribuições das diferentes 

etnias que compuseram a população brasileira, sobretudo no que diz respeito à herança 

indígena, africana e européia, bem como a formação cidadã. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais destacam o ensino da cultura e memória da sociedade (FONSECA, S., 2005, p. 32). 

Selva Fonseca (2005, 33) entende que os documentos oficiais educacionais são 

“veiculadores de ideologias, de propostas culturais e pedagógicas com grande poder de 

penetração na realidade escolar”, mas que é preciso atentar para que o currículo real é bem 

mais amplo em comparação com o que se propõe, tendo em vista que sua base é constituída 

por “processos e significados  que envolvem a cultura escolar e a cultura da vida cotidiana” 

(FONSECA, 2005, p. 33). 

Nesse sentido, a escola é dotada de dinâmica própria, sendo a instituição responsável 

pela transformação dos saberes a serem ensinados. Da mesma forma, o professor passa a ser 

reconhecido como profissional autônomo e principal agente produtor dos saberes ensinados 

(FONSECA, S., 2005, p. 25; BATISTA NETO, 2000, p. 17).  

De acordo com essas afirmativas, entretanto, se faz mister à nosso projeto considerar 

quais são os conteúdos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais ao ensino de 

História nas séries iniciais.  Por se tratar de documento oficial, os Parâmetros, apesar de se 

constituírem enquanto propostas, precisam estar de acordo com as leis e normas que regem a 

educação no Brasil. Sendo assim, esse documento retoma a necessidade de reafirmar a 

disciplina enquanto conhecimento, experiência e prática da cidadania (BRASIL, 2001, p.30). 

Portanto, o discurso que perpassa o documento atende a esse preceito, a começar pela 

abrangência de três motes que devem favorecer os estudos históricos, com prioridade à 

formação da identidade do indivíduo, a saber: situar as relações entre o particular e o geral – 

partindo das experiências individuais para as coletivas; identificar semelhanças e diferenças – 

ao que ressaltam destacar o reconhecimento do “eu” para compreensão do “outro”; construir 

as noções de continuidade e permanência – o entendimento do “outro” como também 
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“antepassado” constituinte de uma história e de um mundo a serem vividos e transformados 

(BRASIL, 2001, p.32-33).  

Como principais conceitos a serem tratados, encontram-se o conceito de fato – eventos 

humanos significativos para análise de determinados momentos históricos –; de sujeito – 

agentes construtores de ações sócias, sejam indivíduos, grupos ou classes sociais –; e de 

tempo histórico – objeto de cultura, construído socialmente e que pode ser apreendido diante 

de experiências de diversas ordens, além de que demarcam mudanças e permanências 

(BRASIL, 2001, p.35-37). 

Contemplados esses eixos, para o primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais salientam que os conteúdos propostos nesse partiram da 

história do cotidiano da criança, contemplando o tempo presente e a sociedade na qual se 

inclui, para posteriormente passar para o estudo dos demais tempos e sociedades. Em relação 

ao primeiro ciclo, salientam que especial atenção é dedicada ao estudo do tempo presente em 

determinados locais e, para o segundo ciclo, propõem o estudo dos diversos tempos e espaços 

sempre interligados a temáticas, com privilégio dos problemas urbanos (BRASIL, 2001, p.43-

45). 

É interessante notar que para o primeiro ciclo, esse documento considera que os 

alunos encontram-se no início do processo de alfabetização e, para tanto, há uma preferência a 

atividades com fontes orais e iconográficas para, a partir delas, desenvolver-se um trabalho 

com a linguagem escrita. Enquanto que, para o segundo ciclo, considera-se que o maior 

domínio da escrita aparece como vantagem, possibilitando um destaque às propostas de 

leitura em sala de aula (BRASIL, 2001, p.49 e 61). 

Com as discussões acerca do letramento, já se nota a necessidade de se elaborar 

atividades permanentes de leitura e produção textual em comunhão com as atividades de 

apropriação do sistema de escrita alfabético para as crianças e adultos ainda não alfabetizados, 

a fim de que esses tenham a possibilidade de, à medida que se apropriam do sistema de 

escrita, conheçam as várias possibilidades de interações sociais via gêneros discursivos. Nesse 

sentido, as atividades de leitura e produção textual não seriam mais um privilégio apenas 

daqueles alunos já alfabetizados. Tornar-se-ia, na realidade, mais urgente sua inserção o 

quanto antes no processo escolar (ALBUQUERQUE e LEAL, 2004; ROCHA e COSTA 

VAL, 2005; LEAL e ALBUQUERQUE, 2005; SOUZA e BARBOSA, 2006). 

Essa problematização brevemente lançada conduz, portanto, à necessidade de ressaltar 

que ante os objetivos propostos para os dois ciclos, as atividades de estudo e sistematização, 

mediadas pela linguagem - oralidade, produção textual e leitura - são constantemente citadas 
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ao longo do documento. É importante salientar também aqui que apesar dos documentos 

oficiais e da maior parte das escolas públicas funcionarem atualmente em regime de ciclo, os 

livros didáticos até então estão organizados por séries. Quando há tentativas de adaptações, 

essas são apenas de informações sobre equivalências, ou seja, além de indicar a série, há 

também uma referência para qual ano do ciclo serviria.  

O documento relativo aos Parâmetros Curriculares Nacionais de História organiza a 

proposta de ensino para os ciclos por eixo temático, como abordado por Cunha (2005). Nesse 

sentido, para o primeiro ciclo é destinado o estudo da história local, com foco no 

conhecimento das relações sociais e econômicas presentes no seu entorno e tempo. Para o 

segundo ciclo, o eixo priorizado é a história das organizações populares, com enfoques a 

partir da realidade e conhecimento do aluno acerca do seu entorno para o conhecimento dos 

demais tempos, realidades e culturas. 

Apesar desse enfoque temático, os objetivos propostos superam a idéia de ensino 

centrado apenas nos conteúdos, contemplando, também, o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades relativas à reflexão sobre a História. Nesse bojo, se inserem as capacidades 

argumentativas como fundamentais para o ensino da História, conforme discutiremos a seguir. 

 

3.3. Argumentar nas aulas de História: para quê? 

 

Percebemos que, na perspectiva atual, o domínio de habilidades lingüísticas pelo 

aluno, desde as relativas aos atos de ler e escrever até aquelas mais específicas, relacionadas à 

atividade de narrar, expor, descrever ações, relatar e, sobretudo, argumentar, é fundamental no 

ensino da História.  

Considera-se que a proposta subjacente aos eixos sugeridos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, muito além de uma mera compreensão da realidade próxima ou 

alheia, da herança cultural, do papel social, pretende, mais fortemente, que o aluno assuma 

posições frente à realidade relida, à medida que se atribui à escola a responsabilidade de 

“interferir em suas concepções de mundo” (BRASIL, 2001, p.49).  

Quando são estabelecidos no ensino de História, no que se refere ao primeiro e 

segundo ciclos, objetivos como reconhecer permanências e transformações sociais; 

reconhecer relações sociais, econômicas, políticas e culturais entre sociedades; utilizar 

diferentes fontes de informação para leituras críticas; entre outras, pretende-se que o ensino de 

História possibilite ao aluno a uma criticização da sua realidade. 
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Para tanto, o exercício da argumentação se faz mister à medida que através dele os 

discentes são levados a, diante de temáticas problematizadoras, assumir posições, defender 

seus pontos de vista, justificá-los, contrapor-se a pontos de vista contrários e questioná-los. 

Tais habilidades, embora presentes em diferentes esferas sociais, precisam ser desenvolvidas a 

partir de um ensino sistemático, a fim de possibilitar ao aluno constituir-se enquanto 

autônomo ao deparar-se com situações em que necessite utilizá-las.   

Quando se propõe no ensino de história a análise das condições sociais das diversas 

classes, etnias, grupos, quando se pensa no estudo de uma localidade em comparação com as 

demais ou mesmo quando se leva o aluno a perceber-se enquanto ser histórico e a produzir 

um olhar histórico acerca dos fatos, induz-se necessariamente esse aluno a executar o 

movimento de assumir-se e assumir posições. No entanto, é interessante que esse venha 

conjugada com as demais atividades de conhecimento dos contrários a fim de validar, ou não, 

a posição assumida, o que requer o desenvolvimento da habilidade de argumentar. Sendo 

assim, esse ensino precisa caminhar em consonância ao ensino da disciplina a fim de que o 

pensar criticamente possa efetivar-se como objeto de ensino.   

Desse modo, assim como nas demais áreas de conhecimento, o estímulo ao 

desenvolvimento de capacidades argumentativas é indispensável ao ensino da História. É 

fundamental que sejam contempladas nos livros didáticos destinados a essa área, atividades 

que propiciem condições favoráveis a esse desenvolvimento. Para tal, é de suma importância 

que estudos que investiguem esses livros com esse enfoque sejam conduzidos. Pode-se, a 

partir desses estudos, analisar, por exemplo, de que modo se diferenciam os livros de 

diferentes áreas de conhecimento quanto à abordagem desse objeto de ensino: a 

argumentação. Para continuarmos a refletir sobre o tema, passaremos, a seguir, a apresentar 

reflexões sobre os livros didáticos de História. 
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4. LIVRO DIDÁTICO E ARGUME�TAÇÃO  

 

Para iniciarmos uma discussão sobre a argumentação no livro didático de História, 

teceremos, previamente, algumas discussões acerca desse material. Para tanto, consideramos 

necessário conceituar o que estamos concebendo por livro didático e situá-lo no atual contexto 

da produção editorial brasileira. 

Em seguida, consideramos importante situar o Livro Didático de História atualmente, 

suas relações com o contexto social, político, econômico e educacional para, posteriormente, 

ressaltarmos a relevância de nossa pesquisa para  tais discussões. 

Por fim, buscamos as pesquisas sobre livros didáticos quanto às atividades de leitura, 

produção de textos, variedade de gêneros no que diz respeito à ordem do argumentar e 

atividades que possibilitem o desenvolvimento da argumentação.  

 

4.1. Conceito de Livro Didático  

 

Em um estudo desenvolvido acerca do estado da arte das pesquisas sobre livro 

didático no Brasil, Batista e Rojo (2005) trazem uma classificação proposta por Choppin 

(1992 em BATISTA e ROJO, 2005, p. 14) de quatro grandes grupos de livros escolares a 

partir da função que desempenham no processo de ensino-aprendizagem: manuais ou livros 

didáticos, livros paradidáticos ou paraescolares, livros de referência e edições escolares de 

clássicos. 

Estes últimos seriam as adaptações ou versões integrais de obras clássicas com 

anotações ou comentários para uso em sala de aula. Os livros de referência seriam os 

dicionários, Atlas, gramáticas, demais obras que servem de apoio ao aprendizado. Os 

paraescolares ou paradidáticos, bem conhecidos no Brasil, destinar-se-iam a aprofundar ou 

ampliar as discussões referentes a um determinado conteúdo de uma disciplina. Enfim, os 

livros ou manuais didáticos, fonte de estudo de nossa pesquisa, são as  

 

[...]obras produzidas com o objetivo de auxiliar no ensino de uma 
determinada disciplina por meio da apresentação de um conjunto extenso de 
conteúdos do currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de 
unidades ou lições, e por meio de uma organização que favorece tanto usos 
coletivos (em sala de aula), quanto individuais (em casa ou em sala de aula). 
(BATISTA e ROJO, 2005, p. 15) 
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Os autores ressaltam a necessidade de compreender esse instrumento como um objeto 

complexo inserido numa rede de relações e interesses, produzidos a partir do envolvimento de 

uma série de dimensões, sejam elas econômicas, técnicas, sociais, políticas e educacionais 

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

De acordo com essa afirmativa, é interessante notar que nem sempre os livros 

didáticos estiveram configurados tal como hoje se encontram. De acordo com Gatti Júnior 

(1999), esse instrumento já era utilizado desde a Grécia antiga, no entanto, eram poucos e 

normalmente escritos à mão. 

Frente à história do livro didático no Brasil, o autor ressalta que até a década de 1920, 

os manuais eram, em geral, provenientes de outros países como França e Portugal. A escola 

era privilégio de poucos, portanto, uma minoria tinha acesso a esses materiais. Dos anos 30 

aos 60, começam a ser adotados livros de autores brasileiros, mas ainda destinados a uma elite 

restrita. Nesse intervalo, os livros passaram um longo período sem sofrer alterações. 

Somente a partir de 1960, inclusive, no período da ditadura civil-militar, no qual 

houve uma expansão do acesso à escolarização, os manuais escolares passaram por um 

período de transição em prol da adaptação a uma nova realidade escolar. A partir da década de 

1970, o livro didático passa a tomar centralidade ante a dinâmica da sala de aula (GATTI 

JÚNIOR, 1999).  

Gatti Júnior (1999) ressalta que os livros didáticos não são meros transpositores do 

saber acadêmico para a escola. Fundamentando-se em Chervel, salienta que “são o resultado 

e, conseqüentemente, uma mostra dos processos culturais vivenciados na escola”, mas 

considera que, no caso brasileiro, esses instrumentos estão intimamente relacionados com as 

políticas governistas e com a produção editorial. 

Já após a Segunda Guerra Mundial deu-se início a uma preocupação intensa quanto 

aos conteúdos ideológicos que os livros didáticos apresentavam. As análises, realizadas por 

órgãos criados para tal fim, centravam-se na perspectiva de incentivar o respeito às diversas 

etnias, classes, etc. (BITTENCOURT, 2004, 303)  

Com a implantação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no Brasil, em 

1985, essa preocupação se institucionaliza. Em 1996, o programa veste novas roupagens, o 

que impulsiona os autores e as editoras à sua adequação. Essa inovação possibilitou a análise 

prévia dos livros para só posteriormente adentrar no circuito de sala de aula. Assim, os livros 

analisados em 1996 foram distribuídos em 1997. Nessa análise inaugural, os aspectos 

avaliados diziam respeito à natureza política, já fonte de análises anteriores, e a isenção de 

erros conceituais ou indução a erros (BATISTA, ROJO E ZÚÑIGA, 2005, p.49-50). 
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Em 1999, incluiu-se nas análises o critério de ordem metodológica. As obras deveriam 

apresentar atividades adequadas aos conteúdos tratados, que possibilitassem a aprendizagem 

pelos alunos. O governo atribuiu às principais universidades públicas do país a 

responsabilidade desse processo de análise. Até os dias atuais são os especialistas acadêmicos 

que exercem essa tarefa (BATISTA e COSTA VAL, 2004, p.11). 

Inicialmente, os livros recebiam conceitos: recomendado com distinção, recomendado, 

recomendado com ressalva, não recomendados e excluídos. Os últimos não constavam no 

Guia de Livros Didáticos e, portanto, não poderiam ser adotados pelos docentes. Essa 

normatização trouxe conflitos entre autores, editores e o MEC. A ação de publicar livros 

passou a ser uma atividade lucrativa, mas também arriscada (Ibid, p.11-13). 

Esse “risco” acabou sendo gerado pelo nível de dependência das editoras das verbas 

federais, passando a configurar um novo quadro editorial no Brasil. As oito maiores editoras 

do nosso país são produtoras de livros didáticos e chegam a concentrar cerca de 70% de 

trabalhadores do setor editorial (MUNAKATA, 2002, p.277). 

Além desses aspectos, há de se considerar que essa concorrência em busca do mercado 

de livros didáticos acabou por gerar uma necessidade de especialização na sua produção. Isso 

resultou numa “autoria coletiva” na produção dos livros didáticos. As editoras cada vez mais 

buscam especialistas para compor cada área a que os LDs destinam-se. Sendo assim, desde a 

autoria do texto principal, a composição das atividades, a escolha das imagens e a revisão, ou 

copideskagem, do livro são agora produzidas cada uma por profissionais diferentes (Idem). 

É essa a configuração atual da produção do livro didático, uma rede de relações 

complexas e permeadas por interesses de diversos âmbitos. Essa discussão inicial acerca do 

livro didático e da implantação do PNLD nos encaminha para uma melhor compreensão desse 

objeto complexo ao qual professores e alunos das redes públicas têm acesso garantido pelo 

Governo Federal. 

Tendo em mente a importância desse objeto de saber e dos estudos voltados para 

analisar tais recursos, podemos entender o crescente interesse de pesquisadores por investigar 

diferentes aspectos dos livros didáticos em diversos campos do saber.  

 

4.2. Livro didático de História   

 

Com relação aos livros didáticos de História, especificamente, buscamos pesquisas 

que tratassem do contexto histórico da disciplina, relacionando-o à produção desse material de 

uso em sala de aula. Nesse sentido, as pesquisas realizadas por Munakata (2002, p. 271) se 



75 
 

tornaram interessantes à discussão. Posteriormente, no que diz respeito às modificações 

ocorridas nos LDs da disciplina, retomamos Cunha (2005), que recorre ao atual contexto da 

disciplina História para situar as vertentes que orientam a produção desse material. 

O primeiro estudo nos aponta que nos anos 70 e 80, as pesquisas acadêmicas voltaram 

seu olhar para a denúncia dos conteúdos ideológicos presentes nos livros didáticos (LDs) e 

paradidáticos. Tais denúncias procuravam combater uma ideologia em prol da manutenção da 

sociedade no regime civil-militar (MUNAKATA, 2002, p. 271).  

Nesse sentido, as pesquisas mostravam que a linguagem utilizada, supostamente 

neutra e inocente, pregava e disseminava uma série de preconceitos de classe, etnias, de 

mistificações, de distorções da realidade. Manipulavam informações e legitimavam a 

dominação e exploração da burguesia, fator ideológico fundamental para a manutenção da 

ordem num momento histórico de represália, de dominação mesmo de força, de repressão 

física (Idem).  

Mesmo nos livros considerados mais progressistas, o autor afirma que foi possível 

identificar o tratamento simplificado destinado aos movimentos de Cabanagem e Balaiada, no 

qual se amenizava ou mesmo se omitia a violência com a qual esses foram reprimidos. Além 

das falsas simplificações, os livros estigmatizavam imagens e situações sociais. Assim, a 

ideologia vigente estaria onde se quisesse encontrá-la (Ibid, 272).  

As críticas após a ditadura civil-militar ao conteúdo ideológico/ lingüístico dos livros 

didáticos de História ganharam muito espaço nas pesquisas da área. No entanto, parecem não 

ter ido muito além disso. Passavam por um estágio tão ferrenho que muitas vezes apontavam 

questões que fugiam à competência do autor. Demonizava-se o material didático sem 

desenvolver um processo compreensivo sobre eles. Nos tempos do politicamente correto, as 

críticas aos manuais didáticos de História foram petrificadas (MUNAKATA, 2002, p. 273).  

Quando ocorre a implantação do Programa Nacional do Livro Didático de História 

(BRASIL, 2006, p. 27) vê-se estabelecer critérios bem claros ao combate a permanências do 

que seria uma História Tradicional e, muito mais, dos conteúdos que viessem a reproduzir 

preconceitos de diversas ordens. Como podemos identificar no trecho da ficha de avaliação 

dos livros: 
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(Ausência de) estereótipos 
A proposta histórica (da Coleção ou do LDR): 
Reduz a História à ação de alguns heróis 
Identifica exclusivamente a História a datas e fatos 
Incorre em simplificações explicativas 
Caricatura períodos, personagens, lugares e regiões3 
Identifica a História narrada a uma verdade absoluta 
Identifica a História narrada ao senso comum 
Identifica exclusivamente a História a datas e fatos 

 

É possível identificar o combate à vinculação de conteúdos preconceituosos nos LDs 

da área. Mas como isso poderia ocorrer em um instrumento que, segundo a análise de 

conteúdo ideológico, atenderia aos interesses da economia capitalista? Para Munakata (2002, 

p. 275), o livro didático enquanto mercadoria precisa preocupar-se com a demanda. Se a 

demanda pede livros que levem à reflexão, que tenham conteúdos disciplinares renovados, 

que sejam avessos a qualquer ordem de preconceitos e tipos de dominação, esses serão 

produzidos. O que o mercado precisa é manter-se vivo e se, para tal, precisa romper com sua 

ideologia, ele o faz. Na verdade, parece que não rompe de fato, pois “o mercado é a própria 

ideologia dessas empresas” (Ibid, p. 274).  

Como dissemos anteriormente, o mercado editorial desses livros produz desde 

coleções que poderíamos denominar de mais tradicionais, até aquelas com apropriações mais 

recentes da academia.  Além do que, se dão ao privilégio de incorporar, ao seu corpo técnico, 

profissionais das áreas a que os livros didáticos se destinam, em busca de maior qualificação 

do produto. 

Cunha (2005) adverte que, em busca de atender às demandas das novas organizações 

de conteúdo para o ensino de História, os livros acabaram por seguir algumas propostas. Uma 

delas foi a História Temática, na qual os assuntos são organizados a partir de eixos temáticos 

e/ ou de acordo com a escolha dos alunos para fugir de uma cronologia linear. Outra, a 

História Integrada, uniu em um só conteúdo, a História Geral e a História do Brasil, mas o 

eixo linearizante não foi rompido.  

Quanto ao que se pensou frente à reformulação das disciplinas em nível de propostas 

metodológicas, as noções de História-Problema e a Utilização de diferentes Linguagens 

começaram a ganhar espaço nos LDs. 

A primeira levou os autores a apropriarem-se, e adotarem nos LDs, uma 

“problematização da História”. Essa fazia referência a uma proposta de ensino que partisse de 

perguntas a responder. Tal perspectiva, como já havíamos salientado no tópico acerca do 

                                                 
3 Grifo nosso. 
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ensino de História, resultou na adoção de uma metodologia baseada em projetos de 

investigação, da qual os livros didáticos passaram a inserir atividades que partissem de 

perguntas e subsidiassem pesquisas para respondê-las. 

As discussões sobre a utilização de novas linguagens, igualmente, levou os livros a 

ampliarem cada vez mais seu acervo de textos não verbais, como fotografias, pinturas, e de 

textos verbais, como a presença de diferentes gêneros tais como: músicas, poesias, entre 

outros.  Inclusive, no que se trata dos critérios do PNLD de História, as iconografias, uso de 

fontes históricas e outros são considerados quanto à sua presença variada.  Nesse sentido, 

investigamos se a diversidade textual contemplou os textos da ordem do argumentar e se 

houve, nesses livros, investimento em atividades de reflexão que ajudassem os alunos a 

desenvolver estratégias discursivas essenciais ao entendimento e produção de textos dessa 

ordem.  Sobre tal tema discorreremos a seguir. 

 

4.3. A argumentação nos livros didáticos de História 

 

A necessidade de possibilitar o desenvolvimento das habilidades argumentativas está 

presente nos documentos norteadores da disciplina de História bem como nos critérios 

relacionados no PNLD. Nos PCN, como já vimos, a vinculação da História à formação de 

uma consciência crítica, possibilitada através do estudo das relações sociais construídas 

historicamente, bem como de outros fatores como o econômico, é visível. Pretende-se, nesse 

documento, mostrar que é necessário estimular a apropriação e desenvolvimento de um 

pensamento ou postura na qual o aluno tenha autonomia para decidir acerca de questões, optar 

por defender pontos de vista e questionar realidades. 

Nos critérios estipulados pelo PNLD para análises dos livros didáticos de História, é 

possível perceber essa preocupação quanto à presença de atividades que “potencializem 

habilidades cognitivas básicas, como: observação, investigação, compreensão, 

argumentação4, organização, memorização, análise, síntese...” (Brasil, 2006, p. 10). Da 

mesma maneira, se sugere evitar simplificações explicativas que comprometam a formação de 

“cidadãos críticos” (Ibid, p. 10). 

De uma forma mais ampla, o guia do PNLD (BRASIL, 2006) exibe preocupações 

acerca da presença de uma variedade textual nos livros didáticos de História. Igualmente é 

possível identificar que isso se repete quando se fala da atividade de produção de textos. Há, 

                                                 
4 Grifo nosso. 
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na verdade, a idéia de que a compreensão e a produção de textos são duas das principais 

atividades envolvidas no processo de ensinagem da História, pois elas são fundamentais para 

que se mantenha um contato relativamente autônomo com os conteúdos da disciplina. Além 

disso, pode-se favorecer o exercício da participação social em esferas diversas desde cedo. 

No Guia, ao tratar dos princípios pedagógicos eleitos para a avaliação das coleções de 

livros didáticos, um critério apontado é “apresentar diversidade de textos e indicações 

complementares (leituras, filmes, sites, músicas, aulas de campo, entre outras) de modo a 

realçar o caráter construtivo e provisório da realidade histórica, ou seja, que essa não se 

apresente como um dado estabelecido e acabado, uma verdade imutável” (BRASIL, 2006, p. 

10). 

Ao que parece, a variedade textual torna-se condição necessária para o livro didático 

da disciplina constituir-se enquanto um instrumento validado pelo programa. Entretanto, essa 

diversidade precisa vir agregada às discussões próprias da área. Obviamente, é bastante 

comum encontrarmos diferentes gêneros que usualmente, na sociedade, veiculam e discutem 

temas da História, tais como: reportagens, artigos de opinião, editoriais, dentre outros. 

Do mesmo modo, a diversidade de atividades envolvendo a reflexão crítica sobre os 

temas abordados também é valorizada no PNLD. Em diversas páginas do Guia do Livro 

Didático foram encontrados trechos dos textos que exemplificam a necessidade de haver 

propostas nesse sentido nos livros da disciplina. Fica clara a intenção de que as obras 

apresentem uma variedade de objetivos a fim de que os alunos possam apropriar-se de 

diversas capacidades, dentre elas a de argumentar. Em outros momentos, essa preocupação 

vem atrelada às atividades de leitura e produção textual. Como exemplo, podemos citar o 

critério que advoga a necessidade de “incentivar a discussão de temas e a produção textual 

com tipologias variadas” (BRASIL, 2006, p. 10). A primeira, referente à promoção de 

discussão de temáticas, nos remete à preocupação de Dolz, Schneuwly e Pietro (2004) em 

relação à seleção de temáticas a serem abordadas em ambientes escolares, levando em 

consideração aspectos psicológicos, éticos, cognitivos e didáticos. Além de que, para 

possibilitar a discussão, os temas precisam ser passíveis de debates.  

O outro ponto destacado no trecho em análise refere-se à idéia de que não é suficiente 

suprir o livro com variedade textual, mas também propor atividades em que os alunos 

produzam textos diversos. Nesse sentido, compreendemos que já se percebe uma necessidade 

de variar as proposições de produção de textos presentes nos livros didáticos. Uma das 

preocupações é evitar os “questionários”, ressaltados por Batista Neto (2000).  
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Considerando todos esses princípios, buscamos, nessa pesquisa, refletir sobre as 

possíveis contribuições dos livros didáticos para o trabalho pedagógico voltado para o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas pelos alunos em seu processo de 

escolarização dos anos iniciais. Dada a escassez de trabalhos voltados para tal tema, optamos 

por tomar como ponto de partida alguns estudos realizados com livros de língua portuguesa, 

que discutiremos a seguir. 

 

4.4. Pesquisas sobre argumentação nos livros didáticos de língua portuguesa 

 

No caso dos livros didáticos de língua portuguesa, o Grupo de Estudos em 

Argumentação e Ensino de Língua Portuguesa do Centro de Educação (UFPE) já vêm dando 

encaminhamento a essas questões. O que se tem identificado é a pouca freqüência dos gêneros 

da ordem do argumentar e de atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades 

argumentativas.  

Em pesquisas sobre o material textual, leitura e produção de textos que 

proporcionassem o desenvolvimento das habilidades argumentativas presentes nos livros 

didáticos de língua portuguesa, Leal e Brandão (2007) analisaram sete coleções de livros 

didáticos.  

No que se refere ao material textual, a metodologia utilizada constou da construção de 

critérios para identificação dos gêneros discursivos a que os textos pertenciam: finalidades, 

formas composicionais, recursos lingüísticos utilizados e suportes textuais. Um segundo 

momento da metodologia foi a listagem dos textos, com indicação dos gêneros a que 

pertenciam; após essa fase, os textos foram analisados quanto à dimensão argumentativa. 

Buscou-se identificar os textos da ordem do argumentar e os que não pertenciam a esse 

agrupamento, mas apresentavam uma forte carga argumentativa. Essa classificação foi 

construída com base nos cinco agrupamentos propostos por Schneuwly e Dolz (2004). Cada 

tipo de análise era feito por dois juízes independentes, que, posteriormente, checavam as 

categorias. Todas as discordâncias eram, depois, discutidas em grande grupo para construção 

das tabelas. 

Os resultados apontaram que os autores dos livros preocuparam-se em inserir variados 

gêneros que circulam na sociedade, não se restringindo aos textos da ordem do narrar, como 

ocorria anteriormente. Entretanto, essa preocupação não veio conjugada com a idéia de 

equilibrar algumas esferas sociais de interlocução ou mesmo as principais finalidades 

lingüísticas relativas aos textos. O princípio parecia ser o de inserir um pouco de cada. 
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Assim, os gêneros da ordem do argumentar foram os que com menor freqüência 

apareceram nos livros em comparação com os demais gêneros (7,3%). Ao mesmo tempo, 

apresentaram-se em quantidades desiguais entre os volumes das coleções. Os gêneros dessa 

ordem mais freqüentes foram reportagem, anúncio publicitário, anúncio de classificado, rótulo 

e cartaz educativo. Os textos que possibilitavam o desenvolvimento de uma cadeia 

argumentativa explícita foram pouco presentes. 

Os resultados apontaram para a inexistência de um trabalho sistemático que dissesse 

respeito à apropriação das habilidades argumentativas através de um investimento na 

compreensão leitora, pois poucas questões (5,13%) favoreciam o desenvolvimento de 

estratégias argumentativas. No entanto, apesar de poucas, as autoras consideraram as 

atividades interessantes (Leal e Brandão, 2007). Foram identificados quatorze tipos de 

perguntas, distribuídos em três blocos. 

O primeiro bloco foi composto por questões que exigiam que os alunos analisassem 

dimensões argumentativas dos textos. Foram computados seis tipos de questões: questões de 

identificação de ponto de vista e/ou justificativa de personagens do texto; questões de opinião 

sobre o ponto de vista do autor (posicionar-se quanto ao que o autor defende); questões de 

opinião sobre o ponto de vista de personagens (posicionar-se quanto ao que o personagem 

defende); questões sobre as estratégias argumentativas do autor; questões sobre as estratégias 

argumentativas de personagens do texto; questões comparando os diferentes pontos de vista 

inseridos no texto.  

No segundo bloco, foram categorizadas as questões que diziam respeito à construção 

de argumentos dos alunos, mas que não exigiam a identificação de partes do texto ou mesmo 

de estratégias discursivas do autor. Nessas questões os alunos eram solicitados a emitir 

opinião própria e não a analisar os textos. Desse segundo bloco, fazem parte as questões de 

opinião sobre fatos ou ações de personagens do texto; questões sobre a relevância do tema 

tratado no texto; questões de opinião sobre o tema, com exigência de leitura do texto; 

questões de opinião sobre o tema, sem que seja necessário ler o texto. 

No terceiro bloco, foram classificadas aquelas questões que requeriam justificativas de 

gosto pessoal, mas que não abordavam os textos em si, como exemplo: questões que exigem 

que os alunos justifiquem gosto pessoal sobre o texto; questões de justificativa de preferência 

pessoal – questões não polêmicas. 

Os dados da pesquisa apontaram que a maior parte das perguntas era do terceiro bloco, 

evidenciando que havia pouco estímulo ao desenvolvimento das estratégias argumentativas de 

leitura, no entanto, duas obras se destacaram pela excelente qualidade dos textos, das 
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atividades de leitura e das orientações aos professores. Mesmo nessas obras, poucas 

atividades foram encontradas, mas essas eram muito produtivas. 

 Quanto às atividades de produção de textos argumentativos, as autoras valeram-se de 

procedimentos metodológicos semelhantes. Havia uma discussão prévia com antecipação de 

alguns critérios de análise das atividades de produção de textos, baseada no estudos dos 

autores que tratam sobre argumentação e sobre produção de textos. Posteriormente, foram 

construídas as categorias de análise quanto à dimensão argumentativa e ao comando da 

atividade (se nesse estava explícita a finalidade, destinatário e gênero). Posteriormente, partia-

se para a análise dos livros, com produção de uma lista de todas as atividades de produção de 

textos por volume e coleção, com identificação de página, finalidade, destinatário, gênero 

solicitado (ou que se poderia inferir), para em seguida analisar as atividades voltadas para 

ensinar a produzir textos da ordem do argumentar. 

Os resultados apontaram que apenas 14,9% das proposições de produção de textos 

eram de gêneros da ordem do argumentar. Entretanto, em geral, havia boas atividades de 

escrita, mesmo que em alguns comandos não fossem explicitados os destinatários e as 

finalidades. Também se concluiu que havia diversidade de gêneros nas proposições de escrita. 

As propostas de produção contaram, no total, com um número quase que insignificante de 65 

atividades de produção de textos da ordem do argumentar nos 4 volumes das 7 coleções. 

Dessas, 32 solicitavam a produção de “divulgação”, gênero que não exigia a construção de 

uma cadeia argumentativa mais complexas (Idem).  

Diante da baixa produção de pesquisas nessa área, partimos desses dados e dessas 

categorias para realizar a investigação da argumentação nos livros de História. Contudo, para 

finalizar nossas abordagens dessa primeira parte da dissertação, consideramos pertinente 

lançar à reflexão a complexidade do material analisado, trazendo à baila o conceito de 

Iranilson Oliveira (2007, p. 68 e 69), sobre o livro didático de História. 

 

Considerado um inventário das diferenças, o Livro Didático de História é 
entendido como um espaço vivido, praticado; um espaço coletivo, múltiplo, 
fragmentado, incompleto, articulado com muitas vozes. Não como uma 
produção íntegra e perene. O livro didático é um rosto ou muitos rostos. É 
vida, é morte, é escolha teórico-metodológica. Cada uma dessas escolhas é 
(de) marcada por lugares e interesses distintos (do escritor ao produtor, do 
copidesque ao consumidor), por seleções, argumentações, significações e 
subjetividades. Cada livro é escolha e recortes, produções possíveis, 
inventários que ganham visibilidade. A escrita dessa história é singular e 
plural ao mesmo tempo, tanto para cada autor quanto para cada leitor [...] 
O livro, essa autoridade textual, ao ser confeccionado, torna-se uma obra de 
arte, uma geografia na qual prevalece o desejo, o sentimento, a vontade de 
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experimentação, a legitimidade de determinada prática discursiva. É um 
rosto, uma rostidade tecida pelas mãos e mentes, pelos homens em seus 
tempos e espaços, com seus corpos e suas subjetividades (MEDEIROS 
NETA, 2007, p. 11 e seguintes); é uma arena político-cultural na qual formas 
de experiências e de subjetividades são questionadas, mas também 
ativamente produzidas; é um espaço de luta política. Ele não possui 
fronteiras, delimitações geográficas, interdições de interpretações. Não é um 
mapa de viajante, bússola de marinheiro, roteiro de turistas, mas uma 
textualidade de significados vários que legitima ou rejeita a experiência e os 
saberes dos alunos; é um entrelaçamento entre linguagem e poder. 

 

Na intenção de conceber esse material de acordo com a completude que o conceito 

acima busca abranger, foi que nos lançamos nessa investigação. O reconhecimento desse 

enquanto um produto proveniente de diversos processos de produção, revisão, copideskagens, 

e destinado a um contexto em particular (sala de aula), contudo participante de diversos outros 

(academias, avaliações, editorações, casas de seus usuários...), foi por nós considerado. Da 

mesma forma, não poderíamos deixar de atrelá-lo às suas próprias finalidades e contextos de 

produção.  

De maneira mais direta, como explicitamos anteriormente, buscamos identificar em 

duas coleções de livros didáticos de História quais gêneros da ordem do argumentar 

apareceram com mais freqüência, quais atividades de compreensão de textos auxiliariam os 

alunos a desenvolver habilidades argumentativas de leitura, quais propostas de produção  de 

textos escritos da ordem do argumentar eram sugeridas e quais situações voltadas para o 

trabalho com a oralidade constituíam esses materiais didáticos. Todas essas atividades eram 

analisadas quanto às estratégias argumentativas requeridas e quanto à qualidade das 

proposições. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nessa pesquisa, utilizamos pesquisa documental de duas coleções de livros didáticos 

destinados a alunos dos anos / séries iniciais do Ensino Fundamental. Tais obras foram 

exploradas quanto ao material textual, atividades de leitura, produção de textos orais e 

escritos. 

Adotamos a abordagem de cunho qualitativo e quantitativo. Qualitativo porque as 

obras analisadas foram investigadas de modo aprofundado, na busca de compreendermos a 

proposta pedagógica que estava subjacente ao material, e as estratégias argumentativas que 

poderiam ser estimuladas por meio das atividades propostas. Não obstante, também nos 

valemos da organização dos dados de acordo com estatística descritiva, o que nos possibilitou 

um mapeamento do conjunto das ocorrências presentes nas coleções para, com base nos 

dados, centralizamos atenção naquelas em que havia a possibilidade de desenvolvimento das 

habilidades argumentativas. 

Assim, investigamos as dimensões argumentativas do material textual, das atividades 

de compreensão, produção de textos e modalidade oral contempladas em duas coleções de 

livros didáticos de História destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Para a escolha das coleções, o primeiro critério se referia à aprovação no Programa 

Nacional do Livro Didático/ 2007.  Um segundo critério fez referencia à adoção das obras 

pela rede pública municipal de ensino do Recife: uma das coleções analisadas foi a mais 

adotada nessa rede e a outra foi uma das que obtiveram índices baixos de adoção. Nossa 

intenção era verificar se havia tendências diferentes, até mesmo opostas, de ensino-

aprendizagem nas obras que justificassem sua maior ou menor adoção.  Por isso, dentre as 

menos escolhidas, recorremos à que apresentasse uma organização dos conteúdos diferente da 

identificada como mais aceita. 

Tratamos nossos dados de acordo com a análise de conteúdo, desenvolvida por Bardin 

(1977). Essa metodologia baseia-se em três momentos, a saber: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados. O primeiro representa o contato inicial estabelecido 

entre o pesquisador e as informações colhidas, a fim de superar as impressões pré-concebidas. 

Para atender a esse momento, o pesquisador lança mão da estratégia da leitura flutuante. Para 

o segundo, a autora alega que é a exploração propriamente dita do material, da qual surgem as 

classificações, codificações, a organização desses dados. Por fim, é no momento do 

tratamento dos dados que se produz as inferências advindas da triangulação entre os autores 

de referência e os dados colhidos.  
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Sentimos necessidade de realizar investigações sobre os critérios adotados pelo 

PNLD/ 2007 antes da análise dos livros. Dessa forma, buscamos identificar no edital de 

convocação para inscrição das coleções, bem como na ficha de avaliação utilizada pelos 

pareceristas, os critérios acerca dos aspectos pedagógicos no que se referia à seleção do 

material textual, atividades de leitura, produção textual e oralidade, principalmente quando 

havia referências ao ensino da argumentação.  Selecionadas as coleções, recorremos 

novamente ao guia, a fim de ter acesso à análise dos pareceristas sobre cada coleção e, 

particularmente, acerca dos nossos objetos de investigação.  

Investimos esforços, então, na identificação desses aspectos nos manuais do professor 

apresentados pelas coleções. Essa aproximação com o discurso teórico das perspectivas pelas 

quais tentaram adequar-se, nos possibilitou compreender alguns fatores que precisariam ser 

alvo de atenção em nossas análises. Por exemplo, a ícones e seções que especificavam as 

atividades ou os textos atendidos prioritariamente. Da mesma forma, nos possibilitou perceber 

os esforços em abordar a perspectiva do letramento, que veio ocupando o centro do debate 

nos estudos sobre a aprendizagem da linguagem na escola.  

Enfim, demos início à analise das ocorrências nas obras. Contudo, como estávamos 

adotando os critérios elaborados em estudos sobre os livros didáticos de língua portuguesa, foi 

necessário um primeiro momento de validação desses critérios aos livros didáticos de 

História. Realizamos, portanto, a análise prévia de um dos livros das coleções. Essa nos 

apontou a criação de novas categorias e a modificação de algumas outras. A cada novo 

volume de cada coleção, tais critérios eram novamente avaliados, para os ajustes necessários.  

Pretendíamos desenvolver o tratamento dos dados por blocos. Ou seja, primeiro 

observaríamos o material textual de ambas as coleções, depois as atividades de compreensão, 

leitura e produção de textos. Todavia, essa análise inicial apontou como caminho mais 

interessante a análise de cada aspecto por coleção. Assim, observamos os quatro eixos da 

coleção A e em seguida da coleção B. Embora pareça uma diferença insignificante, essa 

pequena modificação na ordem da análise resultou num aprofundamento acerca das 

dimensões argumentativas privilegiadas, pois nos possibilitou integrar os eixos e identificar 

algumas relações de “causa/conseqüência” entre eles.  

Primeiro mapeávamos o material textual de toda uma coleção. Nessa tabela, 

identificávamos a página, o gênero, a ordem, a autoria e inseríamos observações, sobretudo 

quando se tratava de textos com dimensões argumentativas. Registramos apenas a presença de 

textos verbais. Depois, realizamos a identificação das atividades de leitura, registrando a 

página, os comandos, a categoria que mais se adequava e observações no sentido de ressaltar 
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seus aspectos argumentativos. No caso dos comandos dessa, só registrávamos aqueles 

referentes a atividades que pudessem mobilizar estratégias argumentativas. As demais eram 

registradas com o número ou letra atribuída pela coleção. Em seguida realizamos o mesmo 

exercício com as atividades de produção de textos escritos e de oralidade. Só que, dessas, 

todos os comandos foram registrados. Para a produção de texto, destacávamos as páginas, os 

comandos, os gêneros requeridos, a presença de interlocutores, finalidades e observações de 

diversos aspectos. As ocorrências que requeriam a ativação da argumentação eram indicadas 

em negrito. No caso das atividades de oralidade, também indicávamos tais ocorrências com o 

recurso do negrito. Destacávamos as seções, as páginas, os comandos, o tipo de atividade 

representado pela categoria que mais se adequasse, o gênero necessário à realização dessa e 

observações.  

Realizamos o mesmo exercício para a segunda coleção. Por fim, sistematizamos essas 

tabelas gerais em outras que indicavam o total por livro para incluí-las em nossas apreciações 

registradas em cada capítulo que se segue. Junto a elas, também detalharemos as categorias de 

análise. Antes, contudo, se faz mister caracterizar de modo geral as coleções adotadas.  
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6. CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS: �OSSO CORPUS DOCUME�TAL 

 

Duas coleções de livros didáticos aprovadas pelo PNLD/ 2007 subsidiaram nossa 

pesquisa. Apresentaremos, nesse tópico, a coleção que denominamos de “Coleção A” e em 

seguida a “Coleção B”. Estaremos indicando título da obra, autoria e editora a que pertencem. 

Traçaremos relações entre as análises dos pareceristas impressas no Guia do PNLD/ 2007, o 

manual do professor das coleções e nossas análises sobre a organização das obras.. Antes, 

porém, situemos as análises quanto ao total das coleções aprovadas pelos especialistas no 

último Guia publicado, o Guia do PNLD/2007. 

Na análise do guia dos livros didáticos de História do ano de 2007, atentamos à primeira 

observação explicitada por seus pareceristas: nenhuma das coleções foi organizada por ciclos 

de aprendizagem. Todas elas remetiam-se às séries. 

De trinta e uma coleções inscritas para os anos iniciais do ensino fundamental, apenas 

uma delas foi excluída por não atender aos critérios do programa. Dentre as demais, segundo 

os especialistas, 97% incorporaram inovações nas áreas de História e Pedagogia. Ou seja, 

houve uma tentativa de adequação aos critérios adotados pelo Programa Nacional de Livros 

didáticos para a área de História. 

Considerando o conjunto das obras, na introdução do guia, os pareceristas classificaram 

os livros quanto a três aspectos: quanto à organização do conteúdo, quanto à concepção 

histórica e no que se refere à metodologia adotada.  

Para o primeiro item de classificação, foi possível identificar por parte das obras uma  

adoção de organização por temas ou eixos temáticos, numa tentativa de aproximação do que 

seria a História Temática (12 coleções). No segundo grupo, com menos adeptos – apenas três 

coleções, a abordagem centrou-se na organização por narrativas ficcionais. O terceiro grupo 

foi composto pelos livros que utilizaram a periodização tradicional dos conteúdos históricos, 

dos quais uma coleção apenas tratou os conteúdos do primeiro ao último volume com essa 

perspectiva e as demais coleções optaram por, nos dois primeiros volumes, abordarem os 

conteúdos a partir de temas e, nos dois últimos, ou no último livro da coleção, organizá-lo 

cronologicamente (14 coleções).    

Apesar da tentativa de várias obras de adoção da abordagem relativa à História 

Temática, os especialistas do programa constataram certa confusão conceitual quando da 

assunção de tal perspectiva nos livros com a idéia de eixos temáticos. Contudo, as obras nas 

quais a opção foi da abordagem dos conteúdos por eixos temáticos foram as que estiveram 

mais de acordo com as propostas dos PCN da disciplina. Outros livros partiram para a 
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abordagem de temáticas, quase que independentes entre si, através dos capítulos, o que fugiu 

à idéia de se trabalhar por eixos temáticos. 

No que se refere ao segundo aspecto de classificação, concepção histórica, foi 

observado que quatorze coleções adotaram a abordagem da História Cultural ou Social, nas 

quais a ênfase é no cotidiano, trabalho e sociedade. Quatro coleções enfatizaram uma 

abordagem sócio-econômica e, num terceiro grupo, doze obras elaboraram suas narrativas 

partindo do ponto de vista político-institucional, mesmo que nenhuma dessas coleções tenha 

utilizado esse mecanismo em sua integralidade. As obras ainda foram organizadas pelos 

especialistas quanto à metodologia da História, das quais 16 coleções relacionam as fontes 

históricas com a construção do conhecimento histórico, quatro obras que optaram por uma 

abordagem baseada nos fatos e heróis e 10 obras que apresentam fontes, porém não 

relacionaram com a construção do conhecimento histórico. 

Quanto à classificação que diz respeito à metodologia utilizada, denominada de 

princípios pedagógicos, o conjunto das obras foi dividido em dois blocos: tradicional e 

inovador. Para o primeiro, a concepção que guiava a produção das obras foi identificada como 

transmissora de conteúdos. O segundo bloco agrupou as diversas abordagens baseadas na 

perspectiva da aprendizagem significativa. Dessa forma, apenas uma coleção foi classificada 

como tradicional, as demais apresentavam de forma parcial ou total incorporações das 

renovações pedagógicas. Ainda assim, afirmam os especialistas, grande parte das obras 

traziam como atividade privilegiada os questionários. 

No que se referiu ao trabalho com a cidadania, 27 coleções abordavam os conteúdos 

possibilitando que a formação cidadã fosse dissolvida nas discussões dos conteúdos ou que 

fosse apresentada em capítulos específicos, com títulos que remetiam ao termo cidadão. 

Assim, ambas as obras apresentaram apropriações consideradas “renovações 

pedagógicas”. Uma baseou-se nos eixos temáticos e a outra nas narrativas ficcionais. 

Passemos então a caracterizá-las.  

 

6.1. Coleção A: Projeto Pitanguá 

 

A coleção que recebeu por título “Coleção A” foi representada pela  coleção “Projeto 

Pitanguá”, da editora Moderna. Sua autoria não fora revelada na capa dos seus livros, nem o é 

no Guia do PNLD. Nas referências inseridas na contracapa da coleção, foi possível identificar 

uma equipe de autores: Maria Raquel Apolinário, Vitória Rodrigues e Silva,  Letícia 

Fagundes de Oliveira, Maria Aparecida Jacomini, Sônia Cunha de Souza. Também é indicado 
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o responsável pela editoração dos componentes do livro como tratamento de imagem, capa, 

revisão, pesquisa iconográfica, dentre outros. Talvez, nesse sentido, a tentativa seja de revelar 

parte desse complexo processo de produção de um material produzido “a muitas mãos” e 

possuidor de uma série de “rostidades”, como nos advertia Iranilson Oliveira (2007, p. 69).  

Essa coleção foi escolhida por ter se constituído na mais adotada da rede pública 

municipal do Recife, segundo os dados do sistema de distribuição dos livros didáticos 

(BRASIL, 2007). Na análise dos especialistas presente no Guia do PNLD/ 2007, há referência 

explícita à sua opção por organização temática.  

 
Destaca-se a qualidade com que são abordados temas [...]. O volume da 4ª 
série opta por um recorte cronológico com a abordagem dos acontecimentos 
da vida política e das instituições de nosso país (BRASIL, 2006, p. 159)  

 

No que tange aos aspectos por nós analisados, há também alguns comentários 

importantes. É feito um destaque especial à compreensão de textos, tanto no manual do 

professor quanto nas análises dos especialistas. Destaca-se uma variedade implementada nas 

atividades e exercícios, “contudo, no conjunto da coleção, destacam-se os exercícios baseados 

no sistema pergunta/ resposta” (BRASIL, 2006, p. 161). 

São anunciados quatro aspectos para a exploração da compreensão: exploração dos 

conhecimentos prévios, leitura de diversos textos, organização do conhecimento e 

acessibilidade dos conteúdos históricos promovida por textos com linguagem simples.  

 A cada abertura de bloco ou capítulo, o recurso das “páginas duplas” foi recorrente. 

Nessas, além de um texto (músicas, poesias, etc) que tratava da temática a ser abordada, havia 

ilustrações e, geralmente, algum exercício que buscava atentar/ motivar as alunas/ os alunos 

ao estudo que se seguiria e/ ou mobilizar os conhecimentos prévios desses sobre a temática. 

Ao final de cada texto também encontramos uma série de blocos de atividades. Essas, 

geralmente, apresentavam um bloco com textos complementares mais as atividades de 

compreensão textual, depois uma seqüência de atividades de compreensão, sugestões de 

pesquisas e/ ou produções textuais. Solé (1998, p. 36) adverte que a freqüência “com que a 

seqüência leitura/ perguntas/ exercícios aparece, indica que para professores, autores e 

editores esta é a melhor e talvez a única forma de proceder no ensino da compreensão”. 

Consideramos, contudo, que apesar da permanência dessa seqüência “clássica”, a coleção 

insere outros elementos que possibilitam o trabalho com as diversas estratégias, como está 

analisado no capítulo 7, nessa segunda parte. As páginas duplas citadas representam um 

desses.  
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Em geral, eram apresentados o título do capítulo, alguma poesia, música, imagens ou 

outros textos verbais e/ ou não-verbais. Junto a essas apareciam, algumas vezes, perguntas 

com o ícone “Atividade Oral”, para um levantamento dos conhecimentos sobre a temática, ou 

a seção “Organizar o conhecimento”, que provocavam interpretações do texto lido e 

discussões sobre a temática. Após, era inserido o texto principal, destinado a abordar o 

conteúdo. Tal texto, algumas vezes, aparece em partes separadas por atividades, como a seção 

“Imagine”, na qual são problematizadas situações problemas, como se fossem faz-de-conta 

para os alunos produzirem conversas ou textos escritos, ou as páginas amarelas, que eram 

páginas especiais contemplando os temas transversais: meio-ambiente, pluralidade cultural ou 

formação cidadã, nas quais eram apresentados textos complementares e exercícios, como os 

da seção “Vamos Fazer” e “Investigar”. Ambas propiciavam a pesquisa e/ou produções de 

textos escritos ou orais. Após o texto principal, a seção de atividades era inserida, com 

exercícios variados, incluindo-se as perguntas e repostas. Geralmente nessa aparecia, como 

uma subseção, o boxe “Descobrir”, com problematização de outros textos complementares. 

Novamente aqui encontramos a presença das seções “Vamos Fazer” e “Investigar”. 

Encontramos, ainda, o boxe “Problema”, que aparecia entremeado no texto principal, 

trazendo pontos de vistas diversos sobre o aspecto histórico relatado.  

Sobre a concepção historiográfica, o livro resume duas abordagens teóricas, dentre 

elas a história universal, na qual predomina uma história única e linear, centrada nos fatos, 

personagens e datas e a história do cotidiano, fundada pela escola dos Annales, que opta por 

uma historiografia baseada nas pesquisas sobre os costumes e cotidiano em cada período 

histórico. A essa última, a obra acrescenta a utilização de uma diversidade de fontes 

históricas, inclusive utilizando como instrumento investigativo a história oral. A segunda 

abordagem é a que explicitamente é assumida na obra (Manual do professor – Projeto 

Pitanguá, p. 9). Entretanto, o quarto volume da coleção apresenta um discurso planejado em 

linearidade com os fatos apresentados, diferentemente dos primeiros três volumes, que se 

preocupam com uma apresentação dos conteúdos históricos organizados em temáticas, 

embora já no terceiro, apesar de apresentar cautela em afirmar que não se centra em 

personagens, o livro trate de três lideranças representantes dos movimentos abolicionistas, 

feministas e dos povos da floresta, respectivamente Zumbi, Chiquinha Gonzaga e Chico 

Mendes. 

Na indicação de objetivos e atividades, encontramos alguns/ algumas relacionadas à 

compreensão leitora do aluno, como discutir o significado de uma expressão presente no 

texto, ou relacionadas à formação cidadã do aluno, para os quais seria preciso também 
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desenvolver algumas estratégias argumentativas, como, por exemplo, “levantar e catalogar as 

sugestões dos alunos para resolver esses problemas (questão do trabalho infantil) e depois 

compará-las com o que realmente tem sido feito, como o Programa Bolsa-Escola” (Manual do 

professor – Projeto Pitanguá, vol. 1, p. 21).  

 

6.2. Coleção B: História 

 

A segunda coleção analisada foi escolhida por dois motivos: 1. Ser uma das coleções 

menos adotadas na rede pública da cidade do Recife e 2. Ser apontada pelos pareceristas por 

apresentar abordagem dos conteúdos diferente da coleção A. Assim, por provavelmente fazer 

parte do grupo de obras classificadas pelos especialistas do PNLD quanto à organização do 

conteúdo por narrativas ficcionais, a obra “História”, da série Brasil, editora Ática, de autoria 

de Maria Aparecida Lima Dias foi a segunda coleção escolhida.  

Nesse grupo, foram incluídas apenas três coleções no Guia do PNLD. Entendemos que 

ambas as coleções analisadas nessa pesquisa buscaram atender às modificações provenientes 

da discussão sobre ensino de história. Para o Guia, no que diz respeito à organização dos 

conteúdos, a primeira optando por eixos ou unidades temáticas – apenas o último volume 

apresenta um recorte cronológico linear – e a segunda por narrativas ficcionais.  

Para essa segunda coleção, os especialistas advogaram que a obra baseou-se na 

história do cotidiano, mesmo que essa fosse referente a tempos e espaços distantes da 

realidade dos alunos. Os fatores que tornaram evidente para nós que a obra fora classificada 

como organizada por narrativas ficcionais foram algumas afirmativas explicitadas na 

apreciação do guia: 

 
A obra apresenta o cotidiano da Idade Média européia, narra contos de fadas, 
trata de dinossauros e personagens mitológicos (BRASIL, 2006, p. 85). 
 
O Livro do Aluno da 1ª série está ambientado na Europa Medieval, tomando 
por base os contos de fadas (BRASIL, 2006, p. 87). 
 
Evidencia a concepção de história, tomando por base as contribuições da 
História Nova, enfatizando a história do cotidiano e estabelecendo relações 
com as demais Ciências Sociais e com a literatura infantil (BRASIL, 2006, 
p. 87). 

 

As obras classificadas por eixos ou unidades temáticas tiveram a sua abordagem de 

conteúdo explicitada no guia didático do PNLD, como podemos ver a seguir: 
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A coleção fundamenta-se no eixo-temático da construção da identidade... 
(BRASIL, 2006, p. 43). 
 
A coleção é organizada em dois grandes eixos temáticos: história local e do 
cotidiano, no 1º e 2º volumes, e história das organizações populacionais, no 
3º e 4º volumes (BRASIL, 2006, p. 79). 
 
Destaca-se a qualidade com que são abordados temas [...]. O volume da 4ª 
série opta por um recorte cronológico com a abordagem dos acontecimentos 
da vida política e das instituições de nosso país (BRASIL, 2006, p. 159) – 
Projeto Pitanguá – coleção A. 
 

O mesmo não ocorreu para as obras que foram classificadas como baseadas em 

narrativas ficcionais. Por esse motivo, consideramos que a segunda coleção possivelmente faz 

parte dessa classificação elaborada pelos especialistas.  

Na apreciação da coleção Série Brasil – História, que aqui estaremos chamando de 

Coleção B, os especialistas destacam fontes textuais variadas e o uso das legendas que 

contextualizam e explicam adequadamente as obras. Sobre as atividades e exercícios, a 

afirmativa é que se apresentam “diversificados e sugerem constantemente o debate entre 

alunos e entre alunos e professor, formulando questões e construindo hipóteses” (BRASIL, 

2006, p. 87). Sobre as produções textuais, o destaque vai para a variação nas propostas de 

produção individuais e coletivas. Além desses aspectos, é importante aqui destacar que os 

pareceristas advogam que “A obra enfatiza mais a construção de habilidades do que os 

conteúdos historiográficos, propondo estabelecer relações entre o cotidiano dos alunos e 

outros espaços e tempos, mas ambienta-se, na maioria dos capítulos, em espaços e tempos 

distantes da realidade social do aluno, apesar de que estabelece continuamente relações com 

temas sociais de destaque na sociedade atual” (BRASIL, 2006, p. 87). Sobre a organização 

dos volumes dessa coleção, se faz pertinente situarmos alguns aspectos relevantes à nossa 

pesquisa situados no manual do professor.  

Cada capítulo iniciava com a apresentação do título, de alguma imagem e um bloco 

denominado “Queridas alunas e queridos alunos”. Nesse, havia explicitação dos conteúdos a 

serem aprendidos no capítulo. Após, geralmente, havia apresentação do capítulo em questão 

e/ou breves resumos dos anteriores. Depois, aparecia a seção “organizando minhas idéias”, ou 

quando as apresentações e resumos não estavam presentes anteriormente, eram inseridas 

nesse espaço. Destinada a lançar perguntas relacionadas com o conteúdo de um bloco de 

textos ou conjunto do capítulo, as perguntas dessa seção possibilitavam o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que solicitavam discussões ou registros. Logo 

após, era inserido o material textual destinado a funcionar como texto principal ou outras 
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seções intituladas “para entender o texto” e “formulando questões”.  A primeira remetia à 

orientação da leitura, sendo resgatada ao final do texto para ser respondida. A segunda 

estimulava o leitor a formular perguntas sobre o texto que se seguia. Para tanto, situava de 

forma sucinta seu conteúdo.   

Depois da exposição do material textual, as duas últimas seções citadas eram 

retomadas, recebendo nova denominação e às vezes a elas acresciam-se outras perguntas. 

Assim, encontramos as seções “Entendendo o texto” e “Respondendo questões”. Essas 

possibilitariam, portanto, o desenvolvimento de estratégias como checagem e verificação de 

informações. Em seguida, havia outras seções que tratavam de propostas de produção de 

textos, pesquisas, análise de imagens, atividades com jogos ou tratamento de textos 

complementares. Posteriormente, o resgate das perguntas da seção “organizando minhas 

idéias” aparecia como “checando minhas idéias”, o que gerava comparações e verificação de 

hipóteses anteriormente colocadas como conhecimentos prévios. Ao final do capítulo, 

encontramos a seção “para comparar e refletir”, destinada a perguntas de compreensão. Por 

último, “o que aprendi no capítulo” retomava os objetivos apresentados no início deste, como 

para levar a um autogerenciamento e auto-avaliação da aprendizagem. Entre essas duas 

últimas, encontrávamos a seção “Vamos usar o computador”. A finalidade dessa parecia ser a 

apropriação do sistema notacional alfabético e da ortografia, uma vez que solicitava recuperar 

as palavras do capítulo que apareciam em caixa alta ou negrito para copiar no computador, ou 

numa folha, e depois transferi-las para uma cartolina, como a criar um banco de palavras do 

capítulo nas quais os alunos poderiam reconhecer algumas.  

Estaremos centrando nosso olhar acerca do material textual, leitura, produção de 

textos e oralidade nas coleções. A seguir, abordaremos os resultados de nossas análises sobre 

o material textual da coleção. Posteriormente, discutiremos o que nossas análises revelaram 

sobre as questões de compreensão textual. Em seguida, trataremos das propostas de produção 

textual e, por fim, das propostas que possibilitariam a aprendizagem da oralidade. Em todas 

elas, focaremos as reflexões naquelas que poderiam possibilitar o desenvolvimento de 

estratégias de argumentação pelo público alvo da coleção.  
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7. O MATERIAL TEXTUAL DAS COLEÇÕES 

 

Nesse capítulo, abordaremos nossos achados acerca do material textual inserido nas 

duas coleções de livros didático de história destinados aos anos iniciais do ensino fundamental 

(1ª à 4ª séries). Nas análises, buscamos identificar os textos inseridos nos LD e classificá-los 

quanto aos gêneros discursivos, agrupando-os segundo as categorias propostas por Schneuwly 

e Dolz (2004) (textos da ordem do narrar, do relatar, do descrever ações, do expor e do 

argumentar). Tendo como foco o ensino de habilidades argumentativas, ressaltamos, 

sobretudo, a ocorrência de textos da ordem do argumentar. Registramos, assim, suas 

ocorrências em cada volume. 

O material textual encontrado foi categorizado de acordo com sua aproximação a um 

determinado gênero discursivo, considerando-se a finalidade, o espaço de circulação e a 

forma composicional do texto. Mesmo que na obra fosse dada uma denominação para o 

gênero, esse era analisado e, muitas vezes, classificado com uma terminologia diferente da 

apontada, em função dos critérios estabelecidos para categorização. Esse percurso possibilitou 

identificar a validade da denominação usada no livro e considerar as dificuldades de 

classificação dos gêneros que foram adaptados para atender aos propósitos da obra e aos 

destinatários e dos que foram recortados (textos fragmentados). A dificuldade de categorizar 

os gêneros já fora ressaltada por outros pesquisadores: 

 

A categorização dos gêneros se mostra complexa mesmo a uma abordagem 
mais sofisticada da categorização como a de Lakoff (1987, 1988). Os 
fenômenos que o autor aborda estão no âmbito da cultura, mas, ainda assim, 
contando com uma certa estabilidade terminológica e semântica. 
No caso da categorização dos gêneros, o enfoque de categorização é interno 
ao próprio processo comunicativo, o que faz com que os critérios de 
agrupamento sejam bastante frouxos e inter-relacionados (BONINI, 2002, p. 
136). 

 

Uma das justificativas para essa dificuldade se fundamenta no fato dos gêneros  

discursivos serem “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262), 

que se modificam de acordo com o contexto histórico e social em que são produzidos e à 

finalidade a que se prestam. Nesse sentido, muitos dos gêneros encontrados eram próximo 

àqueles dos quais receberam a nomenclatura, a rotulação, como as biografias, mas bastava um 

olhar um pouco mais aprofundado para identificarmos adaptações na linguagem ou nos 

conteúdos apresentados pelos gêneros numa tentativa de adequação aos usuários fins do 
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material: os alunos. Esse percurso adaptativo deu origem a uma série de hibridismos e 

mimeses textuais que passamos a abordar nesse capítulo.   

Inicialmente, daremos ênfase ao material textual apresentado pela coleção A. Após, 

situaremos os dados relativos à coleção B. Por fim, nossas considerações voltam-se aos 

contrapontos das coleções.  

 

7.1. Material textual: quantidade e variedade textual na coleção A 

 

Os livros didáticos analisados são organizados por unidades que contém textos 

variados. Esses textos têm status diferenciado na obra: ora são textos principais ora 

complementares. Os textos destinados ao tratamento dos conteúdos são denominados de 

textos principais. Os que apresentam informações consideradas complementares, impressas 

geralmente em boxes separados do texto principal, são os complementares. As obras buscam 

também inserir ilustrações nas quais há imagens de textos retirados de outras esferas de 

circulação, como propagandas de revistas.  

Ganha destaque, na obra, a grande quantidade e variedade de gêneros. No entanto, vale 

salientar que os gêneros que obtiveram maior representação detêm sozinhos – em seis 

categorias – mais de 60% do quantitativo apresentado, restando pouco menos de 40% 

distribuídos entre cerca de 50 outros gêneros. O mesmo acontece para os textos com dimensão 

argumentativa, que concentram mais de 70% de sua presença em apenas três gêneros. 

Detalhemos então esses dados. 

Encontramos um total de 1.131 textos nessa coleção, para os quais 203 foram 

destinados ao primeiro volume, 250 ao segundo volume. O terceiro volume contou com o 

maior quantitativo da coleção, representado por  345 textos. No quarto volume, foram 

inseridos 333 textos.  

Nessa coleção, foram encontrados 57 gêneros discursivos, com ocorrência de cerca de 

33 gêneros por volume. Isto é, se supõe que a cada ano os alunos teriam garantido o contato 

com essa variedade textual. Isso não significa afirmar que o percentual de ocorrências foi 

distribuída de forma equânime. As legendas se sobressaem quanto à presença na coleção, 

seguidas pelo texto didático, glossário e relato histórico, que concentram mais de 65% do 

total, seguidos dos mapas e relatos pessoais/ depoimentos. Os demais gêneros apresentaram 

menos de 20 ocorrências, o que contabiliza menos de 2% de freqüência para cada qual (tabela 

1).  
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TABELA 1: Gêneros discursivos na Coleção A. 

GÊ�ERO LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Legendas 87  42,86 135  54,00 186  53,91 154 46,24 562  49,69 
Texto didático 42  20,69 39  15,60 45  13,04 52 15,61 178  15,73 
Glossário 12  5,92 8  3,20 26 7,53 21 6,30 67  5,92 
Relato histórico  5  2,46 12  4,80 23  6,66 17 5,10 57  5,04 
Mapas 3  1,50 11  4,40 20  5,79 15 4,50 49  4,33 
Relato pessoal/ depoimento 10 4,94 4 1,60 8 2,33 6 1,80 28  2,47 
Notas informativas 5 2,46 4 1,60 4 1,16 5 1,50 18  1,59 
Biografias/ notas biográficas 9 4,43 3 1,20 1 0,29 3 0,26 16  1,41 
Músicas 2  0,99 4 1,60 4  1,15 6 1,80 16 1,41 
Gráficos 0 0 4  1,60 5 1,45 4 1,20 13  1,14 
Poemas  7  3,44 4 1,60 1 0,29 0 0 12  1,06 
Apresentação 1  0,49 2 0,80 3  0,87 3  0,90 9  0,79 
Tabela  0 0 0 0 0 0 9  2,70 9   0,79 
Conto 1  0,49 2  0,80 2  0,58 3  0,90 8  0,70 
Linha do tempo 1  0,49 2  0,80 0 0 4  1,20 7  0,61 
Enigma  0 0 6  2,40 0 0 0 0 6  0,53 
Propaganda 1  0,49 1  0,40 0 0 4  1,20 6   0,53 
Capa de livro 1  0,49 0 0 2  0,58 2  0,60 5  0,44 
Diálogos 1  0,49 2  0,80 0 0 2  0,60 5  0,44 
Artigo de lei/ leis/ constituição 2  0,99 0 0 0 0 2  0,60 4  0,35 
Quadro 1  0,49 1  0,40 0 0 2  0,60 4 0,35 
Cantiga popular/ canções 0 0 1  0,40 1  0,29 1  0,30 3 0,27 
Charge 0 0 0 0 0 0 3 0,90 3 0,27 
Cordel 0 0 0 0 0 0 3 0,90 3 0,27 
Reportagem 2  0,99 0 0 1  0,29 0 0 3 0,27 
Tirinha 1  0,49 0 0 1  0,29 1  0,30 3 0,27 
Convocação/ Cartaz de convocação 0 0 0 0 1  0,29 2  0,60 3  0,27 
Capa de partitura 0 0 0 0 2  0,58 0 0 2  0,18 
Cartaz de divulgação 0 0 0 0 1  0,29 1  0,30 2  0,18 
Crônica 1  0,49 1  0,40 0 0 0 0 2  0,18 
Esquema 1  0,49 0 0 0 0 1  0,30 2  0,18 
Primeira página de jornal 0 0 0 0 1  0,29 1  0,30 2  0,18 
Anúncio 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Artigos de opinião 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Calendário 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Capa de revista 0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Cartaz educativo 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Confissão 0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Conta de luz 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Dicas de segurança 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Ditado popular 0 0 1  0,40 0 0 0 0 1  0,09 
Folder de hospedaria 0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Folheto publicitário 0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Hino  0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Lista 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Nota de enciclopédia 0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Notícia  0 0 1  0,40 0 0 0 0 1  0,09 
Página de cartilha 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Pôster de filme 0 0 0 0 1  0,29 0 0 1  0,09 
Regras de jogos 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Relato de viagem 0 0 1  0,40 0 0 0 0 1  0,09 
Selo  0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Nota comemorativa 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Capa da Carteira de Trabalho 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Artigo científico 0 0 1  0,40 0 0 0 0 1  0,09 
*fotografia  0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Total 203  99,99 250  100 345  99,99 333 100 1131 100,0 

* Acrescentamos “fotografia” a esta tabela por considerar que a fotografia em questão também se apresenta como um texto 
verbal, à medida que nela podemos visualizar a figura de uma criança segurando um cartaz.  
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Passemos, então, à análise dos gêneros mais freqüentes e dos menos freqüentes 

apresentados na coleção. Desses, como pudemos constatar, os que obtiveram maior 

freqüência foram: legendas, glossários, relatos históricos e também os textos didáticos.  

O primeiro gênero a ser destacado, que assumiu quase 50% do total das ocorrências na 

obra, foram as legendas.  Em relação a esses, os pareceristas do PLND salientam: “Nesta 

coleção, com raras exceções, há correção na forma de identificar a iconografia apresentada 

mediante informações corretas e completas nas legendas que contextualizam a imagem e a 

vinculam ao tema e ao texto” (BRASIL, 2006, p. 163). 

As legendas, portanto, assumiram presença marcante. Predominantemente compostas 

por frases curtas, tinham por finalidades: contextualizar imagens dispostas – de outros textos, 

tais como pinturas, monumentos – de forma a disponibilizar aos alunos informações como 

autoria, títulos ou apresentar as imagens aos/ às discentes, em geral, citando a obra ou 

descrevendo o que estava à mostra na ilustração. Abaixo exemplificamos as duas funções 

identificadas.  

  

  

(Coleção A, volume 3, p. 49)  (Coleção A, volume 3, p. 90) 

 

 

Fig. 1. – Legenda 1 

Fig. 2. – Legenda 2 
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(Coleção A, volume 3, p. 121) 

 

Diferentes funções podem ser, portanto, atribuídas às legendas nos livros didáticos. 

Por diversos momentos apareciam conjugadas, não havendo, assim, limites definidos entre 

elas. Algumas vezes, por exemplo, as legendas destinavam-se a apresentar a imagem, porém, 

essas estavam inseridas em exercícios de compreensão textual que as levava a assumir, 

também, papel de problematização, como em atividades de comparação entre imagens e 

textos das legendas.  

Consideramos, assim, que a presença das legendas foi significativa, atingindo a 

perspectiva de contribuir para contextualização, bem como a apresentação de textos verbais e 

não verbais nos livros.  Por outro lado, a sua percentagem atinge níveis tão superiores em 

relação a outros gêneros que levavam a questionar a pertinência desse quantitativo. É bem 

verdade que, como são textos muito curtos, ocupam menos espaços. A quantidade bastante 

significativa desses gêneros pode representar uma preocupação em torno de inserir as imagens 

de forma a identificá-las e/ ou contextualizá-las.  

O gênero que aparece com o segundo maior quantitativo na coleção foi o texto 

didático. A ele é destinado o tratamento de temáticas eleitas pelo livro para nortear as 

discussões. Por isso, faz papel de texto principal. Para desenvolvermos nosso raciocínio, é 

preciso sensibilizar os leitores ao que estamos denominando por textos didático e textos 

didatizados. A diferenciação que imprimimos entre esses dois conceitos se faz mister ao 

movimento compreensivo das singularidades identificadas no material textual de ambas as 

coleções. 

Nessa dissertação, quando utilizamos o termo “textos didatizados”, estivemos nos 

referindo aos gêneros de circulação em contextos sociais extra-escolares inclusos nos livros 

Fig. 3. – Legenda 3 
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didáticos, que, necessariamente sofrem “adaptações” para atender à finalidade de ensino. Tais 

adaptações são iniciadas pelo próprio ato de retirá-los de seus suportes de origem (jornais, 

revistas, livros técnicos, gibis, dentre outro). Ao levá-los para o livro didático, já imputamos 

alterações nos modos de leitura desses materiais. Essa retirada também altera seus espaços de 

circulação: os textos passam a circular no espaço escolar e não nas esferas sociais que os 

originaram. A configuração espacial geralmente sofre também alteração e algumas vezes há 

ainda recorte nos textos. Todas essas mudanças provocam efeitos de sentido diferentes dos 

que são causados pelos textos nos seus suportes e espaços de circulação extra-escolares. 

Desse modo, tais textos são didatizados.  

Já por textos didáticos estamos considerando aqueles que se destinam à exposição/ 

explicação de determinado conteúdo. Bunzen e Rojo (2005, p. 98) classificam os gêneros 

presentes nos livros didáticos em: gêneros da esfera pedagógica (ordens, perguntas, descrições 

de ação, etc), gêneros multimodais de esferas de circulação (literária, jornalística, etc) e 

gêneros de divulgação científica (verbetes, explicações, classificações, etc). Se pensarmos no 

texto didático, este poderia ser incluso no terceiro grupo. Esses autores assemelham-nos aos 

discursos das “aulas”. Itamar Oliveira (2007, p. 147), em breve percurso histórico sobre os 

gêneros nos livros didáticos de história, diz que “o texto” (no singular) dos livros didáticos era 

considerado uno e identificado por “texto didático”, que se caracterizava por um “texto escrito 

para ser dito, para informar ou para propor algo à compreensão, à análise ou até à 

memorização de fórmulas, etc., [que] tem na relação pedagógica a função de articular o 

ensino e a aprendizagem” (PAVIANI, 2001 citado em OLIVEIRA, Itamar, 2007, p. 147). Na 

continuidade de suas reflexões, o autor defende de que nos LDs não há o “texto didático”, 

mas diversos gêneros que são reunidos, ou produzidos, na formatação do livro.  

Compartilhamos da idéia de que há vários gêneros nesse material. No entanto, 

consideramos que essa afirmativa não elimina a possibilidade de existência do texto didático 

enquanto um gênero específico. Para esses, pudemos inferir a finalidade de “passar” os 

conteúdos através de uma linguagem que intenciona ser mais adequada ao público alvo. 

Como classificado por Bunzen e Rojo (2005), eles teriam a finalidade de divulgar os 

conhecimentos científicos de modo adequado ao nível de escolaridade dos estudantes. São 

também gêneros didatizados, pois, em geral, são resultantes de adaptações de outros textos. 

Por apresentar-se como um texto didatizado, e em um livro didático destinado ao 

ensino dos conteúdos históricos escolares - para os quais as teorias de referência, em geral, 

optam por uma abordagem pautada em narrativas históricas -, assume funções símiles às do 
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relato histórico nessa coleção, o que configura algumas de suas ocorrências como textos 

híbridos: 

    

(Coleção A, volume 1, p. 70-71) 

 

É preciso considerar que outros textos, que com o texto didático compunham um 

conjunto articulado para ensinar um determinado conteúdo, nessa classificação, foram 

computados à parte, embora tenhamos clareza de que houve uma intencionalidade dos autores 

da obra ao colocá-los próximos aos texto didático. No exemplo acima, as legendas, anúncio 

publicitário e nota biográfica que formam esse todo das páginas 70 e 71 foram contados como 

textos e classificados.  Essa ressalva pode ser aplicada a qualquer dos exemplos que aqui 

inserirmos. Consideramos, assim como fazem outros autores, como Bunzen e Rojo (2005), 

que os modos como os textos são organizados na obra impõem uma totalidade e orientam os 

interlocutores a um determinado tipo de leitura / finalidade. Mas optamos por classificá-los 

como unidades textuais para analisar quais gêneros de origem foram escolhidos para compor a 

obra. 

Quanto ao hibridismo, esse parece ser resultante do conflito de finalidades a que o 

gênero se presta. Acreditamos que principalmente por inserir-se no suporte livro didático, 

particularmente para crianças em início de escolarização, o texto ora presta-se a relatar 

determinado acontecimento histórico, ora dedica-se na explicação/ exposição de conceitos. Na 

figura 4 (Fig. 4), é possível perceber a tentativa de seguir alguns aspectos do relato histórico 

segundo DOLZ (2006, p. 87), tais como: narratividade, ordem temporal e causal,  

Fig. 4. – Texto didático 1 
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representados pela inserção de marcos temporais (“por volta de 150 anos atrás”; “cerca de 100 

anos atrás”) ou através dos relatos de causa- conseqüência (“Com o aumento do número de 

indústrias, a população operária também começou a crescer”). Entretanto, a finalidade 

destinada ao gênero é expor sobre a abertura das primeiras indústrias no Brasil, no qual 

destaca-se falta de estrutura inicial, dentre elas a ausência de mão de obra, as cidades que 

concentraram as primeiras indústrias e  os estrangeiros que assumiram maior parte dos postos 

de trabalho. Nesse texto, apesar de encontrarmos as funções de expor e relatar em conflito, 

consideramos que a predominância discursiva apresentada por esse fora de expor, portanto, o 

gênero foi classificado como texto didático.  

O terceiro gênero mais freqüente - o glossário, sempre acompanhava outros textos, 

geralmente os textos didáticos, relatos históricos e relatos pessoais. A finalidade principal era, 

via de regra, a introdução/ explicação de conceitos utilizados e/ ou, como veremos no 

exemplo a seguir, explicar as funções dos recursos de pontuação. 

 

       

(Coleção A, volume 1, p. 31) 

 

Mais uma justificativa que poderíamos agregar à presença tão intensa desses gêneros 

no livro didático é a solicitação do PNLD para a sua inserção nas obras destinadas ao ensino 

de História. Essa exigência aparece, inclusive, como um critério na ficha de avaliação 

utilizada pelos pareceristas: “Há glossário ou equivalente?” (BRASIL, 2006, p. 30). 

Para distinguir os relatos históricos dos textos didáticos que nessa coleção 

apresentaram hibridismos – mesmo que esteja claro para nós o processo adaptativo pelo qual 

Fig. 5. – Glossário 1 
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os gêneros assim denominados passaram – consideramos a predominância discursiva e a 

finalidade predominante. Apesar de encontrarmos uma série de adaptações ou de trechos 

selecionados do original e inseridos nos livros didáticos como fragmentos, esses gêneros 

foram caracterizados como da ordem do relatar, justo por configurarem uma proposta 

discursiva baseada na temporalidade com fins de documentar ações humanas (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004a, p. 60).  

A seguir, incluímos um exemplo de relato histórico que passou pelo processo de 

didatização para compor o livro, o que gerou uma linguagem peculiar, mas que tem por fins 

vincular o gênero ao propósito de ensino dos conteúdos históricos escolares. Incluímos 

também uma ocorrência de fragmento. Por suas adaptações, talvez os relatos históricos 

didatizados configurados na coleção não sejam reconhecidos enquanto tal nas esferas 

acadêmicas, mesmo porque os livros apresentam-se enquanto uma das instâncias de adaptação 

da linguagem histórica acadêmica às escolas (CUNHA, 2005, p. 89). 

 

RELATO HISTÓRICO DIDATIZADO 

 

 

   

(Coleção A, volume 4, p. 60-61) 

 

 

 

 

Fig. 6. – Relato histórico 1 
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RELATO HISTÓRICO FRAGMENTO 

 

 

 

(Coleção A, volume 4, p. 37) 

 

Gostaríamos ainda de ressaltar que os relatos históricos estiveram bem presentes. Os 

três primeiros livros tentam seguir uma linha de abordagem dos conteúdos históricos 

escolares, segundo os pareceristas do PNLD, por eixos temáticos. Essa opção pode ser 

identificada na análise dos títulos dos dois primeiros volumes, centrados nas temáticas “eu”, 

volume 1, e “cidades”, volume 2. Consideramos, contudo, que o volume 3 apresenta uma 

perspectiva de transição da apresentação dos conteúdos por eixos temáticos para a história 

linear, à medida que se organiza por temas. Mas esses encontram-se pautados na cronologia 

da História do Brasil: a chegada de portugueses, africanos e a presença dos indígenas (Brasil 

Colônia); imigrações de fins do século XIX e XX (Finais do Brasil Império e Brasil 

República) e as lutas de Zumbi (século XVII), Chiquinha Gonzaga e Chico Mendes (estes 

últimos na República). O último volume assume a opção da história linear em seu corpo 

textual. Tais organizações influenciaram, em certa medida, no quantitativo de relatos 

históricos por volume.  

Por exemplo, no volume 1 não encontramos relatos históricos assumindo a função de 

textos principais. Identificamos muitos textos didáticos com função expositiva e uma parcela 

considerável desses que possuíam discurso híbrido (4, 92% do total de textos do volume). No 

volume 2, os relatos históricos começam a aparecer, atingindo índice máximo no volume 3, 

para o qual a abordagem linear se encontra presente, passando novamente a diminuir sua 

freqüência no volume 4.  

Fig. 7. – Relato histórico 2 
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Outros gêneros apresentados na coleção como importantes ao trato dos conteúdos 

históricos escolares foram os mapas e relatos pessoais/ depoimentos. Esses contabilizaram 

menos ocorrências em relação a esses primeiros, entretanto a quantidade ainda assim foi 

significativa. Para os mapas, além de novamente o Guia direcionar a presença desses nas 

coleções submetidas ao programa: “as representações cartográficas respeitam as convenções 

(título, fonte, limite, escala)?” (BRASIL, 2006, p. 28), há tratamento diferenciado no que 

tange à presença na coleção A. Em geral, a inserção desses se fez com o uso de títulos, fontes, 

escalas e nelas não encontramos indicações de adaptações de forma recorrente. 

 

 

 

(Coleção A, volume 2, p. 23) 

 

Os relatos pessoais/ depoimentos também foram encontrados na coleção A. Em uma 

pesquisa de mestrado sobre as apropriações dos saberes históricos escolares pelos professores 

de história, Cunha (2005, p. 237) faz uma análise das “narrativas históricas escolares” dos 

professores, identificando 118 relações didáticas5. Dessas, cinco  faziam referência ao uso de 

relatos das experiências pessoais enquanto instrumento de mediação nas aulas. Em sentido 

strictu, para alguns pesquisadores, esse gênero poderia ser relacionado ao que se entende na 

área por Memória, concebida como “relação estabelecida entre o homem e o mundo sensível, 

entre o homem e os outros homens e seu passado” (GIRON, 2000 citado por CUNHA, 2005, 

p. 237). Novamente recorrendo a Dolz e Schneuwly (2004a, p. 60), podemos considerar que 

esses gêneros - os relatos históricos - pertencem ao domínio social de comunicação referente à 

documentação e memorização das ações humanas. São destinados a relatar experiências 

vivenciadas, nesse caso, experiências pessoais.  

                                                 
5 O autor atribui o termo “relações didáticas” ao movimento dos docentes em suas exposições orais buscarem 
relacionar os conhecimentos considerados mais acessíveis às narrativas históricas escolares, visando possibilitar 
a aprendizagem dos alunos. 

Fig. 8. – Mapa 1 
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RELATO PESSOAL/ DEPOIMENTO ADAPTADO 

 

 

(Coleção A, volume 3, p. 86) Grifos nossos: detalhe que indica “depoimento 

  colhido em 2002 especialmente para este livro” 

 

O foco de nossa pesquisa se traduz em identificarmos do material textual, quais foram 

aqueles destinados à atividade de argumentar. A esses, na coleção A, identificamos algumas 

ocorrências de textos da ordem do argumentar, dos quais os que representaram o maior 

quantitativo foram os depoimentos, seguidos de propagandas, cartazes de convocação e 

charges.  

 

 

 

 (Coleção A, volume 3, p. 39) 

Fig. 9. – Relato pessoal/ depoimento 1  

Fig. 10. – Relato pessoal/ depoimento 2 
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 (Coleção A, volume 2, p. 101) 

 

Nesses depoimentos é possível identificar explicitamente os pontos de vista expressos 

por seus autores: 1. Os brancos trouxeram coisas boas e ruins para os índios; 2. As terras do 

Brasil não foram descobertas, já havia seres humanos morando nelas. Neles, é possível 

perceber o discurso no livro didático em defesa dos povos indígenas no que diz respeito à 

preservação de seus direitos e sobre os conflitos ainda hoje travados. Vale salientar que essa 

temática é uma exigência solicitada pelo edital do PNLD. 

Para as propagandas, a argumentação foi produzida com um fim diverso dos 

apresentados pelos depoimentos. A intenção em geral era convencer o consumidor a desejar e 

comprar o produto. Algumas propagandas foram tomadas enquanto documentos históricos, 

inclusive em atividades, como no exemplo a seguir: 

 

Fig. 11. – Relato pessoal/ depoimento 3 
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(Coleção A, volume 4, p. 144) “Clímax é o melhor refrigerador  

 brasileiro... pelo menor preço!” 

 

A propaganda em questão ganha espaço de exploração no livro. Essa foi inserida 

originalmente em uma revista. Mesmo com o projeto gráfico do gênero prejudicado devido à 

redução do tamanho original (no livro é muito difícil a leitura da propaganda), o slogan pode 

ser visualizado pelos alunos. Dessa forma, é possível acessar a função dessa propaganda de 

época.  

Outros gêneros que contabilizamos por gêneros da ordem do argumentar foram as 

charges e as convocações/ cartazes de convocação. Os dois exemplos a seguir contextualizam-

se em períodos ditatoriais. O primeiro referente à ditadura varguista em meados da segunda 

guerra mundial. O segundo, da ditadura civil-militar, para o qual a charge ironiza um dos 

cartazes de divulgação do regime político. 

 

 

(Coleção A, volume 4, p. 137) 

Fig. 12. – Propaganda1 

Fig. 13. – Cartaz de Convocação1 
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(Coleção A, volume 4, p. 148) 

 

Do material textual apresentado na coleção, os gêneros da ordem do argumentar 

representaram cerca de apenas 2%, do total geral do material textual. Como podemos perceber 

nos exemplos, esses gêneros eram tomados por textos complementares, ilustrações ou para 

resolução de atividades. Em poucos momentos faziam parte do texto principal, norteador do 

ensino dos conteúdos históricos escolares na coleção. O quantitativo é pouco significativo se 

considerarmos a importância do uso e contato constante de gêneros específicos para 

possibilitar a apropriação de suas funções pelos discentes (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004a, p. 

60). Nesse total, incluímos os artigos de opinião, propagandas, anúncios, cartazes de 

campanha educativa e capas de revistas, pôsteres de filmes, primeiras páginas de jornal, 

dentre outros gêneros que tinham por finalidade convencer alguém a alguma coisa (aceitar 

idéia, ler, comprar, assistir ao filme, etc.).  

Outros que não se agrupavam na ordem do argumentar acabaram por conter dimensões 

argumentativas. Isto é, algumas vezes eram identificados textos de outras ordem que 

continham defesa de opiniões, exposição de situações em que havia opiniões contrárias ou 

mesmo o uso de recursos de linguagem . Os textos subsidiavam, solicitavam, abriam espaços 

para a construção de opiniões, em alguns casos até debates, servindo de provocadores.  

Contabilizando tais textos, pudemos encontrar, na coleção A, 15,22% de materiais 

classificados como possuidores de alguma dimensão argumentativa. Nesse quantitativo, estão 

tanto os gêneros da ordem do argumentar como de outras ordens, como é o caso do relatar 

(relato histórico, biografias), expor (texto didático) ou aqueles que não se classificam nas 

ordens estabelecidas por Dolz e Schneuwly (2004a, 60-61), como legendas e músicas. Ainda 

assim, o percentual apresentado para estas ocorrências pode ser considerado baixo para os 

objetivos recomendados ao ensino de História no que diz respeito à argumentação e, 

particularmente, nos livros didáticos da área.  

Fig. 14. – Charge 1 
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Na tabela 2, a seguir, expomos os gêneros que apresentaram dimensão argumentativa. 

Nela incluímos também os da ordem do argumentar. Chamamos atenção aos textos didáticos 

que concentraram pouco mais de 7% dessas ocorrências. Essa freqüência é significativa da 

importância desse gênero como principal representante das idéias que se queria compartilhar 

e/ou defender na coleção. O segundo maior quantitativo foi apresentado pelos relatos 

históricos. Ambos os gêneros foram inclusos na obra como textos principais e 

complementares.  

Os relatos pessoais / depoimentos, músicas, propagandas e cartazes de convocação 

com dimensão argumentativa representaram pouco mais de 1,67% dos textos na coleção. 

Cabe ressaltar que estes gêneros, exceto a música, fazem parte da ordem do argumentar. 

Cerca de 13% restantes apresentaram-se diluídos em 29 categorias. Por gêneros da ordem do 

argumentar, poderíamos agrupar 17 dos apresentados na tabela, como: propaganda, artigo de 

opinião, algumas reportagens, folders, capa de revistas. 
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TABELA 2: Gêneros discursivos com dimensão argumentativa da coleção A. 

GÊ�ERO LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Texto didático 14  6,91 19 7,60 22 6,38 32  9,60 87  7,69 
Relato histórico 0 0 3  1,20 16  4,64 9  2,70 28  2,47 
Relato pessoal/ 
depoimento 

1  0,49 2  0,80 3  0,87 1  0,30 7  0,61 

Músicas 1  0,49 2  0,80 1  0,28 2  0,60 6  0,53 
Propaganda 1  0,49 1  0,40 0 0 4  1,20 6  0,53 
Contos 1  0,49 0 0 1  0,28 1  0,30 3  0,26 
Cartaz de 
convocação/ 
convocação 

0 0 0 0 1  0,28 2  0,60 3  0,26 

Legendas 0 0 0 0 1  0,28 2  0,60 3  0,26 
Poemas 1  0,49 1  0,40 1  0,28 0 0 3  0,26 
Charge 0 0 0 0 0 0 2  0,60 2  0,18 
Cordel 0 0 0 0 0 0 2  0,60 2  0,18 
Anúncio 1  0,49 0 0 0 0 0 0 1  0,09 
Apresentação/ nota 
de apresentação 

0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 

Artigo de opinião 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Biografia/ nota 
biográfica/ relato 
biográfico 

0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 

Cantiga popular/ 
canção 

0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 

Capa de revista 0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 
Cartaz de divulgação 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Cartaz educativo 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Confissão 0 0 0 0 1   0 0 1  0,09 
Diálogos 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Enigma  0 0 1  0,40 0 0 0 0 1  0,09 
Folder de hospedaria 0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 
Folheto publicitário 0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 
Nota informativa 0 0 1   0 0 0 0 1  0,09 
Notícia  0 0 1  0,40 0 0 0 0 1  0,09 
Página de cartilha 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Pôster de filme 0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 
Primeira página de 
jornal 

0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 

Reportagem 0 0 0 0 1  0,28 0 0 1  0,09 
Tirinha 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Fotografia 0 0 0 0 0 0 1  0,30 1  0,09 
Textos sem 
dimensão 
argumentativa 

183 90,15 
 

219 87,60 291 84,35 267 80,20 960 84,88 

Total 203 100 250 100 345  100 333 29,44 1131 100,00 
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Para fundamentar a afirmativa de que existem outros gêneros que não são agrupados 

na ordem do argumentar, porém possuem dimensão argumentativa, precisamos retomar a 

perspectiva de Ducrot (1978 em KOCH, 2006) e Vogt (1980 em KOCH, 2006), quando 

assumem que “a todo e qualquer texto subjaz uma ideologia”. 

Ora, assim, qualquer texto, mesmo aqueles lúdicos, teriam uma base argumentativa. 

Isso se contrapõe à defesa estabelecida por Citelli (1985, p. 5 e 6). O autor considera que os 

esses textos não englobariam dimensões argumentativas. No entanto, se observarmos a tabela 

anteriormente disposta, identificaremos contos, poemas, cordéis e cantigas, que poderíamos 

acrescer à lista de “textos lúdicos”, mas que estamos elencando como proprietários dessa 

dimensão. 

Cabe-nos, então, reforçar o nosso argumento.  Telma Leal (2004, p. 14) concorda com 

a idéia de que todo texto possui uma base argumentativa. O que estaria em jogo, é perceber a 

predominância discursiva dos textos, que precisa estar de acordo com suas funções e 

finalidades. No caso, há textos “que apresentam de forma mais explícita o objetivo de 

defender idéias” (LEAL, T., 2004, p. 14). Esses textos, que trazem uma composição 

predominantemente argumentativa, segundo Dolz e Schneuwly (2004a, 60-61), agruparam-se 

na ordem do argumentar. Consideramos, entretanto, a existência de outros textos, nos quais a 

dimensão argumentativa insere-se de forma explícita ou implícita, mas seu percurso 

discursivo pertence a outras ordens ou a nenhuma daquelas sistematizadas pelos autores. 

Casos assim estiveram presentes nas coleções. Essas dimensões argumentativas dos textos 

foram introduzidas por meio da fala dos próprios autores, ou através da utilização de outros 

recursos lingüísticos, como recorrer à fala de terceiros, inserir elementos gráficos/ figuras de 

linguagem, etc..  

  Dito isso, iniciemos nossas considerações acerca dos gêneros com dimensão 

argumentativa mais representativo na coleção A: o texto didático. Como já havíamos tratado, 

o texto didático é o gênero eleito pelas coleções para explicar, expor os conteúdos históricos 

escolares de forma sistemática, símile à aula (BUNZEN e ROJO, 2005, p. 98).  

Por se tratar de um gênero específico do suporte que o apresenta, o objetivo de ensino 

é o que se sobressai. No entanto, ao inserirem-se em um livro didático de História, área de 

conhecimento para a qual se destinam também conteúdos à aprendizagem referentes a 

problemas sociais, os temas apresentam variados níveis de controvérsias. O resultado é que 

um certo número desses opta por apresentar discurso de defesa do que é ético, principalmente 

por representar um material que circulará em instituição social, criada para levar os alunos a 

instruírem-se, na qual a perspectiva da aprendizagem sobre cidadania está inclusa. Para esses 
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temas, é inserido o ponto de vista nos textos didáticos de forma mais explícita. Vejamos o 

exemplo a seguir:  

 

  

(COLEÇÃO A, volume 1, p. 17) 

 

Nesse caso, poderíamos considerar que o ponto de vista defendido – todas as crianças, 

mesmo diferentes, têm direitos iguais, inclusive o direito de brincar – é aceito na sociedade e, 

provavelmente, não encontraria entre os alunos alguma opinião contrária. No entanto, é 

preciso pontuar sua, ainda, necessidade de defesa,  ao lembrarmos que as diferenças entre 

grupos econômico-sociais, etnia, região, religião, bem como às atribuídas aos portadores de 

necessidades especiais ainda suscitam discriminação e preconceito. Essa defesa também é 

aplicável às situações nas quais é possível encontrar o desrespeito aos direitos infantis, como a 

falta de acesso à escola, os casos de trabalho infantil e de violência contra a criança. Nesse 

sentido, o livro didático aponta as duas possibilidades, uma vez que na continuidade desse 

volume, essas perspectivas podem ser encontradas. 

Há, também, temas que parecem voltar-se à conscientização do aluno sobre problemas 

sociais atuais. Nesses casos, o nível de controvérsia busca abordar a realidade social 

vivenciada. A função destinada ao texto didático parece encaminhar o aluno a um certo 

“esclarecimento” sobre problemas enfrentados e a assumir o ponto de vista do que seria 

melhor ao bem comum.  

 

Fig. 15. – Texto didático 2 
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(Coleção A, volume 2, p. 23 a 25) 

 

A cidade apresentada é uma das maiores do país: Rio de Janeiro, que passa a ser 

representante dos problemas de muitas cidades do Brasil. As condições de moradia e a 

pobreza são problemas comuns a cidades e municípios, o que pode gerar certo grau de 

identificação com a temática por parte dos discentes. O texto pode levá-los a assumir para si o 

ponto de vista que se quer defender no texto, mesmo quando esse não esteja explicitado. Para 

tanto, a atividade de inferência na construção do ponto de vista seria fundamental (LEAL E 

MORAIS, 2006, p. 23).  

Para os relatos históricos, o tratamento destinado às dimensões argumentativas não foi 

muito diferente daqueles presentes nos textos didáticos. A não ser quanto à função assumida 

pelo gênero. Pontuamos ocorrências nas quais os relatos revelavam defesas de pontos de vista 

Fig. 16. – Texto didático 3 
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diante de problemas histórico-sociais, bem como serviam para relatar os acontecimentos, 

reconhecendo pontos de vista distintos, muitas vezes geradores de conflitos.  

 

 

   

(Coleção A, volume 4, p. 90 e 91) 

 

No caso em análise, inicialmente o texto trata dos pontos de vista da república da 

espada e do café-com-leite, para os quais afirma que as medidas tomadas não agradaram a 

todos, principalmente por ter dado privilégio a alguns, prejudicando outros. À página 91, há 

explicitação de ponto de vista, no qual a defesa é de que o progresso atrelou-se ao 

desmatamento, argumento reforçado pelo uso do recurso visual intitulado “O desmatamento 

em São Paulo”. Dessa forma, num mesmo texto foram apresentadas duas perspectivas: relatar 

os pontos de vista que subsidiavam conflitos e assunção de pontos de vista. Mesmo presente 

em único texto, as funções aparecem quase em separado pelos subtítulos. Para identificar sua 

continuidade, seria necessário o estabelecimento de inferências nas quais as relações entre as 

partes do texto precisariam ser integradas, a fim de verificar a construção do ponto de vista. 

Vejamos outro exemplo em que novamente as relações entre autor/leitor necessitam de um 

nível mais aprofundado do processo de inferência para a construção de pontos de vista. 

 

Fig. 17. – Relato Histórico 3 
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(Coleção A, volume 3, p. 105) 

 

Nesse texto, é defendido que, no Brasil, muitas vezes os deslocamentos populacionais 

provocaram a destruição dos povos indígenas. Está intrínseca a defesa desses grupos étnicos 

no relato. Utilizou-se como argumento o fato de os fazendeiros expulsarem e matarem muitos 

dos índios caingangues, bem como a exposição da atual situação desse povo. Os argumentos 

elencados não são só suficientes, mas também relevantes, considerando as conseqüências 

nefastas relatadas. A defesa em prol dos povos indígenas é ainda maquiada, mas presente. 

Citelli (2000) adverte que nem sempre a argumentação apresenta-se de forma explícita. Em 

alguns textos opta-se por deixar clara a defesa do ponto de vista, mas em outros a condução 

das audiências é realizada por argumentos intrínsecos.  

Alguns autores advogam que os relato históricos “incluem eventos previamente 

selecionados a partir da escolha de um tema narrativo, incluído em uma trama argumental, 

cujo desenvolvimento não está isento de implicações ideológicas e morais” (ROSA e 

BRESCÓ, 2007, p.167). Em pesquisa sobre o efeito de identificação dos relatos históricos  

Rosa e Brescó (2007, p. 167-179) concluíram que esses possuem efeitos retóricos para a 

construção de identificação pelos leitores. Os autores atribuíram a argumentatividade do texto 

na transmissão de versões dos fatos, seja na seleção e exploração de conflitos ou na relação 

dos relatos com a história de quem irá lê-los ou assisti-los. Nossas análises convergem em 

certo sentido com a pesquisa citada. Também identificamos em muitos relatos históricos a 

dimensão argumentativa. Inclusive, na coleção A isso fica evidenciado quando percebemos 

que à medida que se ampliou o seu uso, ampliou-se também a quantidade de textos com essa 

Fig. 18. – Relato histórico 4 
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perspectiva nos volumes. Merecem destaque os volumes 3 e 4, nos quais a perspectiva de uma 

história mais linear é reassumida e, concomitante, os relatos históricos ampliam sua 

freqüência – juntamente aos textos didáticos com discurso híbrido, carregando, consigo, mais 

ocorrências de dimensão argumentativa.  

Por mais que o discurso da história linear venha recebendo críticas das pesquisas sobre 

ensino de história, a coleção, particularmente no volume 4, retomou essa organização. 

Possivelmente, o rompimento com essa história poderia representar uma das preocupações de 

quem adota essas coleções, mesmo porque, os livros destinados aos anos finais do ensino 

fundamental ainda são predominantemente configurados pela história linear, seja ela 

considerada a História tradicional ou Integrada6 (CUNHA, 2005, p. 88). Ainda que haja obras 

destinadas a esses anos que baseiam-se na história temática, essas são menos adotadas em 

nível do país. Sobre o volume 4 da coleção A o Guia do PNLD destaca: 

 

Os textos apresentados são claros e adequados às séries a que se destinam, 
excetuando-se o volume da quarta-série, portador de um conteúdo mais 
tradicional e complexo para sua faixa etária convencional. Os textos da 
coleção não são muito longos e sempre apresentam elementos de descanso 
visual como fotografias, ilustrações, exercícios e várias seções, como 
Descobrir, Vamos Fazer, Investigar, �a linha do tempo, Galeria de 
personagens. Porém, alguns parágrafos são extensos e com linguagem 
difícil. (BRASIL, 2006, p. 161) 

 

Resta-nos questionar em que sentido se fundamenta essa afirmativa, uma vez que o 

volume 4 apresenta menos relatos históricos que o volume 3.  Portanto, poderíamos julgar que 

a perspectiva linear pode ter sido o foco do volume, mas essa esteve materializada nos relatos 

históricos que ocupou menos espaço que os textos didáticos, embora retomassem a cronologia 

da história do Brasil. Ou poderíamos presumir que essa afirmativa pode ser atribuída à 

perspectiva de que o volume 4, se somadas as porcentagens dessas duas categorias – texto 

didático e relato histórico – é a que apresenta maior quantitativo de textos principais que 

possuem dimensão argumentativa. 

Pode ser que a idéia de “conteúdos complexos” esteja atrelada à perspectiva de que o 

ato de produzir argumentações é difícil, conseqüentemente, compreendê-las também seria. 

                                                 
6 Cabe ressaltar que uma das coleções de História Integrada de maior adoção no país fora reprovada no último 
PNLD de História para os anos finais do ensino fundamental. No ano de 2007, as discussões sobre essa coleção 
foram levadas à mídia por jornalistas sobre a acusação de ser uma obra inadequada ao ensino, entretanto a 
coleção já não encontrava-se no guia do referido programa.  
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Entretanto essa linha de raciocínio já fora desestabilizado em outras pesquisas7. Leal e Morais 

(2006) advertem que a dificuldade atribuída à argumentação se concretiza exatamente pelo 

fato de que ela ainda não fora tomada por objeto de ensino sistemático. Quando as atividades 

de argumentar passam a adentrar na escola como objeto de reflexão e produção, as crianças 

demonstram apropriar-se delas em maior ou menor grau a depender das intervenções 

realizadas pelos docentes. Portanto, não haveria nenhum impedimento cognitivo.  

Ainda diante dos textos que apresentaram dimensão argumentativa, encontramos 

algumas ocorrências de músicas: 

 

 

  

(Coleção A, volume 2, p. 28) 

 

É interessante notar que para o trabalho com os conteúdos históricos escolares esse 

parece ser um recurso que entra em cena também enquanto documento histórico. Se 

refletirmos sobre o caráter assumido pelo gênero no período da ditadura civil-militar, 

principalmente com o movimento da Música Popular Brasileira (MPB), fica mais evidente a 

dimensão argumentativa apresentada por esses textos. Hoje, as músicas continuam com seu 

papel de questionar a realidade, como aparece no exemplo de “Alagados”, composição de 

Herbert Vianna.  

Por último, uma ocorrência nos chamou a atenção. Tratou-se de um texto que para 

Beserra (2003) seria chamado de texto misto, ou seja, apresentaria aspectos de textos verbais 

e não-verbais. Vejamos: 

 

                                                 
7 Para aprofundamento indicamos LEAL, T. F. e MORAIS, A. G.. A argumentação em textos escritos: a criança 
e a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. Em uma pesquisa investigativa sobre a produção de textos 
argumentativos por crianças, os autores chegam a dados interessantes acerca das estratégias de ensino que 
possibilitaram ou não os alunos a explicitarem nos textos escritos seus pontos de vista, justificativas e mesmo 
contra-argumentos, contrapondo-se à tese de que as crianças teriam dificuldades de argumentar em textos 
escritos.  

Fig. 19. – Música 1 
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(Coleção A, volume 4, p. 139) 

 

Já é sabido que em campanhas políticas, o beijo em crianças, carregá-las no colo, etc., 

é tomado como um forte instrumento persuasivo pelos candidatos. A imagem da foto parece 

seguir os mesmos preceitos ao mostrar a criança segurando o cartaz do partido. Esse recurso 

parece levar os eleitores a crêem, ou relacionarem essas crianças com seus próprios filhos, 

caracterizando um argumento de forte apelo emocional. Para os teóricos da Nova Retórica, o 

sentido impresso é sobre as vontades: 

 

Os filósofos se indignavam com que o homem não pudesse conduzir-se 
consoante a conclusão que parecia a única racional, foram obrigados a 
completar sua visão deste dotando-o de paixões e de interesses capazes de se 
oporem aos sentimentos da razão. Retomando a distinção pascaliana, à ação 
sobre o sentimento, acrescentar-se-ão os meios de atuar sobre a vontade. 
Nessa perspectiva, enquanto a tarefa do filósofo, na medida em que se dirige 
a um auditório particular, será calar paixões que são próprias deste, de modo 
que se facilite a consideração “objetiva” dos problemas em discussão, quem 
visa a uma ação precisa, que se desencadeará no momento oportuno, deverá, 
ao contrário, excitar as paixões, emocionar seus ouvintes, de modo que se 
determine uma adesão suficientemente intensa, capaz de vencer ao mesmo 
tempo a inevitável inércia e as forças que atuam num sentido diferente do 
desejado pelo orador (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 52) 

 

Esse é um recurso também bastante utilizado pelos meios midiáticos. Como 

explicitado na citação, é preciso considerar o ser humano dotado de razões, mas também de 

vontades. O jogo entre esses dois âmbitos propícios à argumentatividade ocorre nesse caso da 

fotografia. Um segundo aspecto, passa a ser aqui analisado. A campanha situava-se nos fins 

de regime ditatorial. Atrás é possível identificarmos a imagem de Ulisses Guimarães, 

Fig. 20. – Fotografia 
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representante forte do MDB, partido contrário ao ARENA, dos militares, o que insere na 

fotografia mais um elemento de convencimento forte ao que se defende no cartaz. Nesse caso, 

o argumento é de autoridade, como indica Breton (2003, p.76), para o qual o vínculo da 

verdade sobre o que se diz é atrelado à quem o professa. 

É possível que esse cartaz tenha circulado enquanto instrumento ideológico no 

período, mas nessa fotografia ele ganha força quando é unido a essas imagens. Por essas 

questões, consideramos essa fotografia também enquanto um texto verbal e com dimensão 

argumentativa. 

Após essas considerações, podemos concluir que a variação das finalidades dos textos 

ou os gêneros a que pertencem não parece ser a orientação central utilizada pela coleção para 

selecionar / organizar seus mais de mil textos. Para assunção do papel de texto principal, 

foram utilizados os textos didáticos ou relatos históricos, gêneros para os quais o tratamento 

dos conteúdos históricos escolares destinaram-se quase que exclusivamente. Para figurar 

como ilustrações, alguns textos que serviram como “fontes históricas” ganharam espaço ao 

redor, às margens do que seria o texto principal, como foi o caso das capas de revistas, 

propagandas, primeiras páginas de jornal, entre outros. As legendas aparecem executando 

funções explicativas ou contextualizando as imagens (pinturas, fotografias, desenhos, objetos) 

e os textos que serviam de documentos históricos. “Costurando” todos esses textos, aparecem 

textos com caráter complementar: biografias, reportagens, notícias, entre outros. Ou seja, 

mesmo apresentando os gêneros oriundos de contextos autênticos, a coleção não elege como 

prioridade um trabalho sistematizado que leve os alunos a explorá-los como fonte histórica ou 

como objeto de reflexão sobre a realidade. Há que se ressaltar que nossa afirmativa pauta-se 

também no fato de que a maioria desses “textos documentos históricos” ou “textos ilustração/ 

complemento” realizou-se através de fragmentos, recortes do gênero, o que poderia 

impossibilitar os alunos a ter acesso à totalidade do texto via livro didático.  

A mesma afirmativa cabe aos gêneros que apresentaram dimensão argumentativa. 

Aqueles destinados ao ensino dos conteúdos históricos escolares centraram-se nos textos 

didáticos, relatos históricos e relatos pessoais/ depoimentos. Desses destacava-se a análise dos 

conceitos. O estudo das finalidades do gênero ficou secundarizado. As demais categorias 

parecem fazer parte do rol de gêneros que integraram a obra com funções de ilustração, ou por 

textos complementares.  

Esse “descontrole textual” que caracterizou a obra parece ser decorrência de uma 

possível falta de planejamento sobre quais gêneros materializar na coleção. Se pensarmos na 

proposta de progressão curricular dos gêneros elaborada por Schneuwly e Dolz (2004), 
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teríamos mais uma constatação: o livro estaria limitando, no que diz respeito a esse material 

específico – o livro didático de história8, o acesso dos alunos a textos que lhe exigiriam o 

desenvolvimento, a compreensão de diversas capacidades lingüísticas. Por exemplo, 

encontramos poucos textos pertencentes aos agrupamentos descrever ações, narrar e 

argumentar, em prol de uma presença mais marcante daqueles que poderiam ser agrupados 

nas ordens do expor e relatar. Essas duas últimas ordens contabilizaram cerca de 25% dos 

textos, concentrando-se nos textos didáticos, relatos históricos, biografias, relatos de viagem. 

Já as três primeiras somaram menos de 5% do total de ocorrências, diluídas em uma série de 

gêneros: crônicas, contos, charges, propagandas, anúncios, cartazes de convocação e 

educativos, reportagens, notícias, regras de jogos, entre outros. Além desses, é importante 

considerar que a maior freqüência constatada pela presença dos gêneros na coleção não esteve 

alocada em nenhuma das categorias propostas por Schneuwly e Dolz (2004), sobretudo 

quando se considera o percentual impresso pelas legendas. Nesse conjunto de “outras ordens” 

estariam também situados os gêneros como músicas, poesias, glossários e apresentações, com 

mais de 70%, como pode ser visualizado no gráfico 1. 

GRÁFICO 1 - Agrupamentos de textos contemplados 
na coleção A

Argumentar

�arrar

Expor

Descrever ações

Relatar

Outras
 

Essa constatação nos leva a inferir que no contato com a coleção A, é mais provável 

que os alunos se aproximassem melhor das funções do que foi denominado de legendas, 

relatos históricos e textos didáticos – dos quais grande parcela destes foi adaptada – que dos 

artigos de opinião, reportagens, notícias. Esses, além de contarem com uma presença pouco 

significativa, ainda foram usados como textos complementares ou ilustrações.  

Esse fator pode influenciar negativamente no processo de letramento dos alunos. 

Nossa afirmativa encontra base na idéia defendida por diversos pesquisadores (SOARES, 

2002; SCNHEUWLY e DOLZ, 2004; LEAL e MORAIS, 2006; LEAL, T., 2004a) que 

                                                 
8 Não podemos deixar de considerar que os alunos possuem um contato amplo com as diversas ordens de textos 
nas demais disciplinas escolares e, diríamos aqui principalmente, no espaço extra-escolar. Entretanto, o que está 
em jogo são conhecimentos lingüísticos que poderiam ser melhor apropriados pelos alunos através de um 
trabalho sistematizado possibilitado na escola, nas relações de ensino-aprendizagem com colegas, professores e 
materiais didáticos. Nesse caso, o livro didático de História.  
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versam sobre a necessidade de levar os/ as discentes a entrar em contato com diversas práticas 

sociais de leitura e escrita mediadas pelos gêneros, a fim de conhecer suas características, 

funções e possíveis interlocutores. Esse movimento poderia possibilitar-lhes a apropriação 

dessas práticas e a ampliarem seu grau de letramento (SCNHEUWLY E DOLZ, 2004). Vale 

salientar que a afirmativa cabe, principalmente, às séries iniciais de escolarização.  

Sobre a caracterização geral da coleção A, a necessidade de apresentar-se enquanto 

uma obra que possui uma diversidade de gêneros, como validado no MP da coleção, sem 

demonstrar preocupações no que se refere às estratégias possíveis de ativar por cada 

agrupamento, gerou uma inserção mínima dos gêneros do argumentar, narrar e descrever 

ações. Nesse sentido, compreendemos que a tentativa de inserir diversos gêneros está pautada 

na perspectiva de atendimento ao PNLD. Essa encontra-se atrelada no manual da coleção com 

a perspectiva do letramento. Contudo esse acaba por ser prejudicado quando algumas funções 

lingüísticas recebem atenção insuficiente para propiciar aprendizagens. Da mesma forma, essa 

tentativa leva a uma presença quantitativamente significativa de textos, porém, não 

encontramos um trabalho especificamente voltado à sua apropriação. 

Em resumo, a coleção A concentra com maior quantitativo de textos pertencentes ao 

gênero legendas, textos didáticos e relatos históricos. Em vários desses, pudemos reconhecer 

força argumentativa, principalmente, em textos didáticos e relatos históricos. O material 

textual presente na coleção é extenso e variado, porém, a variação advém da presença de 

diversos gêneros, mas não de uma preocupação de selecioná-los de acordo com seus usos e 

funções sociais. Para os gêneros com dimensão argumentativa isso se reflete nos poucos 

gêneros da ordem do argumentar apresentados na coleção, dos quais a maior parte assume 

papel ilustrativo, como as propagandas, ou textos complementares, como as reportagens e 

anúncios.   

 

7.2. Material textual: quantidade e variedade na coleção B 

 

Inicialmente nos centraremos na abordagem dos gêneros mais freqüentes na coleção 

B. Desses, mapearemos quais os que possuíam dimensão argumentativa. Entretanto, antes é 

preciso fazer algumas considerações. As descobertas acerca do material textual da coleção B 

apontam para uma perspectiva contrária à proposta de linearização da história, impulsionando 

a obra para a escolha de outros gêneros para assumirem a função de textos principais e não 

apenas os relatos históricos, como ocorrera na coleção A. No entanto, como veremos, houve 

uma forte presença de textos adaptados, traduzidos também na categoria de textos didáticos, 
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e, por conseguinte, uma configuração diferenciada da até então abordada para os textos que 

apresentaram dimensão argumentativa. 

 

Tabela 3 – Gêneros discursivos na Coleção B. 

GÊ�ERO LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Legendas 97 60,24 71 52,98 118 68,20 139 55,15 425 59,02 
Texto didático 31 19,25 17 12,68 26 15,03 38 15,07 112 15,54 
Mapas 4 2,48 6 4,47 9 5,20 10 3,96 29 4,02 
Apresentação/ nota de 
apresentação 

6 3,72 6 4,47 4 2,32 12 4,76 28 3,88 

Objetivos do capítulo 8 4,96 5 3,73 5 2,90 9 3,57 27 3,75 
Biografias/ notas biográficas 3 1,89 3 2,23 0 0 3 1,19 9 1,25 
Glossário 1 0,63 5 3,73 1 0,58 1 0,39 8 1,11 
Reportagem 1 0,63 2 1,49 1 0,58 4 1,58 8 1,11 
Notícia 0 0 2 1,49 0 0 6 2,38 8 1,11 
Lenda 0 0 4 2,98 2 1,15 1 0,39 7 0,97 
Conto 4 2,48 0 0 2 1,15 0 0 6 0,83 
Quadro 0 0 0 0 1 0,58 4 1,58 5 0,69 
Propaganda/ anúncio 
publicitário 

0 0 0 0 0 0 4 1,58 4 0,55 

Relato Histórico 0 0 0 0 0 0 4 1,58 4 0,55 
Regra de jogo  3 1,89 0 0 0 0 0 0 3 0,42 
Notas informativas 0 0 0 0 1 0,58 2 0,78 3 0,42 
Tabela  0 0 0 0 0 0 3 1,19 3 0,42 
Músicas 0 0 0 0 0 0 2 0,78 2 0,27 
Receita 2 1,25 0 0 0 0 0 0 2 0,27 
Anúncio 0 0 0 0 0 0 2 0,78 2 0,27 
Capa de revista 0 0 0 0 0 0 2 0,78 2 0,27 
Calendário 0 0 0 0 2 1,15 0 0 2 0,27 
Texto bíblico  0 0 2 1,49 0 0 0 0 2 0,27 
Diálogos 0 0 0 0 0 0 1 0,39 1 0,13 
Esquema 0 0 0 0 0 0 1 0,39 1 0,13 
Cartaz de convocação 0 0 0 0 0 0 1 0,39 1 0,13 
Lista 1 0,63 0 0 0 0 0 0 1 0,13 
Caderneta do pezinho 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Certidão de nascimento 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
RG 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
CPF 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Título de eleitor 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Carteira de vacinação 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
CTPS 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Passaporte 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Certificado de reservista 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Carteira de habilitação 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Nota de enciclopédia 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0,13 
Entrevista 0 0 0 0 0 0 1 0,39 1 0,13 
Planta baixa 0 0 0 0 0 0 1 0,39 1 0,13 
Instrução de montagem 0 0 0 0 0 0 1 0,39 1 0,13 
Relato de viagem 0 0 0 0 1 0,58 0 0 1 0,13 
Total 161 100 134 99,99 173 100 252 100 720 100,00 
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A coleção apresenta 720 textos, dos quais para o volume 1 foram destinados 161, para 

o volume 2 inseriram-se 134 textos. O volumes 3 e 4 apresentaram as maiores freqüências 

com, respectivamente, 173 e 252. Esses foram distribuídos de forma não igualitária entre 42 

gêneros, dos quais os mais freqüentes foram novamente as legendas, textos didáticos e mapas, 

que concentraram cerca de 80% das ocorrências na coleção. A esses, seguiram-se as 

apresentações e o que se denominou de “objetivos” – destinados não à leitura para 

compreensão ou para apropriação dos conteúdos, mas para orientar/ motivar/ preparar os 

alunos aos assuntos abordados nos capítulos ou blocos – representantes de pouco mais de 7% 

da totalidade dos gêneros. Os cerca de 10% restantes foram distribuídos entre as mais de 30 

categorias, nas quais estão aqueles pertencentes à ordem do argumentar. 

Da mesma forma que na coleção A, a coleção B apresenta um enorme percentual de 

presença das legendas. Também essas são destacadas pelos avaliadores do Programa Nacional 

do Livro Didático no que diz respeito ao seu uso no livro: “Com legendas, contextualiza e 

explica adequadamente as obras reproduzidas, identificando o autor, o local e a época 

retratados”. (BRASIL, 2006, p. 88) 

Nessa coleção, encontramos a presença de legendas que apresentavam e 

contextualizavam as imagens dispostas. Em muitos exercícios essas eram levadas à 

problematização. A seguir é possível acessar as funções assumidas pelo gênero:  

 

      

(Coleção B, volume 3, p. 14) (Coleção B, volume 3, p. 39)  (Coleção B, volume 4, p. 82) 

 

Nesses casos, é possível observar que as legendas buscam situar as imagens, ou 

chegam a descrever as ações por elas representadas. Na figura 24, além de apresentar a 

imagem, a legenda também se pretende explicativa, ao indicar outras informações do tipo ano 

Fig. 21. – Legenda 4 

Fig. 22. – Legenda 5 

Fig. 23. – Legenda 6 
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de produção do objeto, sua função, local onde fora encontrado, etc. Portanto, desempenhando 

uma finalidade contextualizadora.  

Em diversos exercícios, como afirmado, essas legendas eram problematizadas. Nesses 

casos, para além dessas funções indicadas, elas também eram destinadas a comparar 

informações. Essa função será melhor problematizada ao analisarmos os textos com dimensão 

argumentativa. 

A segunda maior ocorrência dos gêneros foi a referente aos textos didáticos. Grande 

parte desses gêneros realizaram a função de textos principais. Por não apresentar relatos, eram 

nesses gêneros que os conteúdos históricos escolares ganhavam didatização no livro, 

acompanhados de muitos recursos visuais e legendas. 

 

 

 

 

  

(Coleção B, volume 3, p. 58-61) 

 

Fig. 24. – Texto didático 4 
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Na coleção B, a freqüência dos textos didáticos em relação aos relatos é incomparável. 

Apenas 4 (1,58%) ocorrências de relatos foram encontradas no último volume da coleção. 

Todas eram fragmentos dos textos originais. Identificamos no guia do PNLD, que as coleções 

agrupadas por formas de apresentar o conteúdo histórico escolar correspondiam a eixos 

temáticos, narrativas ficcionais e cronologia linear. No caso dessa coleção, os pareceristas 

parecem encaminhar seu discurso alocando a coleção como participante do agrupamento por 

eles denominados de narrativas ficcionais, como explicitado na caracterização das obras. 

Entretanto, ao nosso ver, a coleção B não deixa de demonstrar a abordagem dos conteúdos por 

eixos temáticos e, inclusive, referendando-se na perspectiva da História do Cotidiano. À 

coleção B cabe-nos apreciar a organização dos textos por volume. Desses, destacamos a 

variação dos gêneros, embora não tenhamos percebido um tratamento específico de leitura, 

exploração e produção dos textos que fizeram parte do material textual apresentado. Assim, 

foram destinados nos volumes 1, 2, 3 e 4, respectivamente, 12, 22, 13 e 24 gêneros. O volume 

2, no qual foram apresentadas 136 ocorrências, é composto por uma variedade maior de 

gêneros se o compararmos aos volumes 1 e 3 para os quais havia quantitativo superior de 

ocorrências. Dos gêneros componentes do material textual da coleção, os que marcaram 

presença do primeiro ao último volume foram as legendas, textos didáticos, mapas, 

“apresentações”, “objetivos”, glossários e reportagens.  

Como dissemos anteriormente, coleção B organiza-se por temáticas. Mesmo no último 

volume, dedicado ao tratamento de temas voltados à nossa origem indígena e negra, a obra se 

abstém de utilizar uma seqüência cronológica linear e factual. Esses aspectos fazem com que 

os demais gêneros, mesmo apresentando uma freqüência pouco significativa, assumam junto 

ao texto didático a função de textos principais, como foi o caso dos contos, lendas, textos 

bíblicos, receitas, reportagens e notícias. 

Os mapas,  terceira categoria mais freqüente na coleção B, em muitas ocorrências, 

apesar do uso de escalas, rosa dos ventos, passaram por processos de adaptações, indicados no 

espaço destinado à descrição das fontes de onde foram provenientes.  A seguir, 

disponibilizamos uma das ocorrências de Mapa encontradas na coleção que exemplifica a 

adaptação: 
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(Coleção B, volume 1, p. 74) Grifo Nosso 

 

Atentamos ao grifo. A adaptação é assumida. No entanto, a fonte de referência é 

citada. Dessa forma, mesmo quando o texto disponível no livro não é o original, esse pode ter 

sua fonte situada. Aos mapas, em geral, atribuía-se função de ilustração. Em poucos 

momentos esses eram problematizados pelo texto principal. 

Retomando as ocorrências dos gêneros computadas na tabela, identificamos a presença 

de textos voltados prioritariamente à orientação do aluno sobre os assuntos a serem tratados 

nos capítulos. Poderíamos considerar que esses gêneros transitavam entre os destinados à 

leitura para fins de apropriação dos conceitos e aqueles textos componentes de comandos de 

atividades, não contabilizados em nossa pesquisa nas ocorrências de material textual 

(questionários para resposta pelos alunos, orientações para produções textuais, dentre outros).  

 

  

(Coleção A, volume 4, p. 7)  (Coleção B, volume 2, p. 71)  

Grifos nossos 

Fig. 25. – Mapa 2 

Fig. 26. – Apresentação Fig. 27. – Objetivos 
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Ainda quanto aos “objetivos”, é preciso destacar que a coleção B destina a eles uma 

função pertinente aos anos iniciais do ensino fundamental: o contato com diferentes tipos de 

letra. No volume 1, as letras que formam o texto são as chamadas “bastão maiúscula” ou 

“fôrma maiúscula”, mais fáceis de identificar pelas crianças devido à simplicidade de seu 

traço, bem como aos espaços que mantém entre si. Do segundo volume em diante, eles 

passam a assumir prioritariamente a letra cursiva. Essa disponibilidade da variação de letras 

(já que em outros textos as letras bastão maiúsculas e minúsculas estão presentes) pode 

colaborar com a apropriação dos diferentes tipos de letras pelos alunos. Tal exercício é 

importante ao processo de alfabetização (LEAL, T., 2004b, p.92).  

Atrelado a esse discurso, encontramos no manual do professor a assunção da 

perspectiva do letramento, para a qual a variedade de gêneros apresentados busca atender: 

 
Dentro dessa perspectiva, acredita-se então que as crianças devam aprender a 
ler e escrever em diferentes gêneros e em situações de produção que tenham, 
na maioria das vezes, destinatários reais, a fim de refletir sobre a função 
comunicativa da língua para o ser humano [...]. 
Nessa coleção investiu-se no trabalho com textos de diversos gêneros 
discursivos (expositivos, notícias, listas, contos de fadas, entre outros), seja 
na apresentação dos conceitos , seja nas propostas de atividades, pois as 
características sociais reais dos textos otimizam o desenvolvimento das 
capacidades leitora e escritora da criança. (Coleção B, MP, p. 11) 

 
É importante salientar que nesse trecho se explicita um movimento de apropriação 

sobre as discussões acerca do ensino da Língua Portuguesa. Inclusive, no manual do 

professor, observamos a inserção de reflexões sobre o desenvolvimento das estratégias de 

leitura, para as quais acrescentou-se indicações do que fazer antes, durante e depois do 

trabalho com o material textual, bem como se inseriu  a explicitação, em alguns momentos, 

dos seus objetivos para os discentes. Contudo, notamos nessa citação uma confusão 

conceitual entre o que configura um gênero discursivo (notícias, listas, contos de fadas) e o 

que representa um tipo textual (expositivos). E, mesmo quando é indicada que a seleção 

textual pautou-se em favor da aprendizagem da “capacidade leitora e escritora da criança”, 

não identificamos uma sistemática de apresentação dos textos com dimensões argumentativas. 

Em relação às porcentagens apresentadas pela coleção A, a inserção desses textos foi 

irrelevante, embora, as temáticas, muitas vezes, tratassem de conflitos sociais. 

Assim como na coleção A, a coleção B apresenta pouco mais de 2,20% de gêneros 

pertencentes à ordem do argumentar, dos quais destacamos algumas reportagens, 

propagandas, anúncios e capas de revista. Para inserirmos as reportagens como gêneros da 

ordem do argumentar, é preciso elencar algumas justificativas.  
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A primeira delas é que no caso das reportagens, é possível identificar diversas 

finalidades para esse gênero, e, conseqüentemente, diversos tipos de reportagens (SILVA, 

2008, no prelo). Assim, há reportagens que se apresentam predominantemente 

argumentativas, como foi o caso geralmente apresentado pelas coleções, enquanto que há 

outras que destinam-se muito mais a aprofundar relatos dos acontecimentos. 

Assim, nessa pesquisa, ao considerar a reportagem como um gênero da ordem do 

argumentar, levamos em conta sua predominância argumentativa: se há defesa de pontos de 

vista, justificativas, argumentos, etc (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004b, p. 61). Entretanto, 

também não descartamos sua ocorrência enquanto um gênero da ordem do relatar, pois ela 

também pode ser factual.  

 

 

  

(Coleção B, volume 4, p. 135) 

 

Na reportagem “Prefeita garante feriado do dia da consciência negra”, é possível 

perceber os elementos relativos à argumentação. A primeira informação mais relevante que 

dela pode ser retirada é o apoio à iniciativa, explícita na fala do locutor através das 

apreciações do argumento levantado por Marta Suplicy e pela referência à curadoria de 

Fig. 28. – Reportagem 1 
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Emanoel Araújo, no qual explicita: “o Museu colocará em questão a diversidade racial, pela 

primeira vez e de maneira séria, em exposição e discussão”.  

A segunda, variante da primeira, é também assumida pelo locutor à medida que 

seleciona e dispõe o argumento da governante. Por último, a fim de novamente justificar o 

apoio e contra-argumentar opiniões contrárias, o autor insere os dados estatísticos sobre a 

população afro-descendente no Brasil.  

No livro didático, esse seria um bom texto para estudo da argumentatividade pelos 

alunos, inclusive ao utilizar as estratégias argumentativas necessárias à finalidade a que se 

prestou no âmbito social. Porém, ocorrências deste tipo, em ambas as coleções, receberam 

pouca atenção.  

No caso das propagandas, a função de ilustração destinadas a essas na coleção A 

parece repetir-se na coleção B. Aliás, Os gêneros menos freqüentes em ambas as coleções 

assumiram, em geral, função de ilustração. Na maior parte das ocorrências não identificamos 

uma preocupação no trato do conteúdo apresentado por esses. Foi o caso das capas de livros e 

revistas, anúncios e algumas propagandas, no que tange aos gêneros da ordem do argumentar. 

Vejamos alguns exemplos:  

 

 

     

(Coleção B, volume 4, p. 122) 

 

Fig. 29. – Propaganda 2 
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(Coleção B, volume 4, p. 57)  (Coleção B, volume 4, p. 101) Grifos nosso 

 

A capa de revista, no qual o texto didático discutia a temática das lutas e movimentos 

dos povos indígenas, aparece como uma ilustração. Nesse caso, há uma referência explícita e 

imagética do produto resultante da associação dos ideais defendidos pelos povos indígenas e  

o apoio de algumas organizações não governamentais, dentre elas o movimento de católicos, 

servindo de comprovação para o conteúdo do texto didático. A função do gênero “capa de 

revista”, também não é analisada, embora a funcionalidade do suporte possa ser inferida pelo 

discurso do texto didático.  

Sobre os anúncios, podemos considerar que esses funcionaram como textos 

complementares. São inseridos enquanto documentos históricos para serem analisados pelos 

alunos no exercício ao qual se incluem. A análise sugerida é referente ao conteúdo do texto. 

Em nenhum momento há a reflexão sobre a finalidade a que se prestou o anúncio, para quê 

servia, quem o havia escrito dentre outras reflexões que poderiam remeter ao contexto de 

época, talvez mais do que listar as características dos escravos. 

Muitos outros gêneros presentes nas coleções poderiam ter recebido uma atenção 

peculiar em pesquisas sobre o material textual nos LDHs. Entretanto, consideramos o 

tratamento dos gêneros alocados nesse tópico satisfatórios à nossa investigação, uma vez que 

nos possibilitou mapear as finalidades atribuídas a esses, bem como identificar as dimensões 

argumentativas em gêneros que não pertencessem necessariamente à ordem do argumentar.  

Fig. 31. – Anúncio 1 

Fig. 30. – Capa de revista 
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A seguir, teceremos reflexões sobre o material textual apresentado pela coleção B que 

apresentou dimensões argumentativas. Na tabela 4, incluímos os gêneros da ordem do 

argumentar e os gêneros de outras ordens que cumpriam essa função. Da coleção B, 

consideramos que 12,2% do total apresentaram dimensão argumentativa.   

Em nossas análises, detectamos que a coleção B apresenta pouca variedade de gêneros 

que possuíam dimensão argumentativa, contando com 13 categorias no total. Esse fato pode 

favorecer o contato dos alunos com gêneros da mesma espécie que tenham idéias defendidas. 

É preciso atentar que dos 13 gêneros, 6 podem ser considerados da ordem do argumentar: 

propagandas, reportagens, cartaz de convocação, capa de revista, dos quais alguns já 

detalhamos. Como na coleção A, o gênero que detém maior freqüência de textos com 

dimensão argumentativa é o texto didático. As reportagens apareceram em segundo lugar com 

pelo menos uma ocorrência por volume da obra. Em seguida vieram as legendas, 

apresentações e notícias.  

 

TABELA 4 – Gêneros discursivos com dimensão argumentativa da coleção B. 

GÊ�ERO LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Texto didático 20 12,42 4 3,00 4 2,31 22 8,73 50 6,95 
Reportagem 1 0,62 2 1,50 1 0,58 4 1,58 8 1,12 
Legendas 2 1,24 0 0 1 0,58 3 1,20 6 0,83 
Apresentação/ nota 
de apresentação 

0 0 1 0,75 0 0 4 1,58 5 0,69 

Notícia 0 0 1 0,75 0 0 4 1,58 5 0,69 
Propaganda/ 
anúncio publicitário 

0 0 0 0 0 0 4 1,58 4 0,55 

Anúncio 0 0 0 0 0 0 2 0,80 2 0,28 
Biografia/ nota 
biográfica/ relato 
biográfico 

2 1,24 0 0 0 0 0 0 2 0,28 

Capa de revista 0 0 0 0 0 0 2 0,80 2 0,28 
Músicas 0 0 0 0 0 0 1 0,40 1 0,14 
Cartaz de 
convocação 

0 0 0 0 0 0 1 0,40 1 0,14 

Diálogo 0 0 0 0 0 0 1 0,40 1 0,14 
Entrevista 0 0 0 0 0 0 1 0,40 1 0,14 
Textos que não têm 
dimensão 
argumentativa 

136 84,48 126 94,00 167 96,53 203 80,55 632 87,77 

Total 161 100 134 100 173 100 252 100 720 100,00 
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Sobre os textos didáticos, é preciso destacar que a dimensão argumentativa esteve 

intimamente relacionada aos discursos assumidos nesses, tanto no que diz respeito à 

perspectiva do que é coerente ser defendido na escola, como na assunção de pontos de vista 

subjacentes ao conteúdo do texto, marcados na assunção explícita ou na ênfase dada à 

temática. É possível perceber o que está sendo afirmado nos fragmentos a seguir: 

 

 

        

   

Fig. 32. – Texto didático 5 
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(Coleção B, volume 3, p. 17 a 21) 

 

No exemplo, vemos uma temática inusitada aos livros didáticos de História para esses 

anos iniciais de escolaridade. Os recursos visuais colaboram para engrandecer o argumento 

apresentado: os europeus foram cruéis com os povos pré-colombianos (maias, incas, astecas, 

indígenas no Brasil). Parece que a defesa desse argumento é mais fortalecida pela utilização 

de obras de artistas da época, como se evocasse outros pontos de vista de forma a reforçá-lo. 

A ênfase dada à temática através do tratamento texto/conteúdo sugere-nos uma necessidade 

de adesão ao que se defende, seja por levar os/ as discentes a entenderem que alguns dos 

problemas sociais atuais teve origem nos primeiros entraves entre europeus e povos pré-

colombianos, seja por tentar minimizar possíveis preconceitos dos alunos/ alunas gerados pela 

sociedade atual ante a classe econômico-social e/ ou traços étnicos. Parece que a tentativa é de 

fuga do que até então foi dado por senso comum: a entrada dos europeus na América foi 

tranqüila, pois os pré-colombianos eram “atrasados” ou mesmo “pacíficos”, visão essa 

reproduzida ainda hoje em algumas mídias confeccionadas para crianças. 

Ainda quanto ao texto didático, na coleção B, encontramos temáticas que poderiam 

suscitar debates de aspectos possivelmente ainda não definidos para a faixa etária a que a obra 

se destina. Algumas podem ser listadas: educação das meninas na idade média era diferente 

da dos meninos (hoje os meninos podem lavar louças e segurar bebês e as meninas jogar 

futebol), os dinossauros não viveram na mesma época que grupos humanos (eles foram 

extintos muito tempo antes do ser humano surgir), dentre outras.  

A seguir, traremos um exemplo da coleção B, volume 1 (p. 90, 91 e 92), no qual a 

tentativa é de desconstrução do discurso dos contos de fadas. Há três temáticas em foco: 

casamento entre príncipes/ princesas e camponeses/ camponesas; relações entre grupos sociais 

na idade média e função das madrastas. 

 



134 
 

 

(Coleção B, volume 1, p. 90 a 92) 

 

O texto didático do exemplo parece tentar desconstruir algumas idéias reproduzidas 

pelos contos de fadas que, do ponto de vista histórico, crer nelas representaria cometer 

equívocos. Primeiro, é explorada as relações entre os grupos sociais: era muito difícil um 

príncipe casar com uma camponesa, ou vice-versa. Depois, justifica o fato pelas relações 

sociais mantidas entre os grupos no período – para os camponeses o casamento servia para 

garantir o sustento e para os nobres, era uma forma de manter títulos e riquezas. Além disso, 

os camponeses, que eram pobres, eram desprezados pelos nobres que os achavam sujos e 

maltrapilhos. Por fim, a última desconstrução é referente à madrasta, geralmente má nos 

contos de fadas. A essas o livro tece a explicação de que devido às dificuldades vividas, 

muitas mulheres morriam cedo. Os homens, então, casavam-se novamente e essas segundas 

mulheres assumiam as atribuições das anteriores, tornando-se também madrastas. Portanto, os 

argumentos levantados parecem requerer dos alunos desmistificar: 1. A imagem de príncipes 

e princesas como “humanos para casar”; 2. As relações “tranqüilas e ingênuas” entre nobres e 

camponeses e, finalmente, 3. A imagem das madrastas como más.  

Os textos e atividades posteriores a esse trazem as discussões para os dias atuais. 

Inicialmente é apresentado um outro conto, menos ingênuo, no qual as relações sociais entre 

nobres e camponeses ganha destaque, intitulado “José Peralta que, quando não arava, tocava 

flauta”. Nesse, a princesa e o camponês fogem para  se casarem. Depois, o livro trata dos 

vários tipos de família. Algumas páginas à frente, destinadas à atividades, a obra disponibiliza 

a foto de uma adolescente junto a outras fotos de seus familiares (consangüíneos ou não), 

todas com legendas que situam “padrastos” e “madrastas”, junto a irmãos dos casamentos de 

Fig. 33. – Texto didático 6 
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seu pai e mãe e respectivos. Essas ocorrências corroboram para a sustentação do argumento 

defendido no trecho citado. 

É preciso considerar que, nas duas temáticas, os alunos poderiam se contrapor. 

Entretanto, é provável que sua opinião não fosse/ seja/ será fortalecida devido ao caráter ético 

destinado à escola e a seus profissionais. Em casos como este, haveria, para Leal e Morais 

(2006, p.190), influências do contexto escolar na assunção dos pontos de vista pelos discentes.  

Mais um gênero didatizado no qual identificamos dimensão argumentativa em ambas 

as coleções, com mais ênfase na coleção B, foi a legenda. Essa apresentou funções às vezes 

vinculadas entre si, como apresentar e contextualizar. Em alguns momentos, esses gêneros 

eram problematizadores da imagem. O texto da legenda agregado à imagem à qual 

apresentava, contextualizava e/ou problematizava, ganhava força principalmente quando era 

referente aos conflitos sociais passados ou atuais. A seguir, trazemos dois exemplos, cada 

qual com suas características específicas.  

 

   

(Coleção B, volume 4, p. 43) (Coleção B, volume 4, p. 59) 

 

No primeiro exemplo, a legenda contextualiza e problematiza a imagem retratada por 

Portinari. A temática é a primeira missa no Brasil, geralmente representada pelos artistas com 

brancos e indígenas ao redor da cruz. Esse é um ponto de vista comum no imaginário dos 

brasileiros que passaram pelo processo de escolarização, inclusive no período militar, no qual 

os conflitos sociais passados e existentes eram diluídos nos LDHs. Aqui, o artista se 

contrapõe à idéia estigmatizada. Assim, o convida as alunas e os alunos a inserirem-se nessa 

discussão para tentar entender os motivos, ou as justificativas para a representação de 

Portinari. Essa pintura é inserida numa atividade que busca comparar outras imagens 

produzidas por Vítor Meirelles e de Rugendas, representantes da mesma situação. Para esse 

momento, é-nos mais importante o movimento de convite realizado pela legenda aqui 

apresentada. Por isso, não resgataremos as imagens e respectivos gêneros citados.  

Fig. 34. – Legenda 7 Fig. 35. – Legenda 8 
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O segundo exemplo contextualiza a imagem e trata de traduzir o texto do indígena, o 

que acaba por torná-la também detentora de dimensão argumentativa. O argumento levantado 

para a defesa da terra apela ao senso do que poderíamos considerar como religiosidade,  

sacramento: terra sagrada. Algumas discussões apontam para a não existência da 

argumentatividade acerca de assuntos inquestionáveis, como, por exemplo, as verdades 

religiosas (BRETON, 2003, P. 39). No entanto, é preciso considerar que, ao que parece, o 

argumento constituir-se-ia num apelo à sensibilidade religiosa de outros, como a produzir uma 

relação de identificação, ou de empatia. 

Possivelmente, o argumento transposto na legenda amplia seu grau de sustentabilidade 

à medida que o texto didático apresenta o lidar com a terra pelos povos indígenas, os cuidados 

e preservação, em contraposição à monocultura e extração implementada por fazendeiros, 

bem como aos seus embates e genocídios em prol da posse das terras.  

Algumas apresentações também continham certa dimensão argumentativa, fosse 

assumindo função propagandística do capítulo, convidando os alunos ao estudo do texto, ou 

insinuando pontos de vista em afirmativas do tipo: “infelizmente, a população brasileira não 

conhece (a vida dos povos africanos)”. No exemplo seguinte, é possível identificar a assunção 

de que seria importante a constituição de nosso saber histórico, o conhecimento da história da 

África, considerando que muitos de nós somos descendentes ou possuímos muitas heranças da 

cultura africana. 

 

   

(Coleção B, volume 4, p. 76) 

 

Quanto às notícias, ainda não são muitas as discussões na área jornalística sobre sua 

dimensão argumentativa. Para Bonini (2002), elas são compostas por uma parte 

argumentativa – a manchete, por um primeiro momento denominado de lead – um breve 

resumo expositivo da notícia, e, por fim, pelo relato dos acontecimentos por ordem de 

importância. Segundo o autor, o tempo, a localização temporal é também um elemento da 

notícia, gênero que, em tese, pelas regras do jornalismo, não deveria inserir pontos de vista ou 

apreciações críticas dos jornalistas (BONINI, 2002, p. 111).  

Fig. 36. – Apresentação 2 
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Entretanto, essa neutralidade atribuída ao gênero pode ser questionada à medida que 

pode haver um motivo, um ponto de vista na eleição e escolha das temática, na seleção e 

organização dos acontecimentos bem como na exposição desses (RODRIGUES, 2006, p. 

215). É com base nesses movimentos “a priori” autônomos que julgamos impulsionadores da 

presença de dimensões argumentativas nas notícias, principalmente quando essas são 

introduzidas nos livros didáticos. Abaixo, apesar de tratar-se de um texto que passou por 

processos de adaptação, poderemos analisar alguns desses aspectos.  

 

 

 

(Coleção B, volume 2, p. 19) 

 

Ao alocarmos essa notícia como um gênero com dimensão argumentativa, bem como 

outras que apresentaram defesa de idéias, nos comprometemos a justificar nossa posição, uma 

vez que tanto de acordo com Bonini (2002) ou com Schneuwly e Dolz (2004) essa seria 

classificada como predominantemente do relatar. Evidentemente compartilhamos dessa 

posição, pois trata-se de uma questão de ênfase. No entanto, esse fato não lhes nega a 

possibilidade da inserção de aspectos argumentativos. Não poderemos, aqui, tecer 

considerações sobre as intenções do texto original, uma vez que o material em mãos, ou 

melhor, no livro, fora adaptado. Porém, cabe-nos considerar sua função enquanto texto 

adaptado e a intenção para sua inserção no livro didático de história.  

A temática discutida na notícia adaptada em análise enfatizava a importância dos 

documentos pessoais. Por se tratar de um livro de história para os anos iniciais de 

escolarização, em sua função de ensinar conteúdos históricos escolares, há o ensino sobre 

Fig. 37. – Notícia 
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como podemos executar direitos e deveres. Nesse caso, parece fundamental aos alunos 

conhecer a necessidade da obtenção desses documentos e aderir à idéia de adotá-los como 

“armas” de cidadania, para ter direito ao voto, ao alistamento, a benefícios. É como se o texto 

buscasse a adesão dos alunos a uma campanha educativa para a retirada de documentos. Em 

geral, as campanhas de trânsito atribuem parte de seu sucesso à adesão das crianças às idéias 

difundidas. É possível que nessa notícia, a intenção fosse a mesma.  

Não obstante, esse pode ser um caso a mais a um gênero que, para nós, em sua maioria 

e, pela função destinada a exercer, apresentam-se pertencentes à ordem do relatar. Em outras 

ocorrências nas coleções analisadas, a notícia fora classificada como do relatar, com ou sem 

dimensão argumentativa. 

Em linhas gerais, sobre o conjunto do material textual da coleção B (tabela 3), a 

variedade ficou por conta de seus 42 gêneros dos quais as oito primeiras categorias da tabela 

concentram mais de 80% dos textos da coleção. Esse dado nos é representativo do fenômeno 

da adaptação do material textual da coleção. O privilégio da inserção de textos oriundos de 

esferas extra-escolares se faz através desse recurso. Ou seja, mesmo nos casos nos quais há a 

citação de fontes, com suas exceções, a opção é por adaptar o texto. Inclusive nos volumes 

houve a sensibilidade de informar a fonte e de indicar que texto fora adaptado. Nesse sentido, 

encontramos poucos fragmentos, mas muitas adaptações, realizadas em gêneros como 

reportagens, contos, mapas, textos (tornados) didáticos, textos bíblicos, lendas, entre outros.  

A finalidade de adaptar gêneros como lendas, textos bíblicos, contos, nessa coleção 

parece ter surgido da adoção desses como textos principais na obra que, aliás, nos surpreende 

ao trazer apenas 4 (0,55%) do total dos gêneros que estamos chamando de relatos históricos e 

somente no último volume e representados por fragmentos. Isso por que, historicamente, os 

livros didáticos de História estiveram marcados por sua narrativa linear e factual impressa nos 

relatos históricos, como é confirmado por Rosa e Brescó (2007, 167): 

 
É muito comum que a maioria dos conhecimentos históricos de que 
dispomos provenham de textos escritos em forma narrativa, como também o 
é que os manuais de história utilizados para o ensino ofereçam narrações de 
acontecimentos do passado. 

 

Romper com a perspectiva de uma cronologia linear e factual dessa História, 

denominada tradicional pelos especialistas, não significaria, necessariamente, romper com o 

uso do relato histórico nos materiais ou aulas da disciplina. Deixar de utilizar esse gênero não 

se resume a compartilhar de perspectivas inovadoras. Mas essa parece ser a intenção alocada 

na obra. Isso também não se traduz em afirmar possível fuga desse material ao seu objetivo de 
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trabalhar conteúdos históricos escolares. Ao contrário, as fontes para o trato desses parecem 

tentar seguir os ditames do PNLD quando requerem na ficha avaliação a adoção das 

inovações da área pedagógica e das renovações historiográficas (BRASIL, 2006, p. 25 e 27).  

Na coleção é possível perceber o tratamento de temáticas provenientes eminentemente 

da historiografia, tais como: a História Medieval, a História dos povos da América Latina 

(Maias, Astecas, Incas e indígenas brasileiros), a origem da espécie humana e dos povos 

Americanos, História dos povos africanos vindos ao Brasil. 

Todavia, as obras trazem uma organização peculiar. São mantidos os textos principais, 

secundários e ilustrativos, mas aos primeiros são destinados diversos gêneros como contos, 

lendas, textos bíblicos e, como não poderia deixar de ser, o texto didático. Até as ocorrências 

de receitas entraram para o rol do texto principal. Funcionando enquanto textos secundários, 

em geral separados em boxes ou apresentados para fomentar discussões propostas em 

atividades, encontramos biografias, reportagens, músicas e também textos didáticos. 

Paralelamente a esses aparecem diversas legendas que contextualizam, explicam ou 

problematizam as imagens e textos (fontes históricas) dispostos, fosse de objetos, lugares, 

pessoas, fosse de pinturas ou demais obras de arte, ou mesmo daqueles textos que 

denominamos “ilustrativos”, como foi o caso de algumas propagandas, dos documentos 

pessoais (certidão de nascimento, carteira de habilitação...), calendários, dentre outros. Nessa 

forma de organizar os gêneros, os documentos históricos encontram-se presentes, assumindo 

todos esses papéis destinados aos textos. 

Quanto à eleição das temáticas, os PCN da disciplina não sugerem temas ou ordens 

que fosse preciso seguir nos materiais ou pelos professores. Talvez isso se dê pelo fato de que 

ainda não há consenso com fundamentação teórica suficiente acerca da eleição das temáticas 

mais abordadas nos anos iniciais do ensino fundamental (CAINELLI e OLIVEIRA, 2007, p. 

95), mesmo quando alguns estudos na área já apontem que crianças pequenas conseguem 

utilizar categorias amplas, como “o tempo das cavernas”, ou “dos dinossauros” (SIMAN, 

2003, p. 123), ou quando em outras pesquisas Sandra Oliveira (2003 op. Cit. CAINELLI e 

OLIVEIRA, 2007, p. 90) tenha identificado que a criança “elabora uma relação causal para 

explicar os processos históricos calcada em suas experiências de vida”. Assim, a coleção fica 

à vontade na seleção dos conteúdos a ensinar. Porém, para estar de acordo com os 

documentos da disciplina, esses precisariam tratar de questões historiográficas válidas ao 

momento histórico atual e acordadas ao contexto dos alunos, como explicita os PCN: 
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É consensual a impossibilidade de se estudar a História de todos os tempos e 
sociedades, sendo necessário fazer seleções baseadas em determinados 
critérios para estabelecer os conteúdos a serem ensinados. A seleção de 
conteúdos programáticos tem sido variada, mas geralmente é feita segundo 
uma tradição de ensino, que é rearticulada e reintegrada em novas dimensões 
e de acordo com temas relevantes para o momento histórico da atual 
geração. 
(...) Os conteúdos propostos estão constituídos, assim, a partir da história do 
cotidiano da criança (o seu tempo e o seu espaço), integrada a um contexto 
mais amplo, que inclui os contextos históricos. (BRASIL, 2001, p. 43) 

 

Talvez esse aspecto tenha pululado como um motivo forte para levar os especialistas a 

inserirem no guia do livro didático comentários como: 

 

A obra enfatiza mais a construção de habilidades do que os conteúdos 
historiográficos, propondo estabelecer relações entre o cotidiano dos alunos 
e outros espaços e tempos, mas ambienta-se, na maioria dos capítulos, em 
espaços distantes da realidade social do aluno, apesar de que estabelece 
continuamente relações com temas sociais de destaque na sociedade atual. 
(BRASIL, 2006, p. 87) 

  

Essa afirmativa, à primeira vista contraditória, pode ter fundamentos em duas 

características da coleção que aqui estamos levantando: quase ausência de relatos históricos e 

escolha das temáticas. 

À primeira, freqüência mínima dos relatos históricos, atribuímos uma possível 

sensação de não se trabalhar os conteúdos da história escolar, ou de dar-lhes pouca ênfase. 

Entretanto, como destacamos, é possível identificar esses conteúdos nos capítulos dos 

volumes da coleção. A opção parece ser a de não trabalhar com a história eurocêntrica ou com 

a história (tradicional) do Brasil, ou mesmo, com as abordagens dos atuais livros didáticos de 

história (CAINELLI e OLIVEIRA, 2007, p.96-97), com exceção da história do bairro, 

presente no volume 2. A escolha parece pautar-se numa história da América Latina, nos 

volumes 2, 3 e 4. Somente no volume 1 é que encontramos um trabalho sobre a história 

medieval européia, quando os basilares da discussão são representados pelos contos de fadas. 

No Manual do Professor da obra é-nos apontado um outro possível subsídio para a construção 

desse ponto de vista: “além do trabalho com as noções e conceitos, nesta coleção optou-se por 

tornar o ensino de história uma oportunidade de reflexão sobre os instrumentos por meio dos 

quais o historiador produz esse conhecimento em nossa sociedade” (Coleção B, MP, p. 3). 

Segundo Cainelli e Oliveira (2007, p. 95) nada aponta para que o ensino de história destinado 

aos anos iniciais do ensino fundamental, vestisse tal roupagem, porém, como o PCN advoga,  

a seleção dos conteúdos históricos são variados, o livro vale-se desse recurso para iniciar os 
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alunos em práticas de pesquisação dos historiadores. Nesse sentido, o material textual 

selecionado busca subsídios em outras áreas de conhecimento, como é o caso da 

paleontologia, antropologia e astronomia. 

À segunda afirmativa, sobre a escolha das temáticas, pode fazer referência ao 

argumento dos especialistas de que os volumes tratam de “espaços distantes da realidade 

social  do aluno” (BRASIL, 2006, p. 87). Período medieval, dinossauros, origem do universo, 

continente africano, história dos povos pré-colombianos, parecem efetivamente ser distantes 

do cotidiano dos alunos de nossas salas de aula. Mas o texto apresentado no Manual do 

Professor dessa coleção demonstra uma clareza singular em advogar que estes são temas de 

interesse dos alunos e, na coleção, são trabalhados de forma lúdica. Efetivamente, a obra 

disponibiliza contos para o trato do período medieval e lendas, textos bíblicos, dentre outros 

para as demais temáticas.  

É preciso deixar claro o que se entende, nesse caso, por contextualização. O período 

medieval efetivamente se distancia em termos temporais dos nossos alunos. No entanto, o 

objeto que os aproxima é justamente os contos de fadas, para os quais as crianças que 

adentram a escola (pública ou particular), desde os primeiros anos, já demonstram certa 

familiaridade com o gênero. Tal aproximação aponta para o seu grau de letramento extra-

escolar, seja através do aparelho televisivo, seja na comunidade em que vive, seja nas ONGs 

que participa, nos espaços religiosos ou em tantos espaços de interação social que o conto 

infantil se (re)produz. Inclusive porque, no nosso caso, contextualizar poderia ser traduzido 

em fazer relações com os conhecimentos que os alunos demonstram possuir e dessa 

exploração possibilitar a ampliação de seus conhecimentos com outros que ainda podem 

nunca ter travado contato. Esse movimento de contextualização, a coleção demonstra realizar, 

ao mesmo tempo em que relaciona os conteúdos abordados a temáticas sociais de destaque 

atual, reforçando o último argumento apresentado pelos pareceristas. 

Mas é possível que estes mesmos dois motivos tenham levado os docentes das escolas 

municipais do Recife à pouca adoção da coleção. Primeiro por que o livro distancia-se 

bastante do modelo de ensino de história pelo qual passamos nós, as professoras/ os 

professores de ensino fundamental. A proposta do livro parece não contemplar aquilo que se 

prenuncia como aulas de história, para as quais os relatos seriam essenciais, o que pode tornar 

difícil sua utilização à medida que nos exigiria a construção de uma nova base de orientação 

para a elaboração do discurso histórico na sala de aula.  

Nesse sentido, buscamos identificar os gêneros apresentados pelos agrupamentos 

propostos por Dolz e Schneuwly (2004a, p. 61). Desses, é possível perceber no gráfico 2 que 



142 
 

as ordens menos contempladas foram a do relatar, narrar, descrever ações e argumentar. 

Juntas essas chegam a somar pouco mais de 8%. A ordem do expor é privilegiada na coleção, 

com cerca de 15%. Contudo, a maior parte dos gêneros inclusos na coleção, não se refere a 

nenhuma das ordens indicadas pelos autores. Essa concentrou mais de 75% dos textos. 

 

GRÁFICO 2 - Agrupamentos de textos contemplados 
na coleção B

Argumentar

�arrar

Expor

Descrever ações

Relatar
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Em resumo, a coleção B escolhe um recorte temático para abordar seus conteúdos. 

Essa opção fez com que, diante do material textual selecionado para compor seu corpus, o 

relato histórico não fosse tomado por objeto de análise e utilização, possivelmente por ser 

relacionado à perspectiva da história linear. Esta característica leva a coleção a concentrar o 

tratamento dos conteúdos através dos textos didáticos, permeados pelas legendas. Algumas 

vezes, esses eram intercalados por lendas, contos, receitas e outros. O fato é que essa 

configuração refletiu na concentração dos gêneros que apresentaram dimensão argumentativa 

em doze categorias, da qual destacou-se o texto didático.  

 

7.3. Adaptação e fragmentos: conseqüências na distribuição dos gêneros 

 

Após a análise de cada coleção, chegamos a uma constatação em comum: ambas 

demonstraram preocupação de variar os gêneros. Iniciativa essa que fica a desejar à medida 

que grande parte dessa variedade é prejudicada quando opta-se pela adaptação de vários 

daqueles gêneros oriundos de esferas extra-escolares, e não pelo trabalho com os textos tal 

como se apresentam na sociedade, bem como pela preferência por incluir fragmentos desses 

gêneros. Essas duas formas de tratar os textos minimizam as possibilidades de análise por 

parte dos discentes, ao mesmo tempo em que restringem o seu espaço de letramento na não 

observância dos diversos usos e funções que assumem os gêneros.  
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As adaptações e recortes dos textos foram observadas nas duas coleções, em 

conseqüência dos processos de didatização desse material. Ao que parece, a principal causa 

dessas adaptações era a preocupação com as informações que precisariam, na visão dos 

autores, serem explicitadas. 

É importante salientar, como já foi discutido, que ao inserir um gênero oriundo das 

esferas extra-escolares à escola enquanto objeto de ensino, estamos realizando desde já um 

processo de didatização do texto. Foram identificados dois caminhos bem distintos nesse 

processo de didatização. O primeiro, mais comum, revelou que ao incluir esses gêneros, 

modificava-se a linguagem utilizada e faziam-se recortes. Muitas vezes, tais recortes 

dificultavam o reconhecimento das finalidades desses textos.  

O segundo modo de efetuar a didatização, muito pouco presente, mantinha a 

linguagem original, com pistas para o reconhecimento da finalidade dos textos em seus 

suportes originais, bem como havia preocupação de, ao menos, situar o espaço de circulação 

original. Isto é, buscava-se manter fidelidade aos suportes originais e às características 

predominantes dos gêneros. 

Nas coleções, a variedade textual, bem como a didatização dos gêneros para as idades 

destinadas parecem ter se apresentado como alvo de reflexão e prioridade. Outra semelhança 

foi quanto à freqüência considerável de legendas e textos didáticos. Na coleção B, a esses 

seguiram-se – com uma porcentagem bem mais baixa – os mapas, as ” apresentações”, 

“objetivos dos capítulos” e as biografias. Entretanto, no que diz respeito à quantidade de 

textos, a coleção B disponibiliza cerca de menos 36% de textos que a coleção A. Cabe 

observar, no entanto, que apesar de ter sido encontrada uma quantidade menor de textos, o 

total é ainda considerável, possibilitando um contato intenso com a linguagem escrita. 

Apesar de haver variedade, no entanto, foram encontrados alguns gêneros que 

ocupavam grande espaço na obra. Se observarmos a coleção A, os quatro primeiros gêneros 

apontados na tabela 1 (as legendas, os textos didáticos, os glossários e os relatos históricos), 

chegaremos a um percentual de 76,8% do total presentes nos quatro volumes da coleção. Os 

últimos gêneros da mesma tabela (40 deles), apareceram de uma a cinco vezes apenas em 

todo o corpo da obra. Se dos 76,8% subtrairmos 1,74% dos relatos históricos que foram 

retirados de fontes oriundas de circulação extra-espaço escolar – mesmo que ainda de um 

outro espaço de ensino: o meio acadêmico – e 0,26% da categoria denominada “textos 

didáticos” referentes às ocorrências com fontes indicadas, teremos um total de 74,8% de 

textos produzidos para inserção na coleção A. Isto é, textos que não foram selecionados de 

suportes de circulação extra-escolar. Se ainda a esses somarmos as biografias/ notas 
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biográficas (1,41% - 0,08% = 1,33%, considerando que do total, uma ocorrência apresentou 

fonte e aspas identificando autoria de terceiros), as apresentações (0,79%), as linhas do tempo 

(0,61%) e notas informativas (1,74%), teremos que 79,27% dos gêneros materializados no 

livro didático foram produzidos exclusivamente para fins de ensino. Não foram provenientes 

de outros espaços de circulação.  

Após essas breves constatações, podemos mostrar evidências de que a coleção A 

possui forte preocupação na didatização dos conteúdos históricos a serem apresentados aos 

alunos dos primeiros ciclos do ensino fundamental, traduzida nos cerca de 80% de textos que 

poderíamos chamar de “adaptados” para fins da atividade de ensino-aprendizagem. Aos 

pouco mais de 20% restantes, esses sim provenientes de espaços de circulação extra-

escolares, restou a função no livro didático de servir de exemplos, de ilustrações e em poucos 

foram apresentados em “boxes” para problematização através de exercícios.  

Dolz e Schneuwly (2004b, p. 179) já advertiam que aqueles gêneros que entram na 

escola para tornarem-se objeto de ensino podem ser considerados variantes daqueles que 

serviram de referência. O contato com esses textos autênticos vem sendo apontado como 

muito importante para ajudar os alunos a interagir melhor com os textos fora da escola e a 

desenvolverem habilidades de leitura variadas para atender a diferentes propósitos interativos.  

Todavia, não estamos afirmando que na escola é condenável o uso de textos cujas 

finalidades sejam exclusivamente escolares, ou seja, aprendizagem de conceitos e abordagens 

teóricas ou mesmo desenvolvimento de estratégias para lidar com a aprendizagem escolar, 

como, por exemplo, os resumos e fichamentos. Contudo, como salientamos anteriormente, há 

didatizações que asseguram as articulações com as práticas de linguagem extra-escolares e há 

outras que imprimem ao texto características exclusivamente escolares. Isto é, há didatizações 

que garantem a manutenção das configurações e retomadas das funções extra-escolares dos 

textos, a fim de propiciar reflexões sobre essas. Mas também, há didatizações que corrompem 

a apropriação de diferentes aspectos dos gêneros tais como esses se apresentam na sociedade. 

Isso por que há modificações em termos de conteúdo, linguagem e função exercida, tolhendo 

as possibilidades de análises desses. Muitas adaptações e fragmentações encontradas na obra 

são desse segundo tipo.  

Assim, realizando  o mesmo exercício de contabilizar os textos produzidos 

diretamente para a obra e as adaptações, na coleção B, poderemos somar as legendas, os 

textos didáticos, “objetivos” e “apresentações”, textos produzidos especialmente para usufruto 

da obra, mais 27 (3,75%) ocorrências dos demais gêneros que sofreram adaptações (mapas, 

reportagens, contos, lendas...) e chegarmos a um total de 87,05% do material textual.  
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Novamente aqui cabe ressaltar que tais didatizações desses gêneros provocaram 

alterações substanciais nas características dos gêneros de origem. Entendemos esta adaptação 

sob a ótica de “simplificar a linguagem”, ou mesmo na tentativa de “tornar o texto mais 

apreensível”, “mais fácil” para os alunos. Desse modo, a linguagem literária, científica, 

jornalística modifica-se e passa a ser “didática-literária”, “didática-científica”, “didática-

jornalística”, algumas vezes com organização, forma composicional e estilo bem distantes 

daquelas tidas como originais. 

Outras questões que poderemos ressaltar diz respeito ao uso dos relatos históricos. 

Rosa e Brescó (2007, p. 168) alertam que na escola, tais gêneros têm geralmente sido 

organizados como relatos de “eventos históricos, escritos no estilo das narrativas acadêmicas 

de manual (relativamente longas, com profusão de datas, nomes, explicações das mudanças), 

formuladas em uma linguagem culta que evita afirmações demasiadamente contundentes, 

etc.”.  

Diante das ocorrências identificadas nos LDHs, nossas análises nos impulsionam a 

considerar essa afirmativa dos autores acima citados uma possível constatação de que os 

relatos históricos são associados ao tratamento da história dita tradicional.  Cabe aqui ressaltar 

que talvez a rescisão quase total da coleção B pelo uso desse gênero deva-se à adesão à essa 

representação. 

Porém, a essa afirmativa do que compõe um relato histórico acrescenta-se outra. Os 

autores podem ter optado por foco de análise para a produção do relato suas características 

estruturais e, não necessariamente a perspectiva discursiva deste que, contudo, aparece desde 

o primeiro momento na pesquisa realizada, quando Rosa e Brescó (2007, p. 167) situam-no 

como um texto com “implicações ideológicas e morais”.  

Ao que parece, a opção da abordagem por eixos temáticos acaba por levar as coleções 

a manterem um discurso mais voltado a expor conteúdos, em detrimento do uso de relatos 

históricos. Quando elas passam a exibir uma opção mais voltada à história linear, os relatos 

históricos aparecem com maior ênfase. O volume que, para nós, parece ter obtido mais êxito 

na comunhão da abordagem por eixos temáticos e o equilíbrio entre textos didáticos e relatos 

históricos foi o volume dois da coleção A. Essas questões refletiram-se também na freqüência 

dos textos com dimensões argumentativas, gerando variações na função assumidas por esses 

nessa coleção (mais categorias destinadas à função de ilustração e fragmentos, com exceção 

das legendas, textos didáticos e relatos históricos) e na coleção B (categorias distribuídas em 

diversas funções, do texto principal à função de ilustrar). 
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Em suma, o recurso da adaptação e o uso de fragmentos de textos foram utilizados em 

ambas as coleções, o que levou-nos a inferir que o livro didático é tomado como um suporte 

que precisa apresentar uma linguagem fácil ao aluno, gerada por esses movimentos. A esse 

aspecto ressaltamos a necessidade de se considerar a perspectiva do letramento que diz 

respeito à possibilitar a aprendizagem dos diversos usos e funções que a linguagem pode 

assumir e que são tolhidos por essas iniciativas, prejudicando, inclusive, os usos referentes 

aos textos da ordem do argumentar ou aqueles com dimensões argumentativas.  

Outro ponto fundamental foi a assunção da abordagem via eixos temáticos pelas 

coleções. Quanto mais distantes de uma perspectiva linear da história, as coleções 

apresentaram mais textos didáticos e menos relatos. À medida que se inverte essa perspectiva, 

passa-se a uma abordagem mais linear e menos temática. Os relatos históricos ganham 

espaço. Possivelmente por esse motivo, o gênero foi pouco utilizado na coleção B.  

Com relação aos textos que apresentaram dimensões argumentativas, em ambas as 

coleções, ganharam destaque os textos didáticos, relatos históricos, reportagens e legendas. 

Aqueles que apresentaram menor freqüência, nos quais acrescentam-se alguns da ordem do 

argumentar, foram tomados por textos ilustrativos ou complementares. 

Nesse capítulo nos foi possível situar a caracterização geral do material textual das 

duas coleções analisadas, bem como identificar que a argumentação apresentou-se não 

somente nos gêneros pertencentes à ordem do argumentar, mas, inclusive, naqueles textos 

utilizados para o ensino dos conteúdos históricos escolares, como os textos didáticos e os 

relatos históricos. No próximo capítulo, mapearemos as atividades de produção textual e 

analisaremos quais ocorrências dessas poderiam contribuir para a apropriação das estratégias 

argumentativas pelos discentes. 
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8. LEITURA/ COMPREE�SÃO TEXTUAL E ARGUME�TAÇÃO 

 

 

Após apreciações sobre o material textual das coleções, buscaremos enfocar as 

atividades de leitura nas quais as estratégias de argumentação poderiam ser apropriadas pelas/ 

pelos discentes. Para tanto, analisamos os comandos de todas as atividades e selecionamos 

aquelas destinadas a esse fim. Desse modo, categorizamos os comandos destinados à 

compreensão textual nos quais havia necessidade de mobilização de alguma estratégia 

argumentativa. As demais atividades que não contemplavam esse princípio foram agrupadas 

na categoria denominada “outras”.  

Para essa classificação, utilizamos os critérios estabelecidos nas pesquisas do Grupo 

de Estudos em Argumentação e Ensino de Língua Portuguesa do Centro de Educação 

(UFPE), do qual fazemos parte. No entanto, como já era previsto, algumas categorias não 

foram contempladas pelas obras aqui analisadas, bem como outras precisaram ser 

complementadas de acordo com as ocorrências. 

As dificuldades encontradas nesse processo de classificação estiveram centradas, 

basicamente, na identificação das finalidades atribuídas às atividades de compreensão textual. 

Em muitos comandos, era possível encontrar mais de um objetivo, o que levava-nos a incluí-

lo em mais de uma categoria, de modo que foram classificados em diferentes agrupamentos. 

Isso gerou um total referente às estratégias necessárias para solucionar a atividade, e não, 

necessariamente, à quantidade de comandos apresentados. 

Nossa pesquisa foi direcionada a identificar, assim, se esses exercícios poderiam 

favorecer a utilização de estratégias de leitura (mobilização dos conhecimentos prévios, 

inferências, localização de informações, dentre outras) e /ou desenvolvimento de alguma 

dimensão das estratégias de argumentação (reconhecer pontos de vista dos autores, dos 

personagens do texto, opinar sobre fatos ou ações, opinar sobre o tema e outras mais).  

As questões encontradas nos livros didáticos de língua portuguesa pelo Grupo de 

Estudos em Argumentação e Ensino da Língua Portuguesa foram subdivididas em três blocos 

a saber: 1. Exigem a análise de dimensões argumentativas dos textos; 2. Demandam 

construção de argumentos ou justificativas sobre os textos, mas não analisam as estratégias 

argumentativas inclusas nestes; 3. Solicitam justificativas de gosto ou razões pessoais. Na 

análise dos livros didáticos de História esses blocos se fizeram pertinentes, assim continuamos 

a usar essa classificação. As categorias podem ser visualizadas no quadro a seguir: 
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QUADRO 1: Categorização das atividades de compreensão de textos. 

Bloco Categoria Tipo de atividade 

1º A Identificar ponto de vista e/ou justificativas do autor; 
B Identificar ponto de vista e/ou justificativa de personagens do texto lido; 
C Opinar sobre o ponto de vista do autor (posicionar-se quanto ao que o 

autor do texto defende); 
D  Opinar sobre o ponto de vista de personagens (posicionar-se quanto ao 

que o personagem defende) 
E  Identificar as estratégias argumentativas do autor; 
F  Identificar estratégias argumentativas de personagens do texto; 
G Comparar os diferentes pontos de vista inseridos no texto; 

2º H Construir argumentos sobre fatos ou ações de personagens do texto 
I Construir argumentos sobre a relevância do tema tratado no texto  
J Construir argumentos sobre o tema, com exigência de leitura do texto 
K Construir argumentos sobre o tema, sem que seja necessário ler o texto 

3º L Justificar gosto pessoal sobre o texto 
M Justificar preferência pessoal – questões não polêmicas. 

 N Não há dimensões argumentativas 
 

Como dito acima, as demais atividades que não abordavam dimensões argumentativas, 

foram aqui classificadas na categoria “N”. Contudo, essas possibilitavam a aprendizagem de 

diferentes estratégias de leitura, mas não ativavam as estratégias de argumentação, como 

identificar pontos de vista do autor, elaborar opiniões, etc:  

 
Vocês entenderam por que esses trabalhadores são chamados de “bóias-
frias”? 
(Coleção A, volume 1, p. 79) 

 

Diante dessa pergunta, é satisfatória a elaboração de respostas simples, sem recorrer às 

estratégias argumentativas. Apenas um “sim” ou “não” já seria suficiente, embora 

consideremos que muitas/ muitos docentes solicitariam a completude desse tipo de pergunta. 

Contudo, nossas avaliações se restringem apenas ao apresentado pelo livro. Não há 

controvérsias ou necessidades de explicar/ justificar pontos de vista. Entretanto, é possível 

identificar a necessidade de uso da estratégia de sumarização, mas também de verificação, 

posto que após explicar o dia-a-dia dos bóias-frias a pergunta é colocada.  

Nesse sentido, precisamos atentar ao fato de que as perguntas classificadas nessa 

categoria não abordavam dimensões argumentativas, porém eram estimuladoras do 

desenvolvimento das estratégias de leitura.  
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A seguir, apresentaremos os dados referentes às atividades de compreensão elaboradas 

para contemplar as discussões da coleção A e posteriormente as inseridas na coleção B. Ao 

final desse capítulo, nortearemos o nosso discurso em prol do estabelecimento das 

semelhanças e diferenças apresentadas nas obras. 

 

 

8.1. Estratégias de leitura e argumentação: atividades propostas na coleção A  

 

 

A coleção A faz parte de um projeto da editora norteado pelo slogan “Livros que 

ensinam a compreender”. No manual do professor, encontramos algumas considerações nesse 

sentido: 

 
A compreensão é o grande eixo em torno do qual gira a aprendizagem. 
[...] Um sério problema enfrentado pelos sistemas educativos de diferentes 
países é o da compreensão ou competência leitora, isto é, a dificuldade que 
os alunos apresentam de compreender os textos que lêem. (Coleção A, MP, 
p. 8) 
 

Nele, encontramos uma explicitação de que para alcançar tal objetivo, é necessário 

promover a leitura de diferentes tipos de texto. É importante salientar a tentativa da coleção 

no atendimento a esses aspectos citados no manual do professor. Foi-nos possível, no capítulo 

anterior, perceber a inserção de uma gama variada de textos, mesmo que algumas categorias 

fossem bem mais representativas que outras. Para as atividades e os exercícios de 

compreensão, encontramos uma diversidade grande de propostas, das quais destacamos dois 

grandes blocos: a interpretação oral dos textos e o registro escrito das interpretações. Esses 

estavam relacionados tanto aos textos verbais (textos didáticos, relatos históricos, reportagens, 

etc) quanto aos textos não-verbais (fotografias, pinturas, monumentos, dentre outros).  

No que diz respeito ao registro escrito das interpretações, sobretudo no volume 1 da 

coleção, encontramos solicitações de respostas da compreensão através de desenhos. Terzi 

(2006, p. 23) validou essa prática na busca pela compreensão leitora: 

 

Quanto à mediação semiótica, esta não pode ser vista apenas como 
expressão verbal, mas deve incluir, também, a expressão não-verbal. 
[...] Essas acomodações formam um registro ajustado às possibilidades da 
criança, que compreende a expressão verbal e a não-verbal e que seria um 
meio pelo qual adulto e criança criam um mundo temporariamente 
partilhado. Também em nossos encontros, a observação da expressão não-
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verbal mostrou-se bastante importante, pois serviu muitas vezes para apontar 
o grau de compreensão obtido pelas crianças na leitura individual, a 
aceitação das tarefas, o interesse e, principalmente, as vacilações das 
crianças, fornecendo, assim, dados para o direcionamento das atividades.  

 

Portanto, pode-se afirmar que a solicitação de desenhos, expressões corporais, dentre 

outras, para demonstrar ou consolidar o que se entendeu, constitui-se numa solicitação cabível 

e necessária quando o fim desejado é a compreensão do texto lido. Em se tratando do registro 

verbal, os livros contemplaram questões de verdadeiro e falso, preenchimento de fichas ou 

quadros informativos, ordenação de quadros de acordo com a seqüência apresentada pelo 

texto e questionários. As produções textuais também foram utilizadas como recursos em prol 

do movimento compreensivo. No entanto, a essas destinaremos um olhar especializado para 

as quais o próximo capítulo está destinado.  

A variedade de comandos propiciou a abrangência de diversas estratégias de leitura, 

tais como antecipação, inferências, localização de informações, generalização. Muitas vezes 

essas vinham conjugadas entre si. Solé (1998, p. 160), ao tratar sobre a diversidade de 

comandos das atividades de leitura, afirma que “podemos perguntar de diferentes maneiras”, 

uma vez que: 

 

Em um caso, as perguntas fazem estritamente com que as crianças “digam” o 
que está no texto. Nos outros, podem levá-las a ler nas entrelinhas, a formar 
uma opinião, a contrastar a informação abordada com a que já se tinha, 
contribuem para que se aprenda a construir conhecimentos a partir do texto 
(Idem). 

 
Assim, na coleção A, essas formas de perguntar estiveram materializadas em doze das 

treze categorias destinadas ao desenvolvimento de estratégias argumentativas. Nesse tópico, 

estaremos contabilizando todas essas ocorrências da coleção.  

De treze categorias relativas aos tipos de questões quanto ao estímulo ao 

desenvolvimento de estratégias argumentativas, que juntas somaram 8,78% das atividades da 

obra, três delas não foram contempladas. Representadas pela letra D, H e I. Essas diziam 

respeito, respectivamente, aos comandos nos quais a opinião sobre o ponto de vista dos 

personagens do texto era solicitada, exigiam a construção de pontos de vista sobre fatos ou 

ações dos personagens do texto e, a última, requeria discussões sobre a relevância do tema 

tratado. É preciso salientar que encontramos material textual para subsidiar esse tipo de 

atividade, no entanto ela não foi contemplada.  

O questionamento tipo D seria interessante em textos em que aparecessem diferentes 

pontos de vista de personagens / grupos sociais sendo explicitados no texto acerca de alguma 
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temática ou problema social. Nesse caso, seria solicitado que o aluno se posicionasse quanto 

aos diferentes posicionamentos. Essa coleção não valorizou tal tipo de questão. 

No tipo H, seria solicitado que os alunos se posicionassem sobre ações ou fatos 

descritos nos textos. Poderiam ser estimulados a analisar determinado fato citado em um 

relato, por exemplo, e dizer se fariam aquilo ou se acham que aquelas pessoas agiram 

corretamente. Tal tipo de pergunta também não foi encontrada. 

As perguntas classificadas no tipo I seriam aquelas em que os alunos tivessem que 

discutir sobre a relevância ou não daquele tema tratado no livro. Poderia ser uma estratégia 

interessante para os alunos refletirem porque determinado fato ou tema é tomado como objeto 

da História e outros fatos / temas não são reconhecidos como importantes. Também não há 

ocorrência desse tipo de atividade nessa obra. 

De um total de 1208 atividades de compreensão de textos na coleção, 276 foram 

destinadas ao volume 1; 315 ao volume 2; 287 ao volume 4; enquanto o volume 3 concentrou 

maior quantitativo de ocorrências, com 330 atividades. A seguir, apresentaremos uma tabela 

com os dados relativos às questões categorizadas. Logo após, situaremos cada categoria 

exemplificando-as.  

 

TABELA 5 – Atividades de compreensão textual na coleção A 

 

O primeiro bloco, diretamente relacionado com a identificação das estratégias 

argumentativas presentes nos textos, foi representado por 3,65% do total das ocorrências de 

B
lo

co
 

Categoria LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1º
 

A 0  0 2  0,63 5 1,52 12 4,19 19 1,58 
B 0 0 3  0,95 4  1,22 2  0,70 9 0,74 
C 0 0 0 0 1 0,30 1 0,34 2 0,17 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0  0 2 0,70 2 0,17 
F 0 0 0 0 3  0,90 0  0 3 0,25 
G 0 0 4 1,26 5 1,52 0 0,0 9 0,74 

2º
 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 8  2,90 4  1,26 11  3,33 2 0,70 25 2,06 
K 4  1,45 3  0,95 3 0,90 1  0,34 11 0,90 

3º
 L 4  1,45 0 0 0 0 2 0,70 6 0,50 

M 8 2,90 8  2,53 3  0,90 1  0,34 20 1,67 

 N 252  91,30 291  92,38 295 89,40 264 91,99 1102 91,22 

 Total  276 100 315 100 330 99,99 287 100 1208 100 
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questões de compreensão, o que representou a maior ocorrência dos três blocos. Na análise 

das sete coleções de livros didáticos de língua portuguesa, o percentual para esse bloco de 

questões foi de 1,48% (LEAL e BRANDÃO, 2007). No volume 1, é possível perceber a 

ausência de tratamentos desse tipo. Essas questões começaram a ser timidamente pontuadas 

no volume dois e apresentam maior quantitativo nos volumes três e quatro. Nesse bloco, 

encontramos sete categorias, das quais, como já referimos, a representada pela letra D não 

fora contemplada pela coleção. Assim, seis delas marcaram presença. Passaremos a abordá-

las.  

A categoria “A” apresentou 1, 58% do total das ocorrências, maior porcentagem do 

bloco. Ganha destaque sua presença no volume 4, com 4,19% do total de atividades do 

volume. Essa diz respeito às questões que solicitavam a identificação do ponto de vista e/ ou 

justificativas do autor. Os comandos destinados a essas propostas poderiam possibilitar a 

ativação, sobretudo, das relações intertextuais, das estratégias de localização de informações e 

inferências. 

Por volume, as ocorrências do volume 2 solicitavam a cópia do trecho no qual o autor 

apresentava o seu ponto de vista. No terceiro, encontramos a necessidade de estabelecimento 

de inferências para identificar o argumento, a identificação de justificativas e a motivação do 

autor para a escrita do texto. No volume 4, as estratégias de localizar informações, estabelecer 

relações intertextuais, e elaborar inferências  possibilitaram a variação de suas 12 ocorrências.  

Para esta categoria, foram utilizados por material textual o texto didático, relatos 

históricos, depoimentos, anúncios, músicas e charges. Em particular, a exploração das 

músicas ganhou relevância. Consideramos necessário trazer à baila alguns desses casos: 

 
4 – A) Copie no caderno os trechos da letra da música que demonstram: 
- O contraste social que M.V.Bill quer denunciar; 
 (Coleção A, volume 2, p. 29)  
 

O fragmento da música disponível a essa atividade é sucinto:  

 
“Eu quero denunciar o contraste social/ Enquanto o rico vive bem, o povo 
pobre vive mal/ Cidade maravilhosa é uma grande ilusão/ Desemprego 
pobreza miséria [...]/ As crianças da favela não têm direito ao lazer” 
(Coleção A, volume 2, p. 29) 

 
Esse caso requer a localização da informação citada e sua transcrição literal para a 

atividade. Nesse sentido, para sua resolução seria preciso identificar o argumento impresso 

pelo autor na letra da música, disponível já na segunda linha. Contudo, a terceira linha 

também poderia ser tomada como mais um contra-argumento. Muito embora não esteja 



153 
 

diretamente relacionada à idéia de “contraste social” impresso na questão. Esse trecho 

contesta o ufanismo presente na música “Cidade Maravilhosa”, inserida no início do capítulo 

no qual essa atividade foi proposta.   

O segundo exemplo necessita igualmente dessa identificação do ponto de vista do 

autor. No entanto, não requer localizar informações. Na verdade, nem poderia, uma vez que o 

argumento não está explícito. Por se tratar de dois textos construídos no regime civil-militar, 

ambos apresentam seus pontos de vista de forma bastante peculiar. Era preciso inserir o 

argumento a fim de posicionar-se diante da situação política do país, porém de forma a cuidar 

para que este não ficasse explícito.  

 

Identifique, em cada canção, as críticas feitas à ditadura 
(Coleção A, volume 4, p. 147) 

 

 

   

 (Coleção A, volume 4, p. 146)            (Coleção A, volume 4, p. 147) 

 
 

Assim, em músicas que aparentemente falavam de amor, de saudades ou que 

buscavam esconder-se através de um rótulo humorístico, havia um argumento forte que soava 

contra as regras do regime impostas. A localização de informações seria uma estratégia falha 

para resolver a questão. Lima (2006, p. 17) alerta que a ativação das estratégias de 

generalização e apreensão do sentido do texto são fundamentais para a identificação das 

temáticas. Dessa forma, essas estratégias, unidas à inferência com base em informações sobre 

o contexto temporal (a leitura do texto didático deixa claro que se trata de músicas produzidas 

para expressar opiniões contra o regime), bem como às de estabelecer relações intertextuais 

possibilitam a elaboração da resposta à pergunta proposta.  

Mais um aspecto a salientar é que, quanto aos comandos, o primeiro exemplo explicita 

que se trata de uma estratégia do autor do texto (O contraste social que M.V. Bill quer 

Fig. 38. – Música 2 

Fig. 39. – Música 3 
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denunciar). No segundo, isso não é colocado de forma clara (Identifique, em cada canção, as 

críticas feitas à ditadura). Aos alunos/ às alunas, cabe utilizar relações intertextuais com o 

texto didático disposto imediatamente anterior às músicas, assim como seria preciso 

relacionar as informações entre os parágrafos desses para perceber que o argumento nas 

músicas era o argumento dos autores dessas. 

Ainda sobre as questões de identificação dos pontos de vista e/ou justificativas do 

autor, no trato de uma ocorrência de depoimento, nos é possível atentar novamente à 

estratégia de localização de informações. Dessa vez, o argumento inserido no texto torna-se 

peculiar. o ponto de vista expresso é também um contra-argumento a um discurso até pouco 

tempo aceito e divulgado através do ensino da história. Trata-se da discussão sobre a chegada 

dos portugueses ao Brasil. Nos textos didáticos, o termo utilizado para esse acontecimento é 

“chegada” ou “ocupação”. Nele e nos relatos históricos anteriores à atividade e ao depoimento 

a seguir, o cuidado no destaque sobre a presença indígena antes dessa chegada torna-se 

relevante. O depoimento é inserido para “fechar” essa discussão. Imediatamente após, vem a 

questão de compreensão. 

 

 

(Coleção A, volume 3, p. 39) 

 

Nesses termos, não é problematizada a intencionalidade dos portugueses em chegar ao 

Brasil, uma vez que já se sabia da existência de terras ao sudoeste, o que desconstruiria a idéia 

de “descoberta”. No entanto, o que se toma por argumento é a existência dos povos indígenas 

antes dessa chegada. Destacar esse argumento e levar as/os discentes a localizá-lo na “voz” de 

um representante dos povos indígenas parece fortalecê-lo. Esse reconhecimento pelas alunas/ 

pelos alunos do argumento no depoimento pode gerar uma aceitação da luta dos povos 

indígenas pelos direitos que lhes foram tomados, apesar dessa discussão não voltar à 

centralidade.  

A segunda categoria, representada pela letra B, agregou as atividades em que se 

solicitava a identificação dos pontos de vista e/ou justificativas dos personagens dos textos. 

Junto à categoria G, apresentaram a segunda maior ocorrência do bloco, com 0,74% do total 

Fig. 40. – Relato pessoal/ Depoimento 4 
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de questões (9 questões). Os comandos destinados à categoria B poderiam possibilitar a 

mobilização de estratégias do tipo: levantamento dos conhecimentos prévios, inferências, 

sumarização, relações intertextuais e localização de informações. 

Particularmente no volume dois, as estratégias a serem privilegiadas no atendimento 

aos comandos seriam as de localização de informações e levantamento dos conhecimentos 

prévios. No terceiro volume, encontramos questões que possibilitavam a sumarização, 

relações intertextuais e localização de informações. No último volume, estiveram presentes 

atividades que poderiam contemplar o ensino das inferências, localização de informações e 

relações intertextuais. 

O material textual que embasou a formulação das perguntas alocadas nessa categoria 

foi composto por relato histórico, texto didático, cordel, notícia, diálogo e confissão. A seguir 

tomamos por análise os exemplos que abordaram a temática da luta dos povos da floresta e do 

assassinato do seu líder: Chico Mendes.  

 

  

(Coleção A, volume 3, p. 148)  (Coleção A, volume 3, p. 151) 

 
Que argumentos os povos da floresta utilizavam com os peões? (Coleção A, 
volume 3, p. 150)  

 
 Que motivos Darci apresenta para ter matado Chico Mendes? (Coleção A, 
volume 3, p. 151) 

 

Fig. 41. – Texto didático 7 

Fig. 42. – Confissão 
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No primeiro exemplo, a estratégia de localização da informação toma centralidade 

uma vez que é possível responder à pergunta de forma literal. Ao contrário do que se poderia 

pensar, esse exercício de “copia e cola” não se resolve de forma meramente automática. Para 

a localização dessa informação, a inferência também se faz pertinente, à medida que é preciso 

integrar as informações entre os parágrafos e o subtítulo do texto para ter certeza de que os 

que “argumentavam” eram efetivamente os povos da floresta. Essa informação se explicita 

nos parágrafos anteriores e não naquele em que é possível encontrar a resposta à questão. Essa 

inferência é considerada por Colomer e Camps (2002, p. 38) como uma inferência interna ao 

texto, de relações informativas pronominais ou léxicas, “com as quais pode-se estabelecer o 

sistema de referências pronominais e nominais do texto e se resolvem as ambigüidades 

semânticas”. 

Na segunda, a localização também é necessária, porém novamente para resolução é 

preciso utilizar também a estratégia de sumarização. Dessa forma, seria possível identificar os 

argumentos levantados pelo réu sem ter que copiar toda a sua confissão.  

No primeiro bloco, os tipos de questões C e E foram as que apresentaram menor 

freqüência, com duas (0,17%) ocorrências cada. Na categoria “C”, classificamos as questões 

nas quais era solicitada a opinião sobre o ponto de vista do autor do texto. As duas 

ocorrências caminharam no mesmo sentido, promovendo localização de informação e 

relações intertextuais em legendas e textos didáticos, bem como a sumarização. Não foi 

priorizado o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, como poderia ser esperado, 

já que era preciso opinar.  

Uma das questões foi encontrada no volume três, onde há uma discussão sobre os 

conflitos entre europeus e povos indígenas no período da colonização do Brasil. Tal temática 

é tratada por meio de gêneros como relatos históricos, depoimentos, textos didáticos, legendas 

e de uma gama de imagens acerca do período. Nessa, um aspecto tratado é a adoção da 

nomenclatura “descobrimento do Brasil”, para a qual na obra é inserido o depoimento de 

David Kopenawa, já exemplificado na análise da categoria A. Após o depoimento, há uma 

seção de atividades, na qual encontramos a pintura a seguir acompanhada de sua legenda: 
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(Coleção A, volume 3, p. 40) 

 

Comente o nome dado à pintura. Você concorda com ele?  
(Coleção A, volume 3, p. 40) 

 

Nesse caso, trata-se apenas do título do quadro. Esse não remeteria necessariamente a 

um “ponto de vista defendido”, posto que, possivelmente, era o ponto de vista consensuado. 

Porém, para as discussões atuais, esse passa a ser o representante de um argumento passível 

de refutação. Nesse sentido, a obra busca levar os alunos a tomar partido do que até então 

vinha sendo defendido, de que não houve descobrimento e sim “chegadas” ou mesmo 

“invasões”. Ou seja, o posicionamento dos/ das discentes diante da “opinião” inserida no 

título do quadro precisaria ser a opinião do livro. Os conhecimentos prévios mobilizados para 

a resolução estariam intimamente relacionados aos elaborados no momento da leitura do 

material textual disponibilizado. Para tanto, a sumarização seria necessária à resposta. 

 

Essa atividade de resumo se produz de maneira tão fluida que o leitor 
praticamente só adquire consciência dela quando as hipóteses são 
confirmadas-orientadas pela captação de indícios textuais, mas revelam um 
desvio mais ou menos importante em relação ao que parecia esperável 
(COLOMER E CAMPS, 2002, p. 45) 

 

Assim, o esperável é a apropriação do ponto de vista expresso. Esse resumo leva a 

uma generalização das informações do material textual e pode revelar-se nos comentários 

solicitados pela pergunta.  

Quanto às questões nas quais era preciso identificar as estratégias argumentativas do 

autor, representadas pela letra E, encontramos duas ocorrências. Ambas baseadas em 

propagandas, mas que traçaram percursos bem diferentes. Nesse sentido, será preciso abordar 

ambos os casos. 

Fig. 43. – Legenda 9 
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O primeiro deles é sobre uma propaganda do partido democrático de 1926, inserida no 

livro como um texto ilustrativo. O gênero não ganha relevância na discussão traçada no texto 

principal, composto por um texto didático. No entanto, uma atividade abaixo desses explorou 

sua dimensão argumentativa. Vejamos. 

 

 

(Coleção A, volume 4, p. 112) 
 

Por que, no cartaz, a mulher aparece retirando a máscara?  
(Coleção A, volume 4, p. 112) 

 
Para conseguir responder a pergunta, os alunos teriam que ler o texto didático 

apresentado como texto principal. Nesse foi possível encontrar o seguinte trecho: 

 
As fraudes eleitorais e o controle exercido por ricos fazendeiros eram 
motivos de muitas críticas. Especialmente nas cidades, crescia a campanha 
pelo voto secreto e pelo fim das fraudes. 
O principal defensor dessas propostas era o Partido Democrático (PD)... 
(Coleção A, volume 4, p. 112) 

 

Assim, as relações intertextuais seriam fundamentais, porém por si só ainda seriam 

insuficientes. Junto a essa, a mobilização dos conhecimentos prévios se faria mister, uma vez 

que a expressão “retirar a máscara” possui sentido figurado. No senso comum, essa expressão 

remete ao uso da verdade, ou a passar a usufruir de verdade, antes obscurecida pela 

“máscara”, representante de mentiras ou omissões. No caso, essas mentiras, denunciadas na 

propaganda, estariam relacionadas às fraudes nas eleições da época, também explicitadas no 

texto didático. Nesse sentido, a necessidade de compreender o sentido do texto recorrendo a 

Fig. 44. – Propaganda 3 
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esses conhecimentos de mundo também nos remete a mais uma estratégia, a de inferência. 

Brandão (2006, p. 67) ressalta que “nem tudo o que entendemos com base em um texto foi 

explicitamente dito”, tendo em vista que “todo autor de um texto supõe que o leitor 

compartilhe de alguns significados expressos em seu escrito”. Portanto, os autores desse texto 

confiaram ao leitor a interpretação e conjugação da imagem da mulher retirando a máscara ao 

texto verbal “basta de mentiras”.   

  A outra questão que contempla esse movimento baseia-se na seguinte propaganda: 

 

 

(Coleção A, volume 4, p. 96) 

 

Quanto às estratégias argumentativas alocadas nessa, a pergunta se faz bastante 

pertinente uma vez que requer o reconhecimento da validade das estratégias de marketing 

desse produto na época de sua produção e hoje: 

 

�a opinião de vocês, o anúncio de sabão acima faria sucesso nos dias de 
hoje? Por quê?  
(Coleção A, volume 4, p. 96) 

 

Na resolução dessa questão, seria preciso elencar os conhecimentos prévios sobre o 

gênero, tanto no que diz respeito ao conhecimento lingüístico (como as propagandas se 

apresentam: seus recursos visuais, os tipos de letra, a organização do texto, uso de slogans, 

etc), como os textuais (finalidades do gênero, predominância discursiva) e de mundo (se eles 

se sentiram atraídos pela propaganda, se acham que a propagando motivou-os a comprar o 

produto, etc). Perguntas desse tipo poderiam possibilitar a identificação da força de persuasão 

apresentadas nos textos. 

Fig. 45. – Propaganda  4 
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Em relação aos comandos que possibilitavam a identificação de estratégias 

argumentativas dos personagens dos textos, representada pela letra F, apenas 3 ocorrências no 

terceiro volume foram encontradas. Todas privilegiaram o uso da localização de informações. 

Tomaram por base os relatos históricos e um anúncio de época. Passemos à análise deste 

último. 

 

 

 
(Coleção A, volume 3, p. 55) 
 

Que estratégias Fortunato utilizava para esconder sua condição de escravo?  
(Coleção A, volume 3, p. 55) 

 

A pergunta chama atenção para aspectos singulares das relações escravocratas. As 

estratégias utilizadas pelo escravo era dizer-se forro e usar sapatos. Para responder à questão, 

bastaria apenas a localização da informação, uma vez que esta pode ser realizada de forma 

literal. No entanto, para entendê-la, seria preciso realizar relações intertextuais de relações 

informativas, no caso sobre o termo “forro”, propiciadas pelo glossário que acompanha o 

anúncio. Também seria preciso valer-se das inferências, uma vez que no texto se subtende que 

os negros não usavam sapatos. Porém, os conhecimentos de mundo poderiam ajudar na 

resolução, ao considerarmos as imagens disponibilizadas nos materiais didáticos de história, 

ou mesmo nas teledramaturgias que retratam a época. Contudo, é preciso considerar que essa 

atividade fora produzida para ser uma interpretação oral do texto, o que possibilitaria a troca 

de conhecimentos entre docente e discentes. Dessa forma, poderia se constituir em um espaço 

para construção de outras interpretações, ou mesmo de verificação das hipóteses levantadas. 

A última categoria a ser abordada nesse primeiro bloco, diz respeito às questões que 

solicitaram comparação de diferentes pontos de vista inseridos no texto ou comparação de 

textos que apresentassem pontos de vista diversos. Representada nessa pesquisa através da 

Fig. 46. – Anúncio 2 
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letra G, privilegiou a comparação entre textos com pontos de vista diferentes. Só encontramos 

perguntas desse tipo nos volumes 2 e 3. Os gêneros usados para elaboração das questões 

foram as letras de música, cartões-postais, depoimentos, notícias, textos didáticos e havia 

comparação entre textos e imagens. Além tomar por centralidade as relações intertextuais, 

essas poderiam mobilizar as estratégias de generalização, verificação de hipóteses e 

inferências em ambos os volumes.  

Como exemplo dessa categoria, vamos recorrer novamente ao caso do fragmento da 

música de M. V. Bill, apresentada a pouco, no tratamento destinado à categoria A. Após levar 

os alunos a identificar o argumento do autor, o exercício solicita a comparação do que se 

defende nesse texto com a música presente no início do capítulo. Inserimos a questão e 

transcrevemos a seguir a ocorrência. 

 
Cidade Maravilhosa 
“Cidade maravilhosa, 
Cheia de encantos mil; 
Cidade maravilhosa, 
Coração do meu Brasil” 
(Coleção A, volume 2, p. 22) 
 
“Eu quero denunciar o contraste social/ Enquanto o rico vive bem, o povo 
pobre vive mal/ Cidade maravilhosa é uma grande ilusão/ Desemprego 
pobreza miséria [...]/ As crianças da favela não têm direito ao lazer” 
(Coleção A, volume 2, p. 29) 
 
4 - B – Agora leia a letra da música apresentada na abertura desta unidade. 
- As duas letras da música descrevem o Rio de Janeiro da mesma forma? 
Justifique. 
(Coleção A, volume 2, p. 29) 

 
Evidentemente, a resposta esperada do aluno é “não”. As músicas não retratam a 

cidade da mesma forma. Porém, a solicitação de justificativa nos interessa. Alguns trechos da 

música de M.V. Bill podem ser usados como contra-argumentos de que a cidade seria 

“maravilhosa”, como, por exemplo: “Enquanto o rico vive bem, o povo pobre vive mal”, 

“Desemprego pobreza miséria”, “As crianças da favela não têm direito ao lazer”.  

Ao fazer referência à existência de favelas, o autor também pode conduzir o leitor a 

considerar que mesmo em relação à beleza da cidade, é preciso encontrar contra-argumentos, 

pois a sociedade assemelha essas construções ao esteticamente feio, sujo, além de remeter, 

como dito acima, à condição de miséria, explicitada no texto. Desse modo, o autor se 

contrapõe explicitamente à idéia ufanista implementada pela música “Cidade Maravilhosa”, 

quando retoma parte de seu refrão e destina a ele a idéia de ilusão, entendida como mentira, 

obscurecimento da verdade. Assim, M. V. Bill contesta especificamente a aclamação ao Rio 
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de Janeiro sem considerar a desigualdade social.Os trechos analisados na música precisarão 

ser entendidos como justificativas elencadas pelo autor para seu ponto de vista.  

Dessa forma, para responder a questão, os alunos precisarão recorrer às estratégias de 

generalização que, como ressaltou Lima (2006), são importantes para entender a temática 

debatida e reconhecer as intertextualidades produzidas na elaboração dos argumentos. Nesse 

caso, como já fora contemplada numa pergunta anterior a essa, a identificação do ponto de 

vista do autor é imprescindível.  

Um aspecto a ressaltar é o uso dos fragmentos. Ambos os textos foram trechos dos 

originais. A análise argumentativa desses esteve restrita devido à impossibilidade de acesso 

aos demais argumentos de M.V. Bill em sua música ou da continuidade de “Cidade 

Maravilhosa”, o que possivelmente poderia subsidiar a ativação de outras estratégias ou 

mesmo possibilitaria aos alunos a construção de justificativas mais relevantes ou mais 

significativas. Efetivamente, boa parte dos textos explorados nesse primeiro bloco de 

atividades era fragmento de textos, excetuando-se os textos didáticos e alguns relatos 

históricos. Muitos textos, como já foi dito, exerceram o papel de textos complementares e 

ilustrativos. Os primeiros eram alvos de análise em blocos de atividades (músicas, charges, 

cordéis, depoimentos, anúncios), os segundos ganhavam duas ou três questões exploratórias 

(legendas, propagandas). Somente os textos didáticos e relatos históricos funcionavam como 

textos principais.  

Ressaltamos a possibilidade do uso dos fragmentos e de adaptações estarem 

relacionadas à preocupação de deixar o texto acessível à faixa etária. Essa atenção é destacada 

no manual do professor da coleção: 

 
Os textos escritos preferencialmente em ordem direta, têm uma linguagem 
acessível e uma sintaxe adequada à faixa etária. O sistema de títulos e 
subtítulos permite destacar as idéias principais, conectá-las e hierarquizá-las 
com clareza (Coleção A, MP, p. 9) 

 

Ao recorrermos aos originais das músicas, pudemos nos deparar com a parte omitida. 

Efetivamente, ao que parece, o recurso da fragmentação fora utilizado na música de M. V. 

Bill para não levar à problematização aspectos que se julgam inadequados a essa faixa etária. 

Nesse caso, esses dizem respeito aos relatos de violência registrados na letra da música. O que 

parece ocorrer é quase uma censura, implementada pela obra. Consideramos pertinente 

disponibilizá-la na íntegra. 
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O primeiro verso da música, apresentado no exemplo, sofre um corte estratégico. O 

trecho “corpos no chão” é omitido. O mesmo ocorre com a continuidade do texto, que retrata 

tráficos, embates com policiais, mortes, dentre outras situações possivelmente julgadas 

desnecessárias, ou mesmo chocantes. É preciso lembrar que o volume no qual há essa 

ocorrência é destinado a crianças com cerca 9 ou 10 anos. Ou seja, são crianças que já 

apresentam uma vivência mais ampla dos aspectos sociais extra-familiares e extra-escolares, 

emitidos pelos numerosos meios de comunicação, como televisão e jornais9. Nesse sentido, já 

possuem também certa representação sobre esses problemas sociais, em menor ou maior grau 

a depender do círculo comunitário em que se insere. Para uns, assim, trabalhar com textos 

desse tipo na sala de aula seria até pertinente. Porém, em outros casos, e mais ainda por 

tratarmos de um material produzido a nível nacional, esse discurso apresenta-se reprovável. 

Cabe ressaltar que já ficou comprovado em pesquisas sobre as produções e revisões textuais 

baseadas em gêneros da ordem do argumentar que as temáticas passíveis de discussão são 

possíveis de abordar nessas faixas etárias, bem como possibilitam a aprendizagem da 

                                                 
9 Sobre o acesso do jornal por essa faixa etária, principalmente no que se trata de temas sociais controversos, 
particularmente tratados em reportagens e artigos de opinião, ver SEAL, ANDRADE e LEAL (2005, no prelo). 

Família faz da praça a sua morada 
A política é movida através de propina Um 
inocente é condenado sem ter feito nada 
E assim vamos fazendo o que 
diz a bandeira  
Ordem e progresso no país de terceiro mundo 
Não queremos 
ser tratados de qualquer maneira 
Como se todos na favela fossem vagabundos 
Quem está por cima não esquenta não 
Ri de nós e joga o osso para o mundo cão  
27 de janeiro de 1994 
Uma mulher com as costas cheias de buraco 
Estava parada com a filha na fila do orelhão 
Recebeu pelas costas dois 
tiros de bagulhão 
A filha ficou ferida e a mãe morreu 
Mais um fato 
ocorrido na Cidade de Deus 
O mesmo não acontece na Zona Sul 
Não foi 
bandido quem matou, tava com farda azul 
Não quero fazer sensacionalismo 
Apenas te mostrar que a gente vive na beira do 
abismo 
Contraste social, o povo pobre é que vive mal 
Eles querem negão dentro da 
prisão 
O coletivo de favelado agora é arrastão 
Discriminados na rua, na praia, na 
condução 
A televisão esquece da pobreza 
Impondo a playboyzada como 
padrão de beleza 
Por isso que muito cara fica revoltado 

 

Contraste Social 
 M.V.Bill 

Eu quero denunciar o contraste social 
Enquanto o rico vive bem, o povo pobre vive mal 
Cidade maravilhosa é uma grande ilusão 
Desemprego pobreza miséria corpos no chão 
As crianças da favela não tem direito ao lazer 
Governantes só falam e nada querem fazer 
O posto de saúde é uma indecência 
Só atendem se o caso for uma emergência 
Sociedade capitalista com o peito aberto 
Rir de longe é melhor do que sofrer de perto 
Miséria e morte é o nosso dia a dia 
Pelo menos entre nós não existe judaria 
Um amigo estudou não teve oportunidade 
Brigou, lutou por sua dignidade 
Mas uma vez por 
falta de opção 
O seu trabalho foi na boca com uma nove na mão 
Ele queria 
um dia voltar atrás 
Infelizmente esse amigo já não vive mais 
Se ele 
tiver uma chance podia ser trabalhador 
Como não teve, para o inferno 
alguém lhe mandou  
Contraste social, o povo pobre é que vive mal 
Eles querem negão dentro da 
prisão 
Estouram uma boca de fumo, o traficante é preso 
Para a alegria da polícia, 
o traficante é preto 
Na cadeia com certeza vai passar muito tempo 
Mas se 
tivesse dinheiro teria um justo julgamento  
Num país onde o dinheiro domina 
 

Com o sistema 
que deixa os pobres acorrentados 
Deve ser muito fácil falar da cobertura 
Daqui debaixo aonde eu tô a realidade é 
bem mais dura 
Aqui não tem 
playground, não tem carro do ano 
Aqui não tem piscina com playboy nadando 
Aqui não tem shopping, não tem boate 
Mas tem soldado de azul brincando de 
"Suat"  
Tem água de esgoto passando na rua 
Tem gente sem casa, dormindo na chuva 
Aqui não tem lazer, não tem quadra de basquete 
A pelada é no CIEP 
Porrada que agente levava no tronco 
Agora levamos na rua e pronto 
Ficamos com a boca fechada porque não 
queremos ir para o inferno 
Te mandam 
pro saco dentro do buraco, esse é o mundo 
moderno 
Tiro de doze, 
metralhadora e se acabou 
A vida de mais um irmão, que pelos direitos 
reclamou 
Fique ligado, nada mudou, veja o que se passou 
Chibatada que 
agente levava no tronco não cicatrizou 
Se você não se ligou,  se liga 
então, nada mudou 
Se na sua cabeça, eu estou equivocado 
Desça da cobertura e passe aperto do meu lado 
Contraste social, o povo pobre é que vive mal 
Eles querem negão dentro da prisão 
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elaboração e registro dos pontos de vista, argumentos e contra-argumentos (LEAL, T., 2004; 

CABRAL, NUNES e LEAL, 2005; SEAL, ANDRADE e LEAL; 2006). 

Da mesma forma, se a música “Cidade maravilhosa” fosse inserida de forma integral, 

as alunas/ os alunos possuiriam mais subsídios para questioná-la: 

 

 

 

No segundo bloco, foram classificadas as questões que exigiam que os alunos 

argumentassem acerca de valores, informações ou temas mobilizados no texto. Esse 

apresentou 2,98% das ocorrências, representando o segundo bloco mais representativo. Nas 

pesquisas realizadas sobre as coleções de livros de língua portuguesa as sete coleções, juntas, 

apresentaram, para esse segundo bloco de atividades de compreensão, 1,71% das ocorrências, 

também referentes ao segundo maior total das questões que possibilitam a ativação de 

estratégias argumentativas. Das quatro categorias desse bloco, apenas duas foram 

contempladas, representadas pelas letras J e K, discutidas a seguir. 

A categoria, rotulada na tabela por J, foi representante da maior ocorrência desse 

bloco. Incluímos nessa, questões que solicitavam a opinião sobre o tema, para as quais era 

necessária a leitura do texto. Os volumes um e três apresentaram as quantidades mais 

significativas. Textos didáticos, relatos históricos, artigos de lei, músicas, depoimentos e 

imagens foram os textos tomados por objetos de reflexão nessas questões. Selecionamos duas 

situações para servir de exemplo. A primeira diz respeito a uma ocorrência do volume 1: 

 

8 – Dê sua opinião. 
 Releiam o artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, na 
página 67, e respondam: 
Esse direito tem sido respeitado na nossa sociedade? Justifiquem. 
(Coleção A, volume 1, p. 69) 

Cidade Maravilhosa 
 André Filho 

Cidade maravilhosa 
Cheia de encantos mil 
Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil 
Cidade maravilhosa 
Cheia de encantos mil 
Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil 
 
Berço do samba e das lindas canções 
Que vivem n'alma da gente 
És o altar dos nossos corações 
Que cantam alegremente 
 
Jardim florido de amor e saudade 
Terra que a todos seduz 
Que Deus te cubra de felicidade 
Ninho de sonho e de luz 
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Sem a leitura do texto, não temos acesso ao direito retratado pela questão, não seria 

possível sua resposta. Ao ler o texto (“Todo homem tem direito ao trabalho, [...] às condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego” – Coleção A, volume 1, p. 

67), a possibilidade de resposta se faz à medida que o processo de  inferência resolve o 

problema pronominal referente a “esse direito”. Pós-resolução, cabe aos/ às discentes 

ativarem seus conhecimentos de mundo e opinarem sobre o tema.  

Na situação a seguir, as inferências são elaboradas a nível intratextual, porém, é 

solicitada uma avaliação da situação. Vejamos. 

 

 

 

(Coleção A, volume 4, p. 150) 

 

Através da estratégia de generalização e extração das informações principais é possível 

entender que a educação no Brasil passa por avanços significativos. Porém, ainda é 

insuficiente à questão que se coloca: 

 
Você acha que todos os brasileiros – brancos, negros e índios – têm as 
mesmas oportunidades de trabalho e de ensino?  
(Coleção A, volume 4, p. 150) 

 
Poderíamos tentar integrar as informações entre os parágrafos, mas ainda não teríamos 

elementos suficientes para respondê-la, já que ela exige a emissão de opinião própria. Apesar 

Fig. 47. – Texto didático 8 
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de não solicitar um “justifique” ou um “por que”, essa atividade é colocada como discussão 

oral. Para Colomer e Camps (2002, p. 85): 

 
[...] a discussão baseada no texto ajuda os estudantes a enriquecerem sua 
compreensão ao oferecer-lhes as interpretações dos demais, reforça sua 
memória a longo prazo, já que devem recordar a informação para explicar o 
que entenderam, e contribui também para melhorar a compreensão em 
profundidade e o pensamento crítico quando os alunos têm de apresentar 
argumentos sobre as opiniões emitidas e têm de eliminar as incoerências e 
contradições lógicas de seu próprio pensamento com relação ao texto lido.  

 
Nesse caso, mais que contribuir para sua interpretação momentânea, a discussão 

prepararia os/ as discentes ao estudo do capítulo, pois novamente aqui a atividade é uma 

abertura do capítulo no qual eram tratados os resultados dos investimentos públicos na área 

educacional, avaliando-se brevemente o contexto do mercado de trabalho no Brasil.  

O recurso de levar à discussão foi igualmente bastante utilizado no tipo de perguntas 

que passamos agora a abordar. Variante do tipo J, que requeria a construção de argumentos 

sobre um tema com exigência da leitura do texto, encontramos outras questões que também 

solicitavam a opinião sobre o tema, porém foram agrupadas na categoria K, por não exigirem 

a leitura do texto. O trabalho com essa última categoria provavelmente possibilitaria a 

ativação dos conhecimentos prévios e antecipações e, mesmo sem ler o texto, o aluno poderia 

realizar a atividade. Nesse sentido, muitas delas apresentaram-se antes da exploração dos 

gêneros discursivos. Suas ocorrências estiveram distribuídas entre os quatro volumes. No caso 

a seguir, retirado do volume 3, é disponibilizado um poema que situa a temática da migração 

a ser tratada durante todo o capítulo, uma fotografia com respectiva legenda e a pergunta: 

 

  

(Coleção A, volume 3, p. 100) (Coleção A, volume 3, p. 101) 

Fig. 48. – Música 4 
Fig. 49. – Fotografia e legenda 
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�a sua opinião, por que esses migrantes abandonaram o local onde viviam? 
(Coleção A, volume 3, p. 101) 

 

Não há elementos na música que respondam a essa questão. Da mesma forma, não 

haveria necessidade de leituras para solucioná-la. Os conhecimentos prévios enciclopédicos 

são levantados no que diz respeito à histórica temática da migração, muitas vezes retratada na 

mídia, através de novelas, filmes, seriados ou reportagens. Ou ainda sobre a própria história 

de vida familiar que o aluno possa acessar, uma vez que essa é uma prática ainda comum no 

nosso país.  

No volume 1, essas questões apareciam sem necessariamente levar a uma antecipação 

de informações. Em algumas circunstâncias eram inseridas após o texto, porém, a solicitação 

era a discussão com os colegas sobre o tema do texto. Nesses casos, sobre o texto, se remetia 

apenas à sua temática: 

 

Ainda hoje existem crianças que trabalham em casas de família? Converse 
com seus colegas sobre isso  
(Coleção A, volume 1, p. 74) 

 

Para respondê-la, ativar os conhecimentos prévios seria suficiente. Contudo, o 

exercício de discussão com os colegas pode levar a uma assunção e defesa de pontos de vista, 

ou a uma revisão desses conhecimentos prévios. Colomer e Camps (2002, p. 85) advertem 

que: 

 

[...]a discussão oferece um contexto muito mais variado para poder 
introduzir perguntas literais (sobre informação explícita do texto), perguntas 
interpretativas (sobre informação implícita), e perguntas aplicadas, o que 
repercute na aprendizagem do aluno, sobre as diferentes maneiras de 
proceder. 

 

Assim, atividades desse tipo poderiam levar à construção de outras perguntas, 

sobretudo para a resolução de situações-problema. 

No terceiro bloco de questões, incluímos as perguntas que propiciavam a construção 

de opiniões e justificativas referentes ao gosto pessoal sem, no entanto, abordar o texto em si. 

Isso não significa, no entanto, que o livro não explorasse esses textos através de outras 

perguntas. Duas categorias compuseram esse bloco. A primeira era referente às perguntas que 

solicitavam opinião ou justificativas de gosto pessoal sobre os textos. 

Nessa, 0,49% das questões de compreensão foram contempladas. Apenas os volumes 

1 e 4 registraram essa categoria representada pela letra L na tabela 5. Os gêneros que 
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subsidiaram formulações desse tipo foram os textos didáticos, músicas e poemas. Centraram-

se, sobretudo, nas solicitações de justificativas das opiniões explicitadas, como no caso que se 

segue: 

 

Você gostou do poema? Por quê?  
(Coleção A, volume 1, p. 63) 

 

O texto era o poema de Vinícius de Morais, “Operário em construção”, na verdade, 

um fragmento dele. Para responder à questão, era necessário apenas dizer se gostou do poema 

e justificar a resposta. Para isso, poderiam ser ressaltados aspectos estéticos do texto ou 

aspectos relativos ao conteúdo tratado. 

A segunda e última categoria desse bloco, denominada M, esteve relacionada às 

ocorrências de questões que requeriam justificativas de preferências ou razões pessoais acerca 

de temas não polêmicos. Englobando 1,66% das atividades de compreensão, foi privilegiada 

nos dois primeiros volumes. Abordaram textos didáticos, relatos históricos, notas biográficas, 

depoimentos e imagens.  

 
Qual dos trens você achou mais interessante? Explique 
(Coleção A, volume 2, p. 80) 

 

Geralmente essas duas últimas categorias apresentaram-se em espaços de abertura dos 

capítulos. Assim, as categorias desse último bloco são incluídas em nossas análises por 

requerer a elaboração de justificativas. Contudo, essas, geralmente, não ativam as diversas 

estratégias de leitura. Esse bloco de questões foi o menos representativo na coleção A 

(2,17%). Ao contrário do que Leal e Brandão (2007) encontraram nos livros didáticos de 

língua portuguesa, para os quais esse bloco era o mais representativo, com 2,27% das 

questões.   

 Consideramos que, apesar de apresentar uma porcentagem pouco significativa de 

atividades de compreensão textual destinadas a explorar as dimensões argumentativas dos 

textos (apenas 8,78%), a coleção A apresenta uma variedade de perguntas que possibilitaram 

a abrangência de dez das treze categorias encontradas nos livros de Língua Portuguesa.. No 

entanto, podemos alertar que, por mais que o primeiro bloco tenha se apresentado como o 

mais representativo, com 44 atividades (3,65%), as ocorrências ainda são insuficientes para 

propiciar a aprendizagem das estratégias de argumentação. Essas centraram suas análises 

basicamente em textos que apareceram com função complementar. A essa, seguiu-se o 
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segundo bloco, com 36 atividades contempladas, o que representou 2,96% das ocorrências. 

Na maior parte das perguntas analisadas, poderia ser ativada mais de uma estratégias de 

leitura, com exceção do terceiro bloco. Sobretudo, destacamos as possibilidades de ativação 

das estratégias de generalização e localização de informações, conjugadas às de elaboração de 

inferências.  

No tópico a seguir, nos depararemos com os resultados das análises da coleção B para, 

em seguida, entrelaçar os resultados de ambas as coleções.  

 

 

8.2. Estratégias de leitura e argumentação: atividades propostas na coleção B  

 

 

A obra buscou implementar as discussões apresentadas por Solé (1998) sobre a 

importância das estratégias de leitura. Os especialistas salientaram o uso dessas, nas 

orientações aos professores, quando especificaram: “o docente poderá observar 

especificamente os exercícios que promovem o desenvolvimento de estratégias de leitura” 

(BRASIL, 2006, p. 90) 

É-nos possível identificar apropriações dessa teoria no manual do professor. Além de 

encontrarmos várias referências, nos chama a atenção o fato das seções serem pensadas para 

abranger a variedade das estratégias de leitura a ensinar, no manual e no tratamento destinado 

aos livros. Dessa forma, muitas delas receberam tratamento na coleção justamente por que há 

espaços para a exploração dos textos antes, durante e depois da leitura propriamente dita. 

Antes, através das perguntas que possibilitam a ativação dos conhecimentos prévios, das 

previsões sobre o texto e no estabelecimento de objetivos próprios à leitura. Solé (1998, p. 

110) chama a atenção à importância de propiciar, nesse momento, espaços para os alunos 

formularem suas próprias perguntas sobre o texto: 

 

Quando os alunos formulam perguntas pertinentes sobre o texto, não só 
estão utilizando o seu conhecimento prévio sobre o tema, mas também – 
talvez sem terem essa intenção – conscientizam-se do que sabem e do que 
não sabem sobre esse assunto. Além do mais, assim adquirem objetivos 
próprios, para os quais tem sentido o ato de ler. Por outro lado, o professor 
pode inferir das perguntas formuladas pelos alunos qual é sua situação 
perante o texto e ajustar sua intervenção à situação. (Idem) 
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Durante, na obra, há inserção de comentários ao professor que podem nortear 

momentos de recuperação das informações dos parágrafos ou estimular a formulação de 

hipóteses sobre a continuidade do texto. Ou mesmo, em alguns espaços encontramos questões 

dirigidas diretamente ao aluno, sem necessitar respostas imediatas, incluídas durante a leitura. 

Essas poderiam possibilitar a antecipação e sumarização de informações.  

Depois, em vários momentos, a compreensão poderia ser estabelecida. Seja através da 

verificação das hipóteses, seja por meio da identificação de idéias principais ou nos espaços 

destinados a discussões sobre o tema.  

A coleção recorre à solicitação de desenhos, sobretudo no volume 1, no registro das 

hipóteses e conhecimentos prévios, bem como da verificação dessas hipóteses e sumarização 

do texto. Muitos momentos foram também destinados à interpretação oral dos textos, bem 

como ao registro escrito verbal. Outros recursos como a leitura em voz alta (pelas/ pelos 

docentes e discentes) e o trabalho de leitura em grupos são ressaltados no manual do professor 

da coleção: 

 

Ao promover situações de leitura compartilhada, acreditamos garantir que as 
crianças ainda não alfabetizadas, ou mesmo que não tenham fluência na 
decodificação, não sejam privadas das informações fornecidas pelos textos 
do livro, podendo construir conceitos, refletir e opinar sobre assuntos 
relacionados com os conteúdos de História (Coleção B, MP, p. 20). 

 

Essa preocupação é salientada por Solé (1998), à medida que a autora atenta para a 

importância da leitura em voz alta, sobretudo, para a aprendizagem daqueles que estão em 

processo de alfabetização, bem como quando salienta que a leitura compartilhada e a leitura 

em voz alta precisam ser entendidas como atividades pertinentes ao ensino da leitura. 

Feitas as abordagens gerais sobre a exploração das questões de compreensão na 

coleção B, passemos a analisar as suas ocorrências no que concerne às possibilidades de 

desenvolvimento da argumentação na aprendizagem da leitura e quais as principais estratégias 

privilegiadas na obra. 

De um total de 559 atividades voltadas ao desenvolvimento da compreensão leitora, 

153 foi destinada ao volume 1,  105 ao volume 2,  111 ao volume 3  e o volume 4 ficou com 

190, representando a maior quantidade de ocorrências. Dessas, 85,32% não requeriam a 

ativação de estratégias argumentativas. Os pouco mais de 14% restantes que possibilitavam a 

aprendizagem dessas estiveram distribuídos nos três blocos de questões. O primeiro bloco, 

que agrupou as questões nas quais era preciso analisar as dimensões argumentativas dos 

textos acerca das estratégias utilizadas pelos autores, concentrou apenas 1,58% do total de 
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questões de compreensão da coleção. O bloco referente às questões que requeriam a 

construção de argumentos e justificativas sobre o texto pelos alunos foi o mais representativo 

dos três, com mais de 7% das ocorrências. O último bloco, sobre as perguntas que incitaram 

elaboração de opiniões e justificativas de preferência pessoal sem abordar o texto em si 

agrupou cerca de 5% do total geral.  

Apesar de todos os espaços produzidos na obra para o desenvolvimento das estratégias 

de leitura, apenas duas categorias do primeiro bloco foram contempladas e somente pelos 

volumes 2 e 4. Assim, não identificamos o incentivo à identificação dos pontos de vista e/ ou 

justificativas do autor (A), a elaboração de opinião sobre os pontos de vista do autor (C) ou 

sobre os pontos de vista dos personagens (D), bem como não estimulou a análise das 

estratégias argumentativas do autor (E). As pesquisas nos livros didáticos de língua 

portuguesa, como vimos, apresentou 1,48% de ocorrência dessas questões (LEAL e 

BRANDÃO, 2006). Consideramos essas porcentagens baixas para a apropriação das 

estratégias que poderiam promover.  

 

TABELA 6 – Atividades de compreensão textual na coleção B 

 

A identificação dos pontos de vista e/ou justificativas de personagens nos textos, 

caracterizada na categoria B, foi abordada em apenas duas (0,34%) questões do total delas. 

Ambas possibilitaram a identificação dos pontos de vistas explicitados em reportagens. A 

primeira tratou da falta de conservação da Pedra do Ingá pelo Instituto do Patrimônio 

B
lo

co
 

Categoria LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1º
 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0 0 2 1,91 0 0 0 0 2 0,34 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G 0 0 4 3,81 0 0 3 1,58 7 1,24 

2º
 

H 2 1,30 0 0 0 0 2 1,06 4 0,70 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 4 2,61 3 2,81 2 1,80 8 4,21 17 3,03 
K 5 3,27 0 0 1 0,90 15 7,89 21 3,75 

3º
 L 0 0 1 0,95 1 0,90 2 1,06 4 0,70 

M 3 1,97 3 2,81 10 9,00 11 5,78 27 4,82 
 N 139 90,85 92 87,61 97 87,40 149 78,42 477 85,32 
 Total  153 100 105 100 111 100 190 100 559 100,00 
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Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A segunda era referente ao texto “O Homem de 

Kennewick”, apresentado no próximo capítulo. Esse tratava de um fóssil humano de 9.300 

anos encontrado nos arredores de Kennewick que pode ser a prova da presença da primeira 

leva dos ancestrais americanos. Para esses, os indígenas da região acreditam ser um de seus 

ancestrais e requerem na justiça a posse de seus ossos para serem enterrados. As duas 

questões exigiriam dos alunos a ativação de estratégias como localização de informações e 

inferências extra e intra-textuais. Vejamos as perguntas e os textos ou trechos nos quais os 

alunos poderiam encontrar suas respostas: 

 

 

 

 
(Coleção B, volume 2, p. 90 e 91) 

 
Por que o IPHA� não cuida desse patrimônio?  
(Coleção B, volume 2, p. 92)  
 
(...)A análise genética do fóssil de Kennewick pode resolver o enigma. Mas, 
no momento, a investigação está com problemas. Os índios da região 
reclamam na justiça a posse dos ossos, alegando que pertencem a seus 
ancestrais. Para eles, os mortos devem permanecer em seu local de 
sepultura. 
Se o tribunal decidir a favor deles, o esqueleto será enterrado e se 
deteriorará rapidamente.  
(Coleção B, volume 2, p. 108) 
 

Fig. 50. – Texto didático 9 
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Por que os indígenas querem a ossada de volta? O que farão com ela?  
(Coleção B, volume 2, p. 109) 

 

No primeiro caso, a primeira estratégia que os alunos precisam ativar é a inferência 

acerca das informações de relação pronominal e lexical, uma vez que tanto “IPHAN” não está 

traduzido na pergunta nem na seção em que se encontra, como o “desse patrimônio” está 

explicitado na questão anterior a essa (Quais são as condições do Sítio Arqueológico do 

Ingá?). O termo “IPHAN” será a dica de localização da informação no texto, uma vez que é 

possível ter acesso à sigla e à resposta solicitada “O IPHA� tem apenas seis arqueólogos para 

fiscalizar todos os monumentos do país” e para concluir que “portanto não possui condições 

de manter o Sítio”. A continuidade da leitura, referente à inserção da fala do presidente do 

órgão, é necessária à ativação da inferência extra-textual, que levaria à composição de 

respostas similares à citada: “Temos feito um esforço enorme para manter uma visita 

periódica à Pedra do Ingá, mas há muitas outras coisas a fazer”.  

Sobre a estratégia de selecionar as informações do texto, Brandão (2006, p. 65) 

ressalta sua importância: 

 

A ausência da habilidade de localizar informações e distinguir entre o que é 
relevante e o que é informação suplementar pode levar à distorção do 
significado global do material lido. Por isso o leitor deve ir fazendo uma 
complexa triagem entre o que deve guardar em sua memória, para que possa 
reconstruir o texto como um todo coerente.  

 

Dessa forma, as duas questões parecem embasar-se pela necessidade de levar os 

alunos a localizarem informações importantes à compreensão da dimensão argumentativa dos 

textos em análise.  

No segundo, os alunos terão que associar os termos “índios” e “indígenas” como 

sinônimos para conseguir localizar a informação no texto. Essa associação chega a ser 

questionada no volume 4 da obra: Por que devemos utilizar o termo “povos indígenas” em 

vez de índio? (Coleção B, volume 4, p. 62), contudo o termo “índio” fora utilizado na 

reportagem adaptada, e não na elaboração da questão. Desde já a inferência de relação lexical 

seria pertinente. Após, a transcrição do trecho que se segue ao termo poderia ser suficiente.  

Quanto às questões de comparação de pontos de vista num mesmo texto ou entre 

textos diferentes, denominada categoria G, a coleção disponibiliza sete (1,24%) ocorrências. 

Textos didáticos e ilustrações foram tomadas por foco dessas. A relação intertextual, bem 

como as estratégias de generalização e localização de informações poderiam ser 
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desenvolvidas por essas. Como exemplo, trouxemos um caso em que a temática, também 

utilizada na coleção A, referia-se à discussão dos termos “descobrimento” e “invasão” das 

terras do Brasil no período de colonização. Após breve apresentação do capítulo destinado a 

tratar essa temática, encontramos a seção “Organizando minhas idéias”, na qual fora inserida 

a seguinte pergunta: 

 

3. �o ano de 1500, os europeus iniciaram a invasão dos territórios 
ocupados pelos povos indígenas. A data que marcou o início dessa invasão 
foi 22 de Abril de 1500. 
Alguns historiadores chamam a chegada dos portugueses de descobrimento, 
dando a impressão de que os portugueses chegaram a uma terra onde não 
havia ninguém e que era só chegar aqui e ocupar. Outros historiadores (e 
também os povos indígenas) chamam esse acontecimento de invasão.  
a)Com um colega e a orientação da professora, pesquise o significado da 
palavra invasão. 
b)Agora responda no caderno: qual a diferença entre descobrimento de 

uma terra e invasão de uma terra? 
c)Comente com a classe e com a professora: você acha que houve 
descobrimento ou invasão quando os portugueses chegaram em 1500? 
(Coleção B, volume 4, p. 38 e 39) 

 

Nossas análises se centram na letra “c” do exercício. No entanto, é preciso ressaltar 

que as informações anteriores bem como os dois comandos expostos parecem subsidiar a 

última atividade. Mesmo que a questão não solicite um “justifique”, nossas inferências 

apontam sua necessidade uma vez que requer debates com a classe sobre o tema em voga. 

Dessa forma, as idéias são comparadas e postas em análise. Possivelmente, poderiam ser 

desenvolvidas estratégias como generalização e inferências. Por apresentarem-se antes do 

tratamento do texto sobre esse assunto, também possibilitam a construção de hipóteses sobre 

o texto que se segue. 

O segundo bloco, de questões que solicitavam construção de argumentos e 

justificativas sobre o texto, apresenta três das quatro categorias contempladas. Diferente das 

ocorrências apresentadas pelos livros de língua portuguesa, que somaram 1,71%, esse bloco 

foi o mais representativo da coleção, com 7,48%, ou seja, 42 atividades.   

As perguntas que requeriam construção de argumentos ou justificativas sobre fatos ou 

ações de personagens do texto, caracterizada pela letra H na tabela, apresentou 0,70% do total 

de questões de compreensão da coleção nos volumes 1 e 4. Buscaram explorar contos, textos 

didáticos e reportagens. A realização das propostas poderiam levar à apropriação de 

estratégias como generalizações, localização de informações e inferências, como no caso a 

seguir. 
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(Coleção B, volume 1, p. 138 e 140) 

Discuta essas questões com seus colegas: 
Você acha que era certo a IGREJA CATÓLICA perseguir os HEREGES 
durante a IDADE MÉDIA?  
(Coleção B, volume 1, p. 140) 

 
Para responder essa pergunta, algumas atividades concatenadas seriam necessárias. 

Uma delas nos remete à necessidade de entender o que são os hereges. Assim, seria necessário 

localizar essa informação no texto. Colomer e Camps (2002, p. 51) chamam a atenção para a 

pertinência dos conhecimentos sintáticos-semânticos em atividades de compreensão. Para as 

autoras “a atribuição de significados das palavras será orientada pelas relações de significado 

com as outras palavras do texto” (Ibid, p. 51). Entendido o termo, saber por que a igreja 

católica perseguia os hereges – bem como os resultados provenientes dessa perseguição, já 

que essa palavra parece remeter a um eufemismo – levaria ao conhecimento do ponto de vista 

a ser assumido ou refutado. Esse seria reconhecido através da sumarização e localização de 

informações. É bem verdade que a coleção B, a escola e a posição atual da própria Igreja 

Católica pregam a tolerância religiosa. Nesse sentido, não seria possível assumir o ponto de 

vista da Igreja Católica na Idade Média. A resposta à pergunta seria “não”, como é ressaltado 

nos comentários em azul do livro para o professor: “O objetivo é intensificar a reflexão dos 

alunos sobre o assunto, enfatizando-se a importância da tolerância em relação a diferenças, 

principalmente religiosas” (Coleção B, volume 1, p.140). Assim, embora a questão seja de 

emissão de ponto de vista próprio, não há liberdade para assunção de uma posição contrária à 

defendida na obra, uma vez que o contexto escolar o impulsiona, e o livro didático como parte 

dele, à defesa dessas temáticas que representam conquistas sociais. 

Em relação a esses fatores, Terzi (2006, p. 152) aponta que “a construção da leitura 

não pode ser vista independentemente da construção da interação na qual a ela se deu”. Por 

esse motivo, estamos apostando numa provável refutação sobre a postura Igreja Católica 

Fig. 51. – Texto didático 10 
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colocada em pauta. Sendo assim, para produzir uma resposta satisfatória, seria preciso 

entender que essas práticas são hoje condenáveis. Para isso, a inferência extra-textual se faria 

primordial na análise do último parágrafo do texto, quando estas são denominadas de 

“intolerância religiosa” e por resultado deixaram “milhares de pessoas mortas”. Além disso, 

outras estratégias, sobretudo direcionadas à argumentação (apresentação de pontos de vista, 

justificativas, contra-argumentos) poderiam ser ativadas, pois a solicitação é de um debate. A 

dimensão da oralidade em atividades desse tipo receberão atenção especial no último capítulo 

dessa dissertação.  

As perguntas representantes do segundo maior quantitativo de ocorrências do bloco 

foram aquelas nas quais se requeria a construção de opiniões sobre o tema com exigência da 

leitura dos textos, apresentada como J na tabela. A essas foram destinados 17 (3,03%) 

comandos, dos quais 8 encontravam-se no volume 4. Geralmente, esses apareciam no final 

dos capítulos dos livros e remetiam a uma sumarização do que se tinha lido. Isso possibilitava 

o uso de uma variedade considerável de material textual para subsidiar as respostas. No caso a 

seguir, é possível perceber nossas afirmativas: 

 

1. �a sua opinião, existe ou não existe racismo no Brasil? 
2. Explique o porquê da sua resposta. Para isso, utilize informações 
aprendidas neste capítulo e também nos capítulos anteriores desta unidade.  
(Coleção B, volume 4, p. 133) 

 

Se a pergunta fosse restrita ao primeiro comando, essa não poderia ser alocada na 

categoria em questão, uma vez que essa não explicita “a exigência da leitura do texto”. 

Contudo, o segundo comando indica a necessidade de se levantar elementos apresentados pelo 

material textual para a resposta da questão. Nesse sentido, como havíamos levantado, a 

sumarização junto à seleção de idéias principais e, possivelmente, à localização de 

informações poderiam ser usadas, mas sem ser suficiente para dar conta da atividade, já que 

essa é uma questão de emissão de opinião própria. A opinião seria constituída de acordo com 

as informações acessadas no livro, dessa forma, é provável que o discurso desse fosse também 

apropriado.  

É preciso considerar que puderam ser encontradas, com relação a essa categoria J, 

construção de opiniões sobre o tema com exigência da leitura dos textos, perguntas 

específicas a um texto. Como exemplo, elencamos um caso do volume 1. O material textual 

anterior à atividade a ser detalhada foi composto por legendas, textos didático e uma 

reportagem. As legendas e textos didáticos tratavam dos diferentes tipos de moradia na 
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“época da bela adormecida” e nos dias atuais. Foram destacadas as moradias dos camponeses, 

dos comerciantes e artesãos, bem como os castelos. Depois são mostradas diversas imagens 

sobre as moradias atuais: palafitas, casas de favelas, casas rurais, ocas, mansões, prédios de 

apartamentos e cortiços. Essas recebem tratamento no texto didático. Por fim, a reportagem 

trata de um morador de rua. Contudo, antes da reportagem, há o seguinte comando na seção 

“Para entender o texto”: 

 

Sua professora vai ler em voz alta a reportagem a seguir. Depois você 
deverá responder as seguintes questões: 
1. Você acha que todas as pessoas têm boas condições de moradia? 
Responda com base em exemplos. 
 (Coleção B, volume 1, p. 44) 

 

Nesse sentido, a pergunta é utilizada para nortear a leitura, para dar-lhes objetivos. 

Não é necessário respondê-la, só ao final, quando é retomada na seção “Entendendo o texto”. 

Da mesma forma que o caso anterior, esta pergunta poderia a priori ser respondida sem 

necessariamente recorrer à leitura do texto. No entanto, ao ser apresentada antes, podemos 

inferir que é preciso ler para só depois emitir opiniões a respeito da temática. Nesse caso, a 

opinião culmina com o discurso implementado no livro. 

Assim, após toda a abordagem, é possível que se espere uma resposta negativa à 

questão, para a qual a estratégia de sumarização e a seleção de informações relevantes seriam 

primordiais. Muito embora a opinião solicitada seja a mesma ofertada através do material 

textual, é possível que ao exigir essa resposta, a intenção seja de propiciar momentos de 

tomada de consciência da discussão presente nas páginas anteriores à ocorrência, o que pode 

gerar a aprendizagem da formulação de opiniões. Por outro lado, a atividade valida o uso de 

exemplos como estratégia argumentativa.  

A categoria referente às solicitações de opinião sobre o tema, mas sem a exigência da 

leitura do texto, representada pela letra K, agrupou 21 (3,75%) das atividades da coleção. 

Assim, possuiu a maior porcentagem desse segundo bloco. Delas, destacam-se as 15 

ocorrências do volume 4 e sua ausência do volume 2. Notícias, reportagens e textos didáticos 

foram os textos tomados por base para sua construção. Para a resposta a esse tipo de questão, 

tanto as  estratégias de sumarizações quanto o levantamento dos conhecimentos de mundo se 

faziam pertinentes. Nesse sentido, o caso a seguir é apresentado: 

 

�a sua opinião, por que as pessoas são escravizadas? Discuta com a turma.  
(Coleção B, volume 3, p. 58) 
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A pergunta é inserida após a apresentação de uma notícia que relatava o registro de 

trabalho escravo no Brasil em 2002 e 2003. A temática é problematizada em perguntas 

anteriores a essa e, por fim, essa é colocada. Efetivamente, a leitura do texto não propicia 

nenhuma informação para resolver a questão, vejamos: 

 

 Trabalho escravo no Brasil 
 
A cada mês, o registro de trabalho escravo cresce no Brasil, principalmente 
no Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. A OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) e a CPT (Comissão Pastoral da Terra) estimam 
que haja em todo país 40 mil trabalhadores escravos. 
De janeiro a julho de 2003, o Ministério do Trabalho libertou 2587 pessoas 
que trabalhavam em fazendas sem receber salários 
(Coleção B, volume 3, p. 58) 

 

Assim, o recurso aos conhecimentos prévios, sobretudo ativados no debate, podem 

possibilitar a construção de uma resposta satisfatória à questão. Sobre o uso das respostas dos/ 

das discentes às questões de compreensão na escola, Colomer (2001, p. 132) ressalta: 

 

[...] a interpretação se dedica à constatação da diversidade e da 
multiplicidade das respostas pessoais diante dos textos, um aspecto que a 
leitura orientada na escola não tem potencializado e nem mesmo aceito até 
agora. No entanto, a resposta do leitor é um aspecto muito considerado na 
tradição educativa anglo-saxã e no raciocínio crítico (distinguir entre dados e 
opinião do autor, julgar a credibilidade, aplicar a informação de forma 
criativa, etc.) e começa a receber atenção devido à introdução de novos tipos 
de textos, como o argumentativo ou o publicitário, no ensino escolar. 

 

Nesse sentido, podemos constatar que diante dessa categoria, a obra em questão 

possibilitou esse constante diálogo com as respostas solicitadas, principalmente no que diz 

respeito aos textos publicitários. Inclusive, as solicitações de debate inauguraram outros 

espaços de construção dos pontos de vista e diferenciação entre esses e os apresentados pelos 

autores. No entanto, cabe-nos destacar que maior parte das solicitações encaminhavam-se a 

uma concordância com o discurso do material textual, posto que fizeram referência ao 

politicamente correto. Outro fator diz respeito ao uso de textos argumentativos, embora esses 

registrassem presença, não se apresentaram em quantidades suficientes para possibilitar 

apropriações nesse sentido pelos/ pelas discentes. Propostas como a analisada acima 

existiram, mas ainda foram pouco representativas.  
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Fechando nossas análises sobre as dimensões argumentativas contempladas nas 

questões de compreensão da coleção B, trazemos à baila as que exigiam a justificativa a 

perguntas sobre gosto pessoal. Nelas, não eram abordados os textos propriamente. Essas 

solicitavam justificativas de gosto pessoal sobre o texto (L) e justificativas de preferência 

sobre questões não polêmicas (M). Esse terceiro bloco foi o segundo mais representativo 

dessa coleção, com 5,54% das ocorrências, enquanto era o primeiro mais representativo nos 

livros de língua portuguesa (2,27%) (LEAL e BRANDÃO, 2007). 

A primeira apresentou apenas 4 (0,70%) ocorrências, distribuídas em três volumes. 

Geralmente, concentraram-se numa seção ao final dos livros, destinada à auto-avaliação da 

aprendizagem dos conteúdos históricos escolares propiciados pelo livro ao longo do ano: 

 
Observando o painel, você tem a visão de conjunto dos assuntos do livro? 
Então discuta com a turma: o que você achou do estudo deste ano? Qual 
dos temas lhe chamou mais atenção?  
(Coleção B, volume 3, p. 113) 

 

Como se tratava de assuntos tratados no material textual da obra, achamos por bem 

acrescentá-las nessa categoria. Nesse caso, os alunos poderiam acessar o próprio livro para 

rememorar alguns desses assuntos. A seleção de informações e a generalização se fariam 

suficientes. A opinião impressa à questão poderia gerar a sistematização dos conhecimentos 

apropriados pela turma e uma reestruturação daquilo que se constituiu como aprendizagem 

(COLOMER e CAMPS, 2002, p. 85). 

A segunda categoria desse bloco, apresentou o maior total dos três blocos, com 27 

(4,82%) ocorrências. Abordou gêneros como o texto didático, reportagens, notícias e algumas 

imagens. No caso a seguir, solicita-se aos alunos que explorem o livro e identifiquem imagens 

e textos presentes nesse. Após, insere a questão: 

 

Você gosta mais de fotos ou de ilustrações? Por quê?  
(Coleção B, volume 3, p. 7) 

 

Dentre as solicitações, encontramos casos nos quais as discussões após a expressão da 

opinião eram solicitadas. Contudo, por se tratarem de propostas fundamentadas em temas não 

polêmicos, poder-se-ia incorrer em emitir uma preferência e não em debatê-las ou defendê-las 

uma vez que não são situações que propiciam a ativação dessas estratégias.  

Diante dessas análises, constatamos que a coleção B apresenta uma preocupação em 

torno do desenvolvimento das estratégias de leitura. Desta forma, elabora uma série de seções 
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planejadas para possibilitar a ativação de uma variedade de estratégias em diferentes 

momentos do ato de ler. Dessa forma, promove sugestões para desenvolver as estratégias 

antes da leitura (ativação dos conhecimentos prévios, estabelecimento de previsões, de 

objetivos à leitura, antecipações), durante (sumarizações, antecipações e inferências) e depois, 

com o uso, inclusive, de perguntas (localização de informações, inferências, sumarizações, 

verificações). Porém, do total de atividades da coleção, pouco mais de 19% são destinadas à 

análise de dimensões argumentativas, com destaque às de justificativas acerca de preferências 

pessoais sobre questões não polêmicas. As perguntas que possibilitariam a análise de 

estratégias argumentativas utilizadas pelos autores dos textos, fundamentais à aprendizagem 

da argumentação, receberam pouca atenção da obra, traduzida em apenas 1,60% das 

ocorrências.  

A seguir, nossas preocupações se voltam a analisar brevemente semelhanças e 

diferenças apontadas entre as análises das duas coleções em termos de dimensões 

argumentativas ativadas pelas questões de compreensão.  

 

 

8.3. Compreensão textual e ensino de História: traçando paralelos  

 

 

Diferentes estratégias de leitura são estimuladas nas obras analisadas. Foi possível 

perceber que a atividade de leitura é valorizada nas obras, em uma perspectiva que considera 

seu público alvo como leitores ativos no processo de construção de sentido. Para as coleções: 

 

A atividade de leitura não é apenas decodificação nem apreensão de um 
único sentido pré-estabelecido. A leitura envolve também a atividade do 
leitor que atribui sentidos ao texto a partir das relações que estabelece, 
segundo suas experiências. (NOGUEIRA, 2001, p. 29). 

 

Foi observado que havia preocupação em torno de levantar os conhecimentos prévios 

dos alunos, possibilitar o desenvolvimento de estratégias de inferências e sumarizações, 

dentre outras. Contudo, no que tange às possibilidades de ativação das estratégias de 

argumentação, as ocorrências foram mais restritas.  

Nesse tópico, faremos um breve apanhado das ocorrências de ambas as coleções. 

Inicialmente, estaremos focando a variedade das atividades de compreensão textual 



181 
 

apresentadas. Posteriormente, dissertaremos sobre as estratégias privilegiadas por blocos nas 

coleções.  

Sobre o conjunto das atividades destinadas ao âmbito da compreensão leitora, nos foi 

possível perceber um olhar especial nas solicitações de sistematização. Ambas as coleções 

primaram por inserir atividades de compreensão textual através de atividades orais e registro 

escrito, fossem eles verbais ou não. Muitas vezes, inclusive, eram solicitadas as produções 

textuais, às quais serão abordadas no próximo capítulo. Sobre esse aspecto, Colomer (2001) 

ressalta:  

 

Muitas das atividades que demonstraram seu valor na aprendizagem da 
compreensão de textos relacionam a leitura com a oralidade e a escrita 
(Allvermann, 1990). (...) a produção de textos ajuda a analisar e a entender 
muitos aspectos textuais, como as estruturas utilizadas ou a importância dos 
conectores; com freqüência, a escola estabelece uma dicotomia, inclusive 
temporal, entre ler para aprender a informação e escrever para dar conta do 
aprendizado. Foi demonstrado, porém, que relacionar ambas as atividades 
repercute claramente em seu progresso e é um caminho muito explorado, na 
atualidade, por meio do planejamento por projetos de trabalho, por exemplo. 
(COLOMER, 2001, p. 134) 
 

Efetivamente, as propostas de trabalho em grupos, nesse caso em particular, voltadas à 

compreensão dos textos, foi um recurso recorrente nas duas coleções. Como cita a autora, esse 

parece ser um recurso importante não só para a aprendizagem da leitura como também porque 

possibilita o desenvolvimento das estratégias de argumentação. Na verdade, essas são 

conjugadas, uma vez que ao se deparar com outras opiniões, é possível retomar movimentos 

compreensivos e revê-los ou fortalecê-los. Nesse sentido, a elaboração de opiniões, das 

justificativas e contra-argumentos também se apresentam necessárias a atividades desse tipo. 

O registro escrito, verbal ou não, também incorre em variedades que possibilitam o 

desenvolver de outros conhecimentos como a organização das idéias, a adequação ao 

conteúdo do texto lido, dentre outras. 

Essas mudanças de foco, talvez uma fuga aos antigos “questionários” comuns aos 

livros didáticos de história, possibilitaram a abrangência, ou melhor, o atendimento a 

atividades que poderiam subsidiar a ativação de diversas estratégias de leitura.  

No caso das dimensões argumentativas, nos foi possível observar que, pelo menos 

quanto às questões agrupadas nos dois primeiros blocos de análise, as relações intertextuais, o 

levantamento dos conhecimentos prévios, as sumarizações, localização de informações, 

antecipações, verificações, inferências puderam ser contempladas. No primeiro bloco, no qual 

as estratégias argumentativas dos autores eram foco de análise, as inferências e as 
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localizações de informação foram privilegiadas. No segundo bloco, para a construção de 

pontos de vista e justificativas, as generalizações e o levantamento dos conhecimentos prévios 

eram fundamentais. Geralmente, em uma mesma questão, várias estratégias eram necessárias 

à sua resolução. 

Nesse caso, aqueles exercícios de mera transcrição foram, nas duas coleções, 

ressignificados. Mesmo as estratégias de localização de informações, que a princípio 

poderiam ser associadas a esses, tendo em vista que eram as estratégias privilegiadas, 

aparecem conjugadas a inferências de diversos níveis e se fazem pertinentes à medida que se 

prestam a localizar informações primordiais à compreensão dos textos, sobretudo no que 

concerne às estratégias argumentativas adotadas pelos autores. 

Contudo, no que se refere às atividades que possibilitavam o desenvolvimento das 

estratégias de argumentação, foram destinadas poucas ocorrências para possibilitar suas 

aprendizagens, como é possível identificar na tabela a seguir: 

 

TABELA 7: Atividades de compreensão de textos por blocos 

Bloco Coleção A Coleção B Total 

Freq. % Freq. % Freq.  % 

1 44 3,64 9 1,61 53 3,00 

2 36 2,98 42 7,51 78 4,41 

3 26 2,15 31 5,55 57 3,22 

Outros 1.102 91,22 477 85,33 1579 89,36 

Total 1.208 99,99 559 100,0 1767 99,99 

 

Assim, com apenas 4,41% do total das duas coleções, as atividades que requeriam a 

construção de argumentos ou justificativas sobre os textos, mas não analisavam as estratégias 

argumentativas destes foram as mais recorrentes, seguidas das que solicitavam justificativas 

de gosto ou razões pessoais, com 3,22% do total. Aquelas que possibilitaram a análise das 

estratégias argumentativas dos textos foram as menos freqüentes nesse total (3%), embora 

fossem as mais privilegiadas na coleção A.  

Em suma, as diversas estratégias de leitura são abordadas através de diferentes 

propostas de ensino da compreensão leitora. Para essas, o registro das respostas através das 

atividades orais ou escritas, bem como das propostas de trabalhos em grupo, têm sido alvo de 

atenção. No entanto, a exploração das dimensões argumentativas dos textos, sobretudo dos 
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recursos lingüísticos utilizados pelos autores, mereceriam um espaço maior de abrangência 

bem como um planejamento intencional a fim de possibilitar sua aprendizagem pelos/ pelas 

discentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Sobre os registros verbais escritos, estaremos, no próximo capítulo, abordando as 

propostas de produção de textos verbais da coleção e, em seguida, as atividades de oralidade 

serão foco de análise. 
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9. PRODUÇÃO TEXTUAL E ARGUME�TAÇÃO 
 

Esse capítulo destina-se a dissertar sobre as propostas de produção de textos escritos 

encontradas nas duas coleções analisadas de livros didáticos de história para as séries iniciais. 

Analisaremos as atividades de produção de textos escritos, com reconhecimento das que 

propiciam o desenvolvimento de estratégias argumentativas, por meio da identificação do 

gênero solicitado, da finalidade textual e das orientações dadas aos alunos.  

Do total de propostas encontradas, mapeamos aquelas que mesmo quando não se 

centravam em gêneros da ordem do argumentar, propiciavam situações nos quais os alunos 

seriam levados a produzir textos com alguma dimensão argumentativa. Isto é, mergulhamos 

na análise do nível de problematização que as temáticas das propostas poderiam gerar 

(considerando o discurso implementado pelo material textual disponível à leitura dos alunos 

anterior a essas) e investigamos as solicitações de inclusão de pontos de vista, justificativas e 

contra-argumentos nos produtos textuais escritos pelos alunos.    

As propostas de cada volume foram registradas em tabelas de análise, nas quais havia 

o detalhamento sobre a explicitação ou não do gênero. Quando a denominação se fazia 

presente, analisávamos qual gênero era solicitado. Esse mesmo exercício fora realizado para 

os interlocutores e finalidades. Também estivemos preocupadas em realizar anotações acerca 

das atividades de preparação para a produção textual quanto à exploração do gênero ou ao 

conteúdo a ser utilizado em sua confecção, quando essas eram encontradas.  

Em alguns momentos, sentimos dificuldades na sistematização das propostas de 

produção de textos escritos quando da análise de seus comandos. Muitas vezes, havia 

ausências de informações pelas quais éramos levadas a inferir os gêneros que se queria 

propor, as finalidades e interlocutores. Outras vezes, mesmo utilizando de inferências, não nos 

foi possível identificar nem finalidades nem interlocutores para as propostas. Os conflitos 

entre os conceitos de gêneros e tipos, assim como a presença de comandos confusos ou 

sobrecarregados, também influenciaram negativamente ao exercício de categorização. 

A seguir, focaremos nosso olhar nas propostas de produção de textos escritos 

apresentados na coleção A. Em seguida, apreciaremos as ocorrências da coleção B. Para 

finalizar, traçaremos um paralelo entre as duas coleções acerca do trabalho com produção de 

textos escritos: as semelhanças, diferenças e dificuldades apresentadas.  
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9.1. Produção de textos na coleção A 

 

 

As próximas páginas estão dedicadas à análise dos comandos de produção de textos da 

coleção A. Daremos ênfase aqueles que poderiam possibilitar aos alunos algum movimento de 

apropriação das estratégias de argumentação. Essas poderiam ser possibilitadas pelas 

solicitações de produção de gêneros da ordem do argumentar. No entanto, outros comandos 

que não baseavam-se em gêneros dessa ordem, apresentavam temáticas passíveis de discussão 

ou convites para explicitar pontos de vista, justificativas e/ ou contra-argumentos.  

Encontramos um total de 125 atividades para as quais as produções textuais dos alunos 

seriam o fim desejado. Dessas, foram destinadas 29 ao volume 1, 31 ao volume 2, 26 ao 

volume 3 e o volume 4 foi o responsável pela maior representatividade, com 39 delas. Tais 

dados nos remetem a considerar que a proposta da obra é levar os alunos a, por ano, 

produzirem entre 26 a 39 textos nas aulas de história. Se levarmos em conta que os alunos, 

legalmente, precisam cumprir 200 dias letivos de aulas, isso somaria um total de cerca de 7 a 

9 ou 10 textos produzidos por eles ao final de cada 50 dias, o que representa uma boa 

quantidade.  

Insatisfeitas em pensar apenas quantitativamente, estaremos vasculhando a condução, 

preparação, motivação, subsídios propiciados, solicitações realizadas aos alunos no ato da 

produção, uma vez considerado que produzir textos representa uma atividade complexa que 

envolve a gerência de diversas ações de forma concomitante (ROJO, 2005). Passemos à 

análise da tabela 5, referente a essas ocorrências. 

Para a composição da tabela, analisamos os comandos de produções de textos dessa 

coleção. É importante salientar que alguns desses solicitavam a produção de mais de um 

gênero. Nesses casos, computávamos cada gênero solicitado como uma ocorrência na tabela. 

Assim, o total de 125 é referente à quantidade de solicitações de produção e não à quantidade 

de comandos, uma vez que esses últimos poderiam apresentar mais de uma solicitação. 

A predominância dos comandos recai sobre as solicitações de redações escolares, das 

descrições e das listas, que juntas somam pouco mais de 50% das atividades de produção 

textual da coleção. A essas se seguem imediatamente à produção de legendas e linhas do 

tempo. Todos os gêneros ganharam na coleção enfoque de circulação prioritário no espaço 

escolar.  
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TABELA 8 – Propostas de produção de textos escritos da coleção A 

Volumes 
Gênero solicitado 

LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Redação 2  6,89 8  25,80 10  38,47 11  28,20 31  24,80 
“Descrição” 3  10,35 5  16,12 4  15,39 5  12,82 17  13,60 
Lista 10  34,48 0 0 2  7, 70 4  10,25 16  12,80 
Legenda 2  6,89 3  9,67 0 0 2  5,12 7  5,60 
Linha do tempo 1 3,45 1 3,23 2  7,70 3  7,69 7 5,60 
História/ conto  2  6,89 4  12,90 0 0 0 0 6  4,80 
Ficha  0 0 3  9,67 0 0 1 2,57 4  3,20 
Árvore genealógica  3  10,35 0 0 0 0 0 0 3 2,40 
Diálogo para texto 
teatral/ texto teatral 

0 0 0 0 2  7,70 1 2,57 3  2,40 

Gráfico 0 0 0 0 0 0 3  7,69 3  2,40 
HQ 1 3,45 0 0 1 3,84 0 0 2  1,60 
Cartaz educativo 1 3,45 1 3,23 0 0 0 0 2  1,60 
Anúncio/ Anúncio 
publicitário/ propaganda 

1 3,45 0 0 0 0 1 2,57 2  1,60 

Receita / Livro de 
receitas 

1 3,45 0 0 1 3,84 0 0 2  1,60 

Charge 0 0 0 0 0 0 2  5,12 2  1,60 
Relatório 0 0 0 0 0 0 2  5,12 2  1,60 
Relato de viagem 0 0 1 3,23 1 3,84 0 0 2  1,60 
Álbum  0 0 1 3,23 0 0 1 2,57 2  1,60 
“registro dos resultados 
de entrevistas” 

1 3,45 0 0 0 0 0 0 1 0,80 

Carta-convite 1 3,45 0 0 0 0 0 0 1 0,80 
Cartaz temático 0 0 1 3,23 0 0 0 0 1 0,80 
Resumo/ fichamento 0 0 1 3,23 0 0 0 0 1 0,80 
Cartão-postal 0 0 1 3,23 0 0 0 0 1 0,80 
Calendário 0 0 1 3,23 0 0 0 0 1 0,80 
Carta pessoal 0 0 0 0 1 3,84 0 0 1 0,80 
Biografia 0 0 0 0 1 3,84 0 0 1 0,80 
Panfleto  0 0 0 0 1 3,84 0 0 1 0,80 
Roteiro 0 0 0 0 0 0 1 2,57 1 0,80 
Selo 0 0 0 0 0 0 1 2,57 1 0,80 
Grade (quadro)/ quadro 0 0 0 0 0 0 1 2,57 1 0,80 
Total  29 100 31 100 26 100 39 100 125  100,00 

 

Cabe destacar que o termo “redação escolar” foi usado para classificar todas as 

propostas que solicitavam “produzir um texto”, sem, no entanto, denominá-lo, nem identificar 

finalidades. De modo geral, os alunos tinham que dissertar sobre um tema. Nas orientações 

destinadas a esses casos é que nos foi possível entender que se tratava de uma redação.  

Essa nomenclatura foi usada por Marcuschi e Calvalcante (2005, p. 237-266) com 

outra acepção. Para as autoras, essa denominação é atribuída a todo o qualquer texto 

produzido na escola, os mais e os menos miméticos aos transeuntes na sociedade. A 

justificativa apresentada é que todos os gêneros que adentram o espaço escolar passam a ter 
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função pedagógica, embora as autoras reconheçam que há gêneros que são endógenos ao 

espaço escolar e aqueles exógenos (esses inspirados nos textos de circulação extra-escolar).  

Em nossa pesquisa, no entanto, “redação escolar” será a nomenclatura utilizada para as 

ocorrências referentes às solicitações centradas na indicação de um tema a explanar: 

 

Escolha uma das inovações tecnológicas do início da república no Brasil e 
escreva um pequeno texto sobre ela.  
(Coleção A, volume 4, p. 100) 

 

Há, nesse tipo de proposta, alguns aspectos a salientar. O primeiro deles diz respeito à 

funcionalidade do gênero. A redação escolar possui seu espaço de circulação delimitado às 

esferas escolares. O uso dessas na sociedade é encontrado atualmente como instrumento de 

avaliação em processos seletivos, como os vocacionados (vestibulares) e concursos públicos 

para vagas de empregos. Essas situações de produção, integrantes da ancoragem enunciativa 

na qual se baseia o autor desse gênero, são constituintes de sua finalidade mensurativa acerca 

do conhecimento sobre determinada temática a ser abordada. A interlocução funda-se na 

validação ou não do conhecimento exposto, mas não numa conversa, num diálogo, numa 

troca de pontos de vista sobre o tema. Há, nesse sentido, o entendimento desse gênero como 

um produto fechado, estático, para o qual o destino da elaboração é a própria mensuração. 

Para Leiva Leal (2005, p. 75), “a lógica escolar elimina, desse modo, a atitude responsiva 

ativa, pois o aluno sabe de antemão que nada ou muito pouco pode esperar como resposta 

efetiva ao que produz”. Assim, subtende-se por interlocutores dessa produção a professora/ o 

professor ou avaliadores de concursos. Nas propostas da coleção, apenas uma delas explicitou 

como interlocutor a turma da sala de aula. 

Não estamos aqui propondo a abdicação desse gênero enquanto instrumento de 

avaliação escolar, mas considerando-o como tal. Isto é, é um gênero usado nas práticas 

escolares de produção de textos, e isso se reflete nos dados apresentados por essa coleção de 

livros didáticos. O gênero redação escolar aparece enquanto objeto privilegiado para o ensino 

da escrita, não somente como instrumento de avaliação. No entanto, é preciso salientar que 

em se pensando no cotidiano do aluno, dos diversos gêneros discursivos com os quais os 

alunos manterão contato fora da escola, a exposição exagerada a essa espécie de textos não é 

apropriada. Como já dissemos, o contato com esse tipo de situação ocorrerá poucas vezes  

fora do espaço escolar. Se, para a escola, é importante que o aluno utilize de forma autônoma 

as atividades de leitura e escrita e, para o ensino de História, é fundamental que o aluno possa 

lidar com as diferentes fontes de informações nessa área é preciso diversificar os textos que os 
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alunos produzem. Notícias, reportagens, artigos de opinião fazem bem essa função e, mesmo 

os resumos e resenhas, que  tenham por finalidade quase exclusiva o aprofundamento do 

assunto estudado, pode ser feito de modo a se instaurar a dialogicidade nas condições de 

produção.  

Esse é um segundo aspecto de observância à redação escolar. Analisando a proposta 

retirada do livro, é possível entendermos que o destino da redação seria, no máximo, a leitura 

pelas/pelos docentes, mesmo que não seja explicitado. Seria estranho dedicar essa produção à 

leitura de algum colega de sala, a não ser que fosse para colaborar na constituição do texto ou 

refacção. Mais confuso ainda seria propor aos alunos a entrega dessa produção a agentes 

externos à escola. 

Essas elucubrações não devem ser entendidas como “a forma certa”, ou “o mais 

coerente a se propor”, mas representam reflexões necessárias ao que estamos considerando 

por prioritário para compor os comandos desse tipo de atividade: a interlocução. Quando a 

interação com interlocutores extra-escolares é mais difícil, pelo menos os jogos de faz-de-

conta (finalidades / destinatários imaginários) poderiam ser representados nas situações. 

Schneuwly e Dolz (2004) já advertiam quanto à função de “faz-de-conta” que as iniciativas 

metodológicas escolares, para tratar os gêneros de forma mimética às utilizadas na sociedade 

e possibilitar-lhes o ensino, assumiriam. Essa função não faz parte das propostas 

fundamentadas no gênero redação escolar. 

À segunda proposta mais freqüente, “Descrição”, colocada entre aspas 

propositalmente, ocorreu em 13,60% dos comandos. As aspas significam que a solicitação faz 

referência a um tipo textual, não a um gênero. Para Marcuschi (2002, p. 23) os tipos 

“constituem seqüências lingüísticas ou seqüências de enunciados e não são textos empíricos 

(...)” se resumem a “designações teóricas dos tipos: narração, argumentação, descrição, 

injunção e exposição”. Já os gêneros, orientam-se “(...) pelo canal, estilo, conteúdo, 

composição e função” (Idem), dos quais exemplifica: “telefonema, sermão, carta comercial 

(...)” dentre tantos outros que se imagine ou que continuem surgindo para atender às diversas 

finalidades comunicativas: emails, bate-papos, etc. Consideramos que a solicitação na obra 

faz referência ao exercício da descrição sem, no entanto, preocupar-se com qual gênero 

espelhar-se:  

 

Descreva a situação que o artista quis mostrar nessa gravura.  
(Coleção A, volume 3, p. 110) 
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Nesses casos, a preocupação gira em torno de levar o aluno a compor uma descrição e, 

ao que parece, sem necessariamente fazer reflexões sobre a finalidade desse texto. 

Efetivamente, a finalidade seria estritamente escolar.  

As listas, terceira maior ocorrência nos comandos, representaram uma forte 

preocupação da coleção em levar os alunos a espaços de registro de suas apreensões com 

relação às leituras e discussões sobre temáticas ou sobre as conversas/ relações com colegas, 

adultos e professores: 

 

Faça uma lista do que você aprendeu até agora com sua professora 
(Coleção A, volume 1, p. 58) 

 

Em se comparando os quatro volumes da coleção, a maior porcentagem dessa 

ocorrência está contabilizada no volume 1. Ao analisar as ocorrências desse volume, as 

redações e descrições aparecem em número menor de vezes que as propostas de listas. Esses 

dados podem ser indicativos de uma preocupação com a possibilidade de registro autônomo 

do texto escrito pelo público alvo. Ou seja, considerando que para os alunos dos anos iniciais 

– inclusive no que se trata do volume 1 destinado ao que, no período, representava o primeiro 

ano do Ensino Fundamental e hoje representa o segundo ano -, a escrita alfabética, em geral, 

ainda não fora consolidada, a coleção propicia espaços nos quais há solicitação de produções 

textuais nos quais os alunos terão maior preocupação com o registro alfabético do texto. 

Nesses, eles serão levados a pensar mais nas relações grafofônicas, uma vez que terão uma 

demanda menor acerca da coerência temática, pontuação, paragrafação (os itens de uma lista 

geralmente vêm alinhados um abaixo do outro, ou linearmente separados por vírgulas), e as 

preocupações com a coesão são nulas (LEAL, T., 2004a, p. 110).   

Com uma mesma quantidade de ocorrências, aparecem os comandos referentes às 

legendas e às linhas do tempo. A primeira, em geral, solicitadas para apresentar ou 

contextualizar imagens:  

 

Cole em seu caderno uma foto de sua família. Escreva uma legenda! 
(Coleção A, volume 1, p. 22) 

 

O objetivo da segunda – linha do tempo - era a sistematização dos conteúdos 

estudados e a localização desses no tempo, no caso, na linha do tempo: 

 
Construa uma linha do tempo em seu caderno e coloque nela os 
acontecimentos. 
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- �ascimento de Lasar Segall; 
- Morreu o pintor Lasar Segall; 
- Segal voltou para o Brasil; 
- Fundação do museu Lasar Segall; 
- Segall veio ao Brasil pela primeira vez; 
- Segall produziu a obra �avio de emigrantes.  
(Coleção A, volume 3, p. 83) 

 

Apesar das solicitações das linhas do tempo, legendas e listas basearem-se nas 

finalidades didáticas desses gêneros, não encontramos ocorrências de propostas em que 

houvesse a preocupação de estabelecer relações de dialogicidade com possíveis interlocutores. 

Essa opção tatua o bloco das produções textuais dessa coleção com o emblema da circulação 

quase exclusivamente escolar para os produtos de textos escritos dos alunos. Um texto que se 

finda nele mesmo, como afirmava Leiva Leal (2005, p. 75). 

A coleção, desse modo, reduz as possibilidades de interação por meio da escrita, 

restringindo tal atividade ao uso dos gêneros no âmbito escolar, circunscrevendo-os a esse 

espaço de circulação e aos seus respectivos interlocutores, quando não apenas aos/ às 

docentes. Prova disso é que apenas 11 (8,80%) das 125 proposições definiram interlocutores, 

dos quais um seria o irmão do aluno; um, uma criança imaginária e os demais seriam os 

colegas de turma ou comunidade escolar. A maior dificuldade parecia ser relativa à falta de 

finalidades reais para a produção de textos pelos alunos. Eles são chamados a escrever apenas 

para o estudo e sistematização do estudado. Além disso, os interlocutores restringiam-se a 

professores e, quando muito, aos colegas de turma. As demais proposições, muitas das quais 

partem de gêneros que circulam também fora dos muros das escolas como histórias, anúncios, 

HQ, entre outras, ainda assim recebem por interlocutores os próprios colegas da turma. 

Outros, como o cartaz educativo não indica interlocutor, mas se sugere colocar os cartazes no 

mural na própria sala, o que indicaria que os interlocutores, novamente, seriam professor/ 

professora e colegas de turma, ou, quando muito, turmas de outros horários freqüentadoras da 

sala. Poucas foram as situações em que se sugeria produção para leitores que não esses, como 

a árvore genealógica para o irmão, ou, no caso de situações imaginárias, a carta-convite para 

uma criança do livro.  

Quanto às finalidades para a circulação do texto, em dez (8%) propostas foram 

indicados propósitos em quais havia aproximações quanto à finalidade social extra-escolar do 

texto, como, por exemplo, convidar alguém a visitar sua casa, dentre outras. Essas últimas 

estiveram presentes nas propostas baseadas em gêneros como panfletos, carta-convite, 

anúncios e outros.  
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Desse total geral de propostas de produção de textos, 28% possuíram comandos que 

poderiam possibilitar o desenvolvimento de um texto com alguma dimensão argumentativa. 

5,6% foi representado por gêneros da ordem do argumentar: charges, cartaz educativo, 

anúncios, panfletos. Da quantidade de propostas apresentadas por volume, é possível perceber 

um aumento gradual do primeiro ao último, respectivamente 4 propostas no volume 1, 9 nos 

volumes 2 e 3, 13 no volume 4.  

 

TABELA 9 – Propostas de produção de textos escritos com dimensão argumentativa da 

coleção A. 

Volumes 
Gênero solicitado 

LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Redação 1  3,45 5  16,12 6  23,07 8  20,51 20  16,00 
“Descrição” 0 0 0 0 0 0 2  5,13 2  1,60 
Cartaz educativo 1  3,45 1  3,23 0 0 0 0 2  1,60 
Charge 0 0 0 0 0 0 2  5,13 2  1,60 
Anúncio/ Anúncio 
publicitário/ 
propaganda 

1  3,45 0 0 0 0 1  2,56 2  1,60 

Diálogo para texto 
teatral/ texto teatral 

0 0 0 0 1  3,85 0 0 1  0,80 

Ficha  0 0 1  3,23 0 0 0 0 1  0,80 
Lista 1  3,45 0 0 0 0 0 0 1  0,80 
Cartaz temático 0 0 1  3,23 0 0 0 0 1  0,80 
Cartão-postal 0 0 1  3,23 0 0 0 0 1  0,80 
Biografia 0 0 0 0 1  3,85 0 0 1  0,80 
Panfleto  0 0 0 0 1  3,85 0 0 1  0,80 
Atividades de produção 
de textos não 
argumentativos 

25 86,20 22 70,96 17 65,38 26 66,67 90 72,00 

Total  29 100 31 100 26 100 39 100 125  100,00 
 

O quantitativo de propostas poderia ser considerado suficiente, entretanto, há outros 

fatores a serem considerados, como a clareza dos comandos, as tentativas de aproximação a 

situações reais de produção, o estabelecimento de interlocutores às produções e a exploração 

prévia das características do gênero e da temática a abordar nesse para compor a base de 

orientação. Nesse caso, é importante salientar a necessidade da produção de comandos claros 

e, à medida do possível, que contemplem esses aspectos, uma vez que diversas pesquisas 

salientaram sua validade na produção de textos mais coerentes às situações propostas 

(SCNHEUWLY e DOLZ, 2004; ROCHA e COSTA VAL, 2005).  

No capítulo teórico dessa dissertação, fizemos referência à pesquisa de Leal e Morais 

(2006), na qual constatou-se que o contexto imediato de produção (representações sobre  
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espaço de interlocução do contexto social no qual o sujeito se reconhece, como também o 

momento e espaço no qual escreve) influenciou no resultado da produção de textos pelos 

alunos. Assim, um dos contributos do livro didático a esses momentos poderia ser 

exemplificado nos movimentos de exploração do gênero, da temática e a solicitação das 

propostas através de comandos claros, completos e buscando aproximar-se da finalidade 

social do gênero posto à produção. 

A maior representatividade das solicitações de produção nas quais encontramos 

alguma dimensão argumentativa foi materializada nas propostas de redações escolares. Como 

havíamos salientado, para essas, em geral, não se explicitava qualquer gênero, finalidades ou 

interlocutores, mas era possível inferir se tratar de redações, para sistematizar ou demonstrar 

apropriações quanto ao conteúdo estudado destinadas às/ aos docentes. Para essas, portanto, 

os preparativos para a produção não foram contemplados. Apesar dessa constatação, essa 

categoria foi representativa de solicitações com dimensão argumentativa. Em que sentido isso 

ocorreu? 

Particularmente, reflitamos sobre as exigências das redações de concursos. É preciso 

“dissertar”, explorar a temática proposta explicitando seu nível de controvérsia, aspectos 

positivos e negativos. Nesse caso, a argumentatividade estaria no âmbito da temática 

proposta. Algumas ocorrências nessa coleção aproximam-se dessas situações. Entretanto, no 

livro, em muitas circunstâncias, já há um ponto de vista exposto anteriormente à solicitação 

da produção textual, presente no material textual, geralmente acordadas por questões éticas, 

para as quais se espera dos alunos a assunção desses pontos de vista como seus: 

 

Investigar: O trabalho infantil no Brasil. 
O que vocês vão fazer: obter informações sobre a situação da criança 
trabalhadora no Brasil. 
Como vocês vão fazer: levantando informações sobre o tema em revistas, 
jornais e na internet. 
- Recolham imagens sobre o assunto e colem num cartaz. 
- Escrevam ao lado das imagens um pequeno texto sobre o assunto. 
(Coleção A, volume 3, p. 85) – grifo nosso 

  

Para essa proposta, a obra demonstra preocupações em torno de possibilitar discussões 

acerca da temática. Antes dela, é apresentado um conto produzido para o próprio livro que 

busca retratar a realidade das crianças que trabalhavam na indústria há cerca de 100 anos. 

Após, há uma fotografia desse período e para essa uma legenda que destaca: “Crianças 

operárias por volta de 1900”. Em seguida, o texto é problematizado em uma atividade de 

compreensão textual seguido da proposta de pesquisa e produção textual referendada. Abaixo 
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dela, ainda há outras questões de compreensão que problematizam nova fotografia de uma 

criança pequena trabalhando no corte da cana, para a qual destina-se a legenda: “Foto de 1997 

na região de Piracicaba, estado de São Paulo”. Essas informações estão disponíveis nas 

páginas amarelas do livro – páginas especiais, diferenciadas do texto principal, portadoras de 

atividades e textos para problematização. Trazem, algumas vezes, textos com funções 

complementares. As páginas foram dispostas no que se tem chamado de “páginas duplas”, ou 

seja, o livro aberto possibilita a visualização de duas páginas, para as quais os projetos 

gráficos das editoras têm utilizado de maneira a aproveitá-las no tratamento dos conteúdos das 

áreas. Dessa forma, ao visualizar a proposta, os alunos também estariam, ao mesmo tempo, 

visualizando todas essas informações. Mais um aspecto a salientar é que o livro apresenta ao 

lado da atividade um ícone indicando “trabalho em grupo”. 

Dessa forma, é possível perceber empenho em levar os alunos a tomarem 

conhecimento da temática e, na medida do possível, instrumentalizar-lhes sobre esse aspecto 

para a produção textual. No entanto, parece que na própria elaboração da obra percebe-se esse 

espaço como insuficiente, solicitando, no comando da produção, mais pesquisas sobre o 

assunto e uma produção em grupos, o que se supõe acarretar mais informações colhidas e 

conversas para chegar a um acordo na constituição do texto, seja quanto a quais informações 

seriam mais importantes abordar, seja sobre as ações da produção, sua linearização (ROJO, 

2005, p. 196). 

Outros comandos referentes às redações textuais nos revelaram uma preocupação na 

obra de estabelecer reflexões sobre pontos de vista opostos, apresentados no material textual. 

Dessa forma, encontramos na seção de atividades, inseridas geralmente após o tratamento do 

material textual, uma ocorrência interessante. Tratava-se de uma proposta baseada na análise 

de músicas. Essa atividade foi inserida nessa seção que se apresentou em páginas duplas. 

Além disso, o material textual anterior a ela abordou aspectos positivos e negativos da cidade 

do Rio de Janeiro. A seção de atividade foi composta por outras seções, como: organizar o 

conhecimento e investigar. A primeira foi referente a perguntas de compreensão sobre o 

material textual do capítulo e de dois trechos de música (questionadoras da exaltação 

destinada à cidade – Alagados, de Herbert Vianna e Contraste Social, de M. V. Bill). Na 

segunda,  encontramos a seguinte proposta, acompanhada do ícone “atividade em grupos”: 

 

Investigar: Músicas sobre a minha cidade 
O que vocês vão fazer: em grupos, pesquisem se existem músicas sobre sua 
cidade. 



194 
 

Como vocês vão fazer: perguntem aos familiares ou aos moradores mais 
antigos da sua cidade. Por fim, escrevam um breve texto contando como as 

músicas mostram a cidade.  
(Coleção A, volume 2, p. 28) – grifo nosso. 

 

Se fôssemos analisar exclusivamente o comando da atividade, em nenhum momento 

encontraríamos um movimento que exigisse o uso da argumentatividade. Entretanto, em se 

pensando na circunstância de inserção da proposta, pós uma série de contrapontos (Aliás, o 

capítulo inicia com a música “cidade maravilhosa”, de André Filho), é possível inferir que, 

mesmo não encontrando músicas com pontos de vista opostos sobre a cidade em que moram, 

há possibilidades para os alunos elaborarem uma ancoragem enunciativa de acordo com o 

apresentado pelo capítulo somado aos seus conhecimentos prévios dos contextos de produção 

anunciados. Nossa afirmativa é baseada na atitude responsiva dos alunos que as pesquisas de 

Val e Barros (2005, p. 135-165) apontaram, para as quais mesmo quando o gênero lhes era 

desconhecido, as crianças recorriam aos modelos textuais já apropriados, esforçando-se para 

atender ao comando da atividade. Assim, essa atividade abre espaços para professoras/ 

professores e alunas/ alunos estabelecerem um movimento crítico sobre as representações 

apresentadas pelas músicas que retratam a cidade. Reflexões essas que podem, ou não, chegar 

a ser representadas no produto textual através da explicitação de pontos de vista, argumentos, 

justificativas, nas apreciações das músicas encontradas, mesmo quando esses não são 

explicitamente solicitados pelo comando.  

Em quantidade de ocorrências bem menor que as redações, para as quais foram 

destinadas 16%, com 20 atividades, seguiram-se a descrição, cartaz educativo, charge e 

anúncio/propaganda, cada qual com duas ocorrências (1,60%). Desses, é preciso destacar que 

três poderíamos agrupar na ordem do argumentar: cartaz educativo, charge e anúncio/ 

propaganda, aos quais daremos tratamento específico. No entanto, explanemos inicialmente 

sobre como a solicitação de uma descrição pôde apresentar dimensão argumentativa. 

É importante salientar que ambas estiveram presentes no último volume da coleção, 

para a qual destacamos por material textual com dimensão argumentativa os textos didáticos e 

relatos históricos. Posterior a esses, apresentados geralmente como textos principais, 

encontrávamos as atividades, nas quais foram identificadas essas duas solicitações de 

descrições com dimensão argumentativa. 

Por se tratarem de descrição, salientamos que os alunos poderiam chegar a, da forma 

como foram propostas – já destacadas anteriormente, fazer referência a senso estético ou 
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gosto pessoal, entretanto, não seriam levados a sistematizar argumentos quando da solicitação 

da produção textual.  

No entanto, na primeira situação, o comando explicitou o ponto de vista que se queria 

comprovar/ fortalecer com a descrição da fotografia solicitada aos alunos: 

 

As residências do início do século XX mostram as diferenças sociais que 
marcavam aquela época. Observe as fotos a seguir e responda: 
a) Descreva como era o interior desse palacete, mostrado à esquerda; 
Descreva como eram essas moradias populares, mostradas à direita.  

(Coleção A, volume 4, p. 100)  

 

A produção dessa descrição parece uma tentativa de agir retoricamente: os/ as 

discentes vão descrever as duas residências, ressaltando as diferentes condições de vida, 

abordando, portanto, problemas sociais decorrentes das diferenças de classe social.  

A segunda ocorrência conta com um material textual que subsidia a atividade na 

própria página: 

 

 

 (Coleção A, volume 4, p. 103) 

 

Cada cordel dispõe de um ponto de vista sobre o cangaceiro lampião: 1. Próximo à 

imagem de Robin Wood, a que chamaríamos de “bandido social”, ponto de vista presente não 

só em cordéis, mas também na memória coletiva das pessoas e 2. O “pistoleiro”, imagem 

predominante em relação à primeira, tanto nos cordéis quanto nos discursos de filmes, bem 

como nessa memória construída com base nos relatos de experiências de boa parte dos 

Fig. 52. – Cordéis e legenda 
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nordestinos que viram, ouviram, de alguma forma conviviam com as informações sobre 

lampião. Após, há a apresentação de uma fotografia do bando de lampião. Essas são 

acompanhadas de uma seção de questões sobre os cordéis, na qual é questionado aos alunos 

como os personagens principais dos cordéis foram caracterizados em ambos os fragmentos, 

para posteriormente ser solicitada a descrição da fotografia pelos alunos. Nesse caso, seria 

possível compartilhar de qualquer dos dois pontos de vista apresentados, uma vez que não há 

uma discussão em defesa de quaisquer deles. Independente da idéia que se quisesse abordar, a 

descrição poderia apresentar julgamentos de valor, impressões pessoais de acordo com o 

ponto de vista assumido, uma vez que o objeto de descrição explicitado é “a figura do 

cangaceiro”, podendo essa ser entendida por aspectos visuais (roupas, armamentos, etc) ou 

comportamentais, como estiveram impregnados os cordéis. 

Resgatamos novamente a pesquisa de Leal e Morais (2006) para reafirmarmos a 

importância do contexto imediato de produção. Nesse caso, a composição da página na qual a 

proposta encontra-se novamente pode vir a influenciar a produção do texto dos/ das discentes. 

As relações estabelecidas com os cordéis apresentados, o discurso assumido pelos/pelas 

docentes em sala, os posicionamentos das crianças pode gerar uma série de possibilidades 

para a assunção, produção, de um texto com dimensões argumentativas, mesmo em se 

tratando de uma descrição. 

Passemos agora à análise das ocorrências dos textos agrupados na ordem do 

argumentar: cartaz educativo, charge e anúncio. Para Dolz e Schneuwly (2004a, p. 61), os 

gêneros da ordem do argumentar precisariam apresentar uma discussão de problemas sociais 

controversos para serem categorizados enquanto tal.  

Dessa forma, os dois primeiros gêneros poderiam adentrá-la, desde que as charges 

sejam representadas como produções textuais verbais (casos apresentados pela coleção A). O 

cartaz educativo, por exemplo, é representante primeiro das campanhas do Ministério da 

Saúde e do Ministério da Educação, para os quais são destinadas as finalidades de propagar a 

necessidade do uso da camisinha, da prevenção do mosquito da dengue, da necessidade de 

matricular as crianças, de refutar o trabalho infantil, dentre outras. As charges, em geral, 

representam a crítica às políticas governamentais ou ironizam as notícias diárias. Os anúncios 

publicitários ainda não estariam contemplados se não fosse por considerarmos as capacidades 

de linguagem dominantes alocadas pelos autores: sustentação, refutação e negociação de 

tomada de posição. Mesmo que esses não tratem de problemas sociais controversos, estamos 

incluindo-os no agrupamento posto que os anúncios e propagandas publicitárias buscam, 

basicamente, convencer o cliente a comprar, consumir o produto. Para tal utilizam argumentos 
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vários como os de autoridade (ao apresentar as celebridades utilizando-os) e de valores 

comuns (possuem efeitos de comunidade, são valores já consensuados) (BRETON, 2003, p. 

75 a 99). Exemplifiquemos as categorias. 

Ambas as propostas de produção do cartaz educativo com dimensão argumentativa 

aparecem ao final dos capítulos, como a culminar as discussões. A primeira é disponibilizada 

logo após a apresentação de um texto didático, em boxe funcionando como texto 

complementar, sobre a preservação da natureza, intitulado “O trabalho no campo e a 

natureza”. A primeira parte do comando refere-se ao objetivo do texto e a características 

estruturais desse: 

 

Vamos fazer: uma mensagem para defender a natureza. 
Criem uma mensagem que tenha como objetivo preservar a natureza. O 
texto deve ser curto e escrito em letras grandes.  
(Coleção A, volume 1, p. 87) 

 

Poderia -e supor que esse texto ficasse exposto para outras pessoas lerem, por isso a 

necessidade das letras grandes. Entretanto, na segunda frase do comando, o interlocutor passa 

a ser quase exclusivamente o próprio autor: 

 

Vamos fazer: uma mensagem para defender a natureza. 
Criem uma mensagem que tenha como objetivo preservar a natureza. O 
texto deve ser curto e escrito em letras grandes.  
Escrevam a mensagem numa folha de papel sulfite e a ilustrem com um 
desenho. Colem a mensagem na contracapa do caderno (Coleção A, volume 
1, p. 87) 

 

Mesmo que não haja explicitação do gênero, é possível perceber a intenção inicial do 

cartaz educativo nas primeiras frases do comando. Entretanto, ao final, essa iniciativa é 

podada, a não ser que a pretensão fosse manter uma cópia da mensagem na folha de papel 

sulfite como garantia aos autores, a proposta solicita a realização em duplas, guardar uma 

versão para si. Efetivamente, se a intenção inicial fosse a de produzir o cartaz educativo, é 

possível que o comando estivesse incompleto, à medida que não houve sugestão do espaço de 

circulação e interlocutores para o texto. Se a intenção era produzir o texto e posteriormente 

deixá-lo registrado no caderno, sem necessariamente socializá-lo, a escrita inicial em letras 

grandes não teria finalidade.  

A segunda é apresentada como finalização de um bloco, intitulado “Pelos campos do 

Brasil”, para o qual destinaram-se três capítulos que dissertavam sobre a posse da terra pelos 
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índios, a agricultura e a pecuária brasileira. A atividade foi inserida numa dupla de páginas 

que retratavam a exploração da Amazônia: 

 

Vamos fazer: cartazes em defesa da Amazônia. 
O que vocês vão fazer: cartazes para defender a Floresta Amazônica. 
Como vocês vão fazer: pesquisem formas de explorar os recursos naturais 
da floresta sem destruí-la. Vocês podem utilizar desenhos ou colar imagens 
retiradas de revistas ou da internet. 
Ao final, organizem uma exposição com todos os cartazes feitos pela classe. 
(Coleção A, volume 2, p. 147) 

 

Nesse caso, a atividade explicita o contexto de circulação, mesmo que restrito à sala de 

aula, do qual se subtende os interlocutores. Entretanto, o quê escrever não foi especificado. A 

denominação “cartazes” faria referência ao suporte no qual o texto seria escrito10. O texto a 

ser produzido no cartaz não foi indicado, mas é possível entender que se tratasse de cartaz 

educativo, uma vez que a solicitação fazia referência à defesa da Amazônia. Em nenhuma das 

duas propostas, os alunos teriam acesso a uma exploração anterior do gênero solicitado. 

Os comandos nos quais as charges foram foco, diferentemente, apareceram após 

outros exemplos desse gênero terem sido apresentados, segundo exemplo: 

 
Criem uma charge sobre essa novidade (o cinema). Usem como inspiração a 
charge sobre os primeiros automóveis, vista acima. 
(Coleção A, volume 4, p. 97) 
 
Vamos fazer: uma charge 
- Junto com um colega, criem uma charge satirizando um fato 
escolhido por vocês. Pode ser um campeonato de futebol, uma eleição 
presidencial, um acontecimento na escola, o dia-a-dia da sua família, 
etc. Mostrem o resultado para os colegas. 
(Coleção A, volume 4, p. 148) 

 

Na primeira solicitação, a recomendação, indicada pelo ícone, é que a atividade de 

realize em duplas. Não houve exploração do gênero, mas a temática indicada para abordagem 

poderia ser baseada nas informações disponibilizadas no livro. No entanto, apesar de o 

material textual apresentar uma situação cômica sobre o surgimento do cinema, a finalidade 

do texto não é ressaltada no comando.  

Mas parece haver certa intencionalidade na obra em possibilitar uma apropriação mais 

sistemática desse gênero, mesmo quando as propostas são insuficientes. Essa impressão é 

                                                 
10 Salientamos que a nomenclatura “cartaz” é hoje utilizada tanto para denominar o suporte do texto, como para 
designar, quando associado a um adjetivo, o gênero que apresenta. Nesse caso, para o “cartaz educativo”, só fora 
indicado “cartaz”, o que poderia gerar dubiedade na compreensão da proposta.  
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alimentada pela relativa proximidade entre as propostas de produção de charges (páginas 97 e 

148) e a elaboração da segunda atividade, na qual o livro disponibiliza o gênero que 

possibilitou a criação da charge de Ziraldo, disposta logo abaixo desse, e realiza a solicitação 

que citamos. Contudo, novamente a exploração centra-se no âmbito da temática, porém, dessa 

vez, essa anuncia a finalidade do gênero: “satirizar um fato”.  

 

 

 

(Coleção A, volume 4, p. 148) 

 

As ocorrências dos comandos que requeriam produção de anúncios/ propagandas se 

fizeram em duas situações. Uma na qual o comando aparecia junto a um relato pessoal como 

texto complementar, no qual se falava dos anúncios publicitários/ propagandas presentes nos 

bondes: 

 

Inventem uma nova marca de sabonete. Criem um anúncio publicitário para 
ela.  (Coleção A, volume 4, p. 96) 

 

A atividade de compreensão do texto complementar se tornou interessante, uma vez 

que possibilitou a exploração das características do gênero, problematizando o interesse em se 

anunciar em ônibus, nos anúncios que mais chamaram atenção dos alunos (levantando, 

portanto, seus conhecimentos prévios sobre o gênero), bem como analisando a validade da 

propaganda de época para os dias atuais, para qual a solicitação da criação de “nova marca de 

sabonete” se faria necessária. A situação apresentada seria uma situação imaginária. 

Fig. 53. – Cartaz, charge e legenda 
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Efetivamente, os textos produzidos pelos alunos no atendimento a esse comando não 

circulariam fora da escola nem teriam uma finalidade real, mas tornar-se-ia interessante à 

medida que há um esforço em reproduzir a situação real para a construção daquele texto: 

convencer ao uso ou à compra.  

A segunda solicitação foi apresentada no volume 1: 

 

Escolha uma das profissões e crie um anúncio para ela. Imagine que o 
anúncio vai ser publicado numa revista ou num jornal. 
(Coleção A, volume 4, p. 148) 

 

Na proposta, houve a preocupação em explicitar o comando da produção, em situar o 

espaço de circulação, em delimitar uma temática, mas não se refletiu sobre a adequabilidade 

do gênero à solicitação. Como situávamos no capítulo anterior, a teoria bakhtiniana admite os 

gêneros como instrumentos mais ou menos estáveis, no entanto, a esse “mais ou menos” é 

preciso acrescer que a possibilidade de reconhecimento e diferenciação entre um gênero e 

outro só é possível por que apresentam uma “certa estrutura definida por sua função” 

(SCNHEUWLY, 2004a, p. 26), já anunciada por Bakhtin (2003, 265) em suas obras. Por essa 

característica, é possível escolher o mais adequado para atendimento à situação: “A escolha do 

gênero se faz em função da definição dos parâmetros da situação que guiam a ação. Há, pois, aqui, 

uma relação entre meio-fim, que é a estrutura de base da atividade mediada” (SCHNEUWLY, 2004a). 

Torna-se complicado pensar na efetivação desse comando num produto textual, uma 

vez que as profissões, em geral, não são anunciadas, mas sim as vagas para emprego ou os 

serviços que são prestados, o que não é o caso. 

As demais produções textuais com dimensão argumentativa solicitadas pela coleção 

registraram apenas uma ocorrência para cada qual: lista, cartão-postal, biografia, ficha, 

diálogo, cartaz temático e panfleto. A preocupação em levar os alunos a se apropriarem de 

uma variedade de gêneros fica prejudicada pela ocorrência única dessas propostas. Nesse 

caso, as dimensões argumentativas presentes no contexto de produção dessas propostas pode 

passar até despercebida.  

Nesse tópico analisamos as propostas de produção da coleção A. Essas demonstraram 

preocupação em indicar gêneros, não mais tipos. Entretanto, ainda encontramos algumas 

permanências quando das propostas de “descrições”. A escolha de basear-se nos gêneros não 

apresenta-se conjugada, no entanto, à preocupação da apresentação de interlocutores e 

finalidades reais para a produção desses, o que gerou certa centração dos produtos textuais 

dos alunos na esfera de circulação escolar.  
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Essa especificidade refletiu-se nas propostas que apresentaram dimensão 

argumentativa, para as quais os gêneros não eram explorados quanto às finalidades, mas sim 

quanto às temáticas a anunciar. Essas temáticas giravam, em geral, em torno do politicamente 

correto. Além dessas, algumas ocorrências de produção de textos da ordem do argumentar 

puderam ser encontradas; algumas baseadas em temas polêmicos. Entretanto, havia outras que 

não tratavam de temas polêmicos, mas pertencentes à esfera publicitária na qual o exercício 

principal seria ironizar fatos públicos ou convencer alguém a algo. Contudo,  essas propostas 

contabilizaram uma porcentagem tímida.  

No próximo tópico, analisaremos as propostas presentes na coleção B. Ao final desse 

capítulo, traçaremos um contraponto entre os comandos de produção de textos apresentados 

nas duas coleções. 

 

9.2. Produção de textos na coleção B 

Focalizaremos a seguir os comandos das propostas de produção de textos apresentados 

na coleção B. Como já foi dito, nesse estudo voltamo-nos para a análise das propostas quanto 

à explicitação do gênero, delimitação dos espaços de circulação, finalidades e interlocutores. 

Nossa preocupação maior, no entanto, centrou-se na busca de propostas nas quais fosse 

possível suscitar estratégias argumentativas. Para tal, analisamos todas as solicitações de 

produção de textos escritos apresentadas, independentemente do agrupamento a que 

pertencesse, refletindo sobre as temáticas passíveis de polêmicas e atividades que as 

antecediam no livro. Para tanto, consideramos que a busca pela interlocução, bem como a 

explicitação dos gêneros, contribuem para constituição de propostas de produção de textos 

que possam possibilitar o desenvolvimento de estratégias argumentativas, com base em 

temáticas com algum nível de discutibilidade. 

Analisemos, primeiramente, os dados quantitativos que surgiram na análise da obra. 

Foram destinados 67 comandos às atividades de produção textual, dos quais 26 estiveram 

presentes no volume 1, 19 no volume 2, 6 no volume 3 e 16 no volume 4. Essa contabilização 

revela-nos que possivelmente não houve uma preocupação em aumentar a quantidade de 

textos a cada ano/ série.  

Consideramos 67 propostas de produção de textos insuficientes. No volume 3, por 

exemplo, há apenas 6 sugestões. Óbvio que o livro didático não é o único material didático 

utilizado nas escolas, como também não depende só dele a realização de propostas para a 

realização desse tipo de atividade. Porém, enquanto material didático adquirido por verbas 
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públicas a ser distribuído a nível nacional, é preciso destinar certa atenção à qualidade, mas 

também à quantidade, dos itens destinados à sua composição, uma vez que: 

 

O manual didático é um dos poucos gêneros de impresso com base nos quais 
parcelas expressivas da população brasileira realizam uma primeira – e 
muitas vezes a principal – inserção na cultura escrita. É também um dos 
poucos materiais didáticos presentes cotidianamente na sala de aula, 
constituindo o conjunto de possibilidades a partir do qual a escola seleciona 
seus saberes, organiza-os, aborda-os (BATISTA, ROJO E ZUÑIGA, 2005, 
p. 47) 

 

Seis propostas representam pouca contribuição para a ampliação dos domínios 

discursivos da linguagem, de maneira a contemplar as apropriações dos alunos acerca dos 

gêneros e temáticas sugeridas à abordagem dos conteúdos históricos escolares ao longo dos 

200 dias letivos de aulas. O volume que apresentou um quantitativo razoável de propostas foi 

o volume 1. No entanto, avaliemos esses usos e funções privilegiados na obra.  

 

TABELA 10 – Propostas de produção de textos escritos da coleção B. 

 
O gênero mais solicitado aos alunos para produção na coleção foi a lista. Cabe 

salientar, da mesma forma que ocorre na coleção A, que há uma aparente intencionalidade na 

Gênero solicitado LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Lista 13 50,00 5 26,32 1 16,66 5 31,25 24 35,82 
“Descrição” 7 26,92 1 5,27 1 16,66 3 18,75 12 17,92 
Redação 3 11,53 0 0 2 33,34 3 18,75 8 11,94 
Legenda 1 3,85 2 10,53 0 0 0 0 3 4,48 
História/ conto  0 0 2 10,53 0 0 0 0 2 2,99 
Linha do tempo 0 0 2 10,53 0 0 0 0 2 2,99 
Carta-convite 1 3,85 1 5,26 0 0 0 0 2 2,99 
Cartaz de 
divulgação/ panfleto 

0 0 1 5,26 0 0 1 6,25 2 2,99 

Cartaz temático 0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 
HQ 0 0 0 0 1 16,66 0 0 1 1,49 
Relato histórico 0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 
Advinhas 1 3,85 0 0 0 0 0 0 1 1,49 
Lendas 0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 
Artigos científicos 0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 
Mensagem/email 0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 
Glossário 0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 
Quadro 0 0 0 0 1 16,66 0 0 1 1,49 
Notícia 0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 
Verbete 0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 
Tabela 0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 
Total 26 100 19 100 6 99,98 16 100 67 100 
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proposição desse texto. Um primeiro fator que nos impulsiona à afirmativa se revela quando a 

maior freqüência desses é apresentado no volume 1. Esse parece ter sido também o fator 

fulcral para a existência do maior quantitativo de propostas desse tipo de atividade nesse 

volume. Provavelmente tal característica é decorrente da falta de autonomia de escrita dos 

alunos nesse grau de escolaridade. 

Às listas, no tocante à quantidade, seguiram-se as “descrições”, redações e legendas. 

Para as listas, em 33,33% de suas ocorrências foram indicados interlocutores, geralmente 

colegas da sala e professora, e em 25%, houve preocupação de estabelecer finalidades 

diferenciadas para o gênero: realizar pesquisas, sistematizar leituras e jogar: 

 
Segunda etapa: fazer uma lista dos locais onde encontrar pessoas para 
entrevistar ou publicações para ler.  
(Coleção B, volume 2, p. 32) 
 
Com que as crianças brincavam na idade média? Faça uma lista. (Coleção 
B, volume 1, p. 188) 
 
Antes de jogar... 
Para poder jogar você deverá reler os capítulos do livro e, em trios de 
alunos, fazer uma lista de seis perguntas com as respectivas respostas. 
Siga as orientações da professora.  
(Coleção B, volume 1, p. 189) 

 

No entanto, ainda há propostas que partem do gênero lista, sem indicação clara do 

contexto comunicacional. Pouco mais de 65% dessas propostas não apresentavam nem 

interlocutor, nem finalidades: 

 

Faça uma lista das palavras em negrito no capítulo. 
(Coleção B, volume 4, p. 49) 

 

Vê-se, portanto, que na busca de fazer o aluno a aprender a escrever, algumas vezes a 

obra desvincula a atividade de escrita dos propósitos comunicativos. As listas, em geral, têm 

suas finalidades delimitadas pelas situações às quais servem: para compras, de convidados, 

ingredientes de receita, dentre outras. Na escola, elas acabaram também assumindo outras 

facetas, próprias ao ensino, mas sem perder suas características principais: de profissões, de 

atividades, de materiais a coletar, etc (LEAL, T., 2004a, p. 110). No caso das propostas de 

listas do segundo exemplo, não há finalidades explicitadas aos alunos 

A categoria que contabilizou a segunda maior presença na coleção foi a solicitação de 

“descrições”. Novamente, como havíamos constatado na coleção A, essa ocorrência aparece 

centrada no tipo textual e é a única categoria nesse sentido. Buscamos o Guia do PNLD/ 2007 
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para identificarmos alguma indicação que pudesse ter impulsionado a solicitação de 

descrições como um gênero de texto em ambas as coleções, entretanto o único fator que 

poderia causar dúvida é quando há a explicitação de um critério referente aos princípios 

pedagógicos: “Incentivar a discussão de temas e a produção textual com tipologias variadas” 

(BRASIL, 2006, p. 10). Efetivamente, na leitura de algumas resenhas das coleções aprovadas, 

não nos foi possível compreender se essas tipologias faziam ou não referência aos tipos 

textuais conceituados por Marcuschi (2002). Sendo assim, o máximo de justificativa a esse 

fato que chegaríamos é a de levantar uma possível tentativa das coleções em adequarem-se ao 

discurso da proposição de gêneros e não de tipos, sem deixar de contemplar a “tipologia” da 

descrição, sugerida no guia. A elas foram destinados comandos que solicitavam, geralmente, 

descrições de personagens, locais e situações, às vezes apresentados nos textos ou imagens: 

 
Faça uma descrição de cada pessoa representada 
(Coleção B, volume 4, p. 84) 
 
Descreva sua escola: ela tem quantas sacas de aula? Tem pátio? Tem 
quadra? E biblioteca? 
(Coleção B, volume 1, p. 110) 

 
Em poucos momentos, os comandos dessa produção conjugavam-se, possibilitando 

comparações: 

 
Observe a figura: Bela Adormecida vivia numa casa de camponês. O que ela 
está vestindo? Descreva sua roupa. 
(Coleção B, volume 1, p. 161) 
 
Agora observe esta figura: Bela Adormecida voltou a viver no castelo. O 
que ela está vestindo? Descreva sua roupa. 
(Coleção B, volume 1, p. 162) 

 

Dessa categoria, encontramos apenas dois comandos que explicitavam interlocutores: 

um desses se referia à turma e outro à comunidade escolar.  

Às redações, destinaram-se certos cuidados na sugestão de variações quanto às formas 

de produção: individuais, em duplas, textos coletivos. Como as descrições, apenas duas delas 

apresentam explicitamente destinatários, que se restringiram à própria turma. As propostas 

agrupadas nessa categoria eram referentes às sugestões de sistematização dos textos lidos 

acerca de alguma temática e, assim como na coleção A, geralmente não explicitavam o gênero 

e as finalidades: 

 



205 
 

Como será que os historiadores conseguiram estudar a história do povo 
asteca? 
Com um colega, escolha uma das opções abaixo. Em seguida, elaborem um 
texto no caderno explicando por que vocês escolheram essa alternativa. 
Atenção: há mais de uma alternativa correta (...). 
a) Os astecas gravaram alguns depoimentos em DVD e os deixaram para as 
gerações futuras. 
b) Pesquisadores (como arqueólogos e historiadores) encontram ossos, 
construções e objetos e, com base em estudos desse material, escrevem a 
história dos astecas. 
c) Os astecas costumavam registrar em fotografias tudo o que faziam. Por 
isso, temos hoje muitas fotos que nos permitem conhecer a vida desse povo. 
d) Os pesquisadores estudavam a escrita e as pinturas que foram produzidas 
pelos astecas há muito tempo.Com base em estudo desse material, 
conseguem escrever a história dos astecas. 
e) Quando os espanhóis chegaram à região onde os astecas viviam, 
conheceram muitos aspectos da vida desse povo e os registraram em 
documentos escritos. 
(Coleção B, volume 3, p. 72) 

 

Várias foram também as composições dos comandos classificados nessa categoria: 

escolha de um tema em uma lista de temas para dissertar, escrever o texto com base em 

seqüência de questões ou norteado por uma pergunta, após leituras ou pesquisas para 

comparar ou organizar informações aprendidas. No caso citado, os alunos teriam de optar por 

uma dentre várias frases verdadeiras ou falsas para responder a pergunta, que serviria de 

subsídio para a produção textual. O contexto de interlocução nesse tipo de proposta acaba por 

ser prejudicado, uma vez que o texto não é concebido como espaço de interação, tal como 

emerge nas situações extra-escolares. Reafirmamos novamente que, com isso, não estamos 

negando que a escola é também uma esfera social de interlocução e, como tal, cria seus 

próprios gêneros, mas, sim, que nesse ambiente, as crianças deveriam estar aprendendo 

também a lidar com os textos que circulam fora dessa instituição. Seria possível, caso a 

concepção fosse outra, incluir na obra as situações de comunicação escolares que se 

aproximassem das extra-escolares: jornais escolares, circulares, convites a outras turmas, 

dentre tantas outras que deixam de ser contempladas quando a opção é por “redações”. A 

necessidade dessa instauração, desse reconhecimento do texto com instrumento de ensino e 

interlocução, é ressaltado por Leiva Leal (2005, p. 66): 

 

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 
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Para as legendas, às quais encontramos uma quantidade pouco significativa de 

ocorrências, destinaram-se solicitações de produção para situar imagens e fotografias dos 

livros e numa outra situação do bairro, inclusa numa proposta de desenvolvimento de um 

projeto didático sobre a história do bairro, caso o projeto viesse a ser executado. Apenas esse 

exemplo da categoria possuía explicitação dos interlocutores: 

 

3 – Exponha as fotos para a comunidade escolar. �ão se esqueça de fazer as 
legendas com o nome do lugar e a data. 
(Coleção B, volume 2, p. 39) 

 

Como ocorreu na coleção A, alguns comandos solicitavam mais de um gênero por vez. 

Esses eram computados uma ocorrência por gênero apresentado. Em outras situações, 

encontramos uma proposta que deixava a cargo do aluno a escolha entre dois gêneros. Foi o 

caso das categorias: mensagem/e-mail e cartaz temático/ panfleto. 

Desse quantitativo, para os quais exemplificamos as categorias mais significativas, 

apresentaremos, a seguir, as ocorrências que favoreceriam o desenvolvimento de estratégias 

argumentativas quando da proposta da produção dos textos. Essa preocupação foi identificada 

em 17,94% dos comandos, para os quais as propostas de redação abarcaram 8,94%.  

 
TABELA 11 - Propostas de produção de textos escritos com dimensão argumentativa da 

coleção B. 

 

Ao analisarmos a quantidade de propostas por volume, reafirmamos o julgamento de 

que a quantidade é  insuficiência, uma vez que tanto os PCN quanto o Guia do PNLD primam 

pelo desenvolvimento de uma perspectiva problematizadora dos conteúdos históricos 

Gênero solicitado LD1 LD2 LD3 LD4 Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
(Redação) 3 11,53 0 0 1 16,67 2 12,50 6 8,96 
“Descrição” 0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 
Cartaz de divulgação 
/ panfleto 

0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 

História  0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 

Carta 0 0 1 5,26 0 0 0 0 1 1,49 
HQ 0 0 0 0 1 16,67 0 0 1 1,49 
Notícia 0 0 0 0 0 0 1 6,25 1 1,49 
Produção de textos 
não argumentativos 

23 88,47 17 89,48 4 66,66 11 68,75 55 82,10 

Total 26 100 19 100 6 100 16 100 67 100 
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escolares, a fim de possibilitar aos alunos espaço para análise dos acontecimentos históricos, 

passados e atuais, condizentes com sua condição enquanto sujeito histórico e cidadão. Nesse 

sentido, cinco, três ou duas propostas são quantidades muito tímidas para servir de suporte ao 

trabalho do professor e para levar os alunos a apropriarem-se das estratégias argumentativas 

nas atividades de produção de textos escritos nas aulas de História.  

Um aspecto a ressaltar é que, mesmo a coleção apresentando maior quantidade de 

propostas de atividades de escrita no volume 1, aquelas que mobilizavam alguma dimensão 

argumentativa foram privilegiadas no volume 4 da coleção. Como dissemos, no volume 1 a 

predominância era de produção de listas.  

Metade dessa freqüência das propostas com dimensão argumentativa, como dizíamos, 

foi identificada nas solicitações de produção das redações. Nessas, a maior parte dos 

comandos solicitava uma reflexão sobre a temática abordada nas páginas anteriores à 

proposição. Encontramos solicitações de explicação/ registro do que se compreendeu sobre as 

relações conflituosas apresentadas no material textual: 

 

Agora que você estudou como ocorreu o contato entre europeus e povos pré-
colombianos, releia as perguntas que você fez na seção “Formulando 
questões” e responda-as. Depois, organize essas respostas e redija um texto 
único com elas. (Coleção B, volume 3, p. 21) 

 

Pedidos de justificativas a aspectos apresentados pelos textos: 

 

Agora seu grupo vai escrever um texto explicando por que as pessoas 
trabalham. (Coleção B, volume 1, p. 58) 

 

Bem como solicitação de explicitação do ponto de vista, justificativas e contra-

argumentos sobre algum assunto: 

 

Discuta com os colegas as questões abaixo. A professora anotará na lousa 
as principais conclusões e sugestões. Depois, com base nas principais 
idéias, criem um texto coletivo. 
1. O que leva uma criança a trabalhar tão cedo? 
2. O que você acha disso? 
3. Você acha que essa situação pode ser mudada? 
4. O que o governo pode fazer? 
Que atividades uma criança deve fazer durante a infância?  
(Coleção B, volume 1, p. 75) 
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No primeiro exemplo, o comando centra-se em perguntas elaboradas pelos alunos 

antes da leitura do material textual que trata da temática abordada. É solicitado que os/ as 

discentes finjam serem pesquisadores que estariam estudando sobre o contato dos europeus 

com os povos pré-colombianos. É pedido, então, que façam o registro das perguntas relativas 

ao que desejariam descobrir. Após a leitura do material textual, é proposta a atividade. O 

material aborda as relações entre os europeus e os povos pré-colombianos e suas 

conseqüências atuais, salientando que o único aspecto positivo desse contato foi a 

miscigenação. Diante dessa configuração, espera-se que o aluno, na produção textual, assuma 

o ponto de vista apresentado no texto. Nesse caso, o nível de problematização da temática é 

bastante reduzido, uma vez que o livro busca adequar-se às questões éticas cabíveis nesse  

espaço educacional. Nessa situação, percebe-se, então, um estímulo a que o aluno assuma 

uma atitude responsiva frente ao texto lido, que se concretiza no atendimento ao comando. 

Nesse caso, espera-se que ele assuma no seu discurso o ponto de vista sugerido na obra.  

No segundo exemplo, os alunos teriam que elaborar justificativas quando da 

montagem do texto, como fora solicitado no comando. Efetivamente, essas ocorrências não 

apresentam problematizações, uma vez que é consensual a necessidade dos adultos 

trabalharem. Entretanto, por se tratar de um volume destinado a crianças com cerca de 6, 7 e 8 

anos de idade, essa proposta pode levá-las a um esclarecimento sobre essa necessidade, pois 

sabem que os pais/adultos precisam trabalhar, no entanto algumas vezes não sabem 

exatamente o porquê. É comum ouvirmos relatos de pais que precisam explicitar essas 

questões aos filhos. O comando abarca tanto o tratamento dos dados coletados pela entrevista, 

quanto a produção de um texto que solicita elaboração de justificativas a um fato. É preciso 

salientar que nessa proposta os alunos são convidados a trabalhar em grupo e, ao contrário do 

que pode parecer, têm um exercício difícil à frente: utilizar a pesquisa realizada através de 

textos orais em uma produção escrita.  

No terceiro exemplo, a abordagem refere-se a um tema da realidade atual que se 

constitui num problema social, mesmo quando as leis, campanhas, órgãos governamentais ou 

não governamentais encontram-se mobilizados na assunção e tentativa de pôr em prática o 

ponto de vista defendido no texto: proibição do trabalho infantil. Há um ponto de vista 

predominante apresentado pela coleção, mas há outro que impulsiona a permanência desse 

fator, baseado nas condições de vida das pessoas e nos espaços de exploração do trabalho 

infantil.  

A tentativa, na obra, parece ser de envolver os alunos no combate a essa situação, 

novamente numa alternância entre as falas, fazendo-os assumir o ponto de vista da obra e 
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levando-os a elaborarem argumentos e contra-argumentos na sua produção textual escrita. 

Nesses casos, um dos objetivos é ajudar os alunos a refutar argumentos de pessoas que 

estejam fora do espaço escolar e que pratiquem a exploração do trabalho infantil. Assim, há, 

de fato, possibilidades de desenvolvimento de habilidades argumentativas, tais como: expor 

com clareza seus próprios pontos de vista, justificar os pontos de vistas; antecipar pontos de 

vista alheios; refutar pontos de vista contrários aos seus; negociar pontos de vista, dentre 

outros. 

Nesse sentido, na atividade proposta, a coleção pode ter “(...) como metas ensinar os 

alunos a apresentar claramente seus pontos de vista, variando as estratégias e adequando-as às 

situações” (LEAL e MORAIS, 2006, p. 66) 

Outros comandos de produção textual parecem caminhar no sentido de direcionar os 

alunos a concordarem e, até, defenderem o ponto de vista assumido na obra. Ressaltamos que, 

apesar desse tipo de interação restringir a liberdade de opinião, não é uma atitude negativa, 

pois a escola, como espaço educativo precisa disseminar e defender valores sociais, tais como 

o respeito aos direitos sociais, o combate à discriminação, o combate à violência, dentre 

outros. Logo, esse movimento de levar os alunos a entrarem em concordata com os 

pressupostos éticos presentes nos livros é extremamente cabível a uma coleção que se propõe 

a ensinar conteúdos históricos escolares, uma vez que esse material já fora usado como 

instrumento de dominação, de reprodução de preconceitos e estereótipos a serviço de uma 

parcela da sociedade na História recente do Brasil (BITTENCOURT, 2004b, 303). 

A esse mesmo movimento, citaremos dois exemplos presentes do LD 4: 

panfleto/cartaz e notícias: 

 

A maior parte das pessoas no Brasil, hoje, não sabe que os povos indígenas 
foram escravizados na época da chegada dos portugueses. Seria importante 
que você e sua turma divulgassem essas informações à comunidade. 
Siga as orientações: 
1. Em grupo, com a orientação da professora, faça uma lista das 
informações que seria importante divulgar. 
2. Escolha uma das formas de divulgação: cartaz, panfleto ou 
seminário. 
3. Escolha o público para quem vocês querem escrever: uma outra 
turma da escola (1ª, 2ª, ou 3ª séries) ou para os pais em algum evento da 
escola.  
Depois de decidir isso, mãos à obra. 
(Coleção B, volume 4, p. 47) 
 
A turma vai fazer de conta que é uma redação de jornal. Todos são 
repórteres. 
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1. Vocês vão escrever notícias para outras turmas da escola, dando 
informações sobre os povos indígenas. A fonte dessas informações são os 
capítulos já estudados que tratam dos povos indígenas. 
2. Formem grupos de quatro e escolham o assunto sobre o qual 
gostariam de escrever. Sigam as orientações da professora e bom trabalho! 
(Coleção B, volume 4, p. 62) 

 

Em ambos os casos, não há solicitação de explicitação de pontos de vista, justificativas 

ou contra-argumentos, nem os comandos envolvem, necessariamente, temáticas nas quais a 

dimensão argumentativa seja ressaltada.  

Ao analisar exclusivamente o comando da atividade, não a julgaríamos 

impulsionadora do desenvolvimento de alguma estratégia argumentativa. No entanto, por 

considerarmos o encadeamento apresentado nos livros, e solicitados no PNLD, entre os textos 

e as atividades, nos lançamos em busca das intenções possíveis relativas às atividades 

propostas.Tratemos, então, de situar um pouco o discurso do material textual apresentado 

imediatamente antes das propostas.  

Antes do primeiro exemplo, o livro disponibiliza um capítulo intitulado “A histórica 

luta pela terra”, com muitas imagens, com suas respectivas legendas, sobre as representações 

de artistas desde o período da colonização dos portugueses (1643 - Eckoult) até datas mais 

recentes (1948 – Portinari). Várias são as situações retratadas, dentre elas as referentes aos 

povos indígenas e à situação da primeira missa no Brasil. O texto principal é composto por 

textos didáticos que retratam os conflitos traçados por decorrência da chegada dos 

portugueses e de suas formas de dominação no trato com os povos indígenas. Antes ainda da 

abertura desse capítulo, no capítulo anterior, encontramos, como texto de fechamento, uma 

reportagem que trata das mudanças estruturais (saneamento e construção de casas de 

alvenaria) providenciadas pelo Ministério do Turismo, em parceria com o governo da Bahia, 

na reserva indígena de Coroa Vermelha, em prol da comemoração dos 500 anos do 

descobrimento. Nesse texto, são explicitados pontos de vista a favor e contra as obras. O 

enunciado final é um depoimento da representante das mulheres da aldeia, de que os Pataxó 

estariam perdendo um pouco de sua história.  

Na produção proposta no primeiro exemplo, caso os alunos tenham realizado a leitura 

do material textual anterior a essa proposta, é possível que o ponto de vista subjacente aos 

textos postos à leitura sejam considerados, mesmo porque os alunos apresentam atitudes 

responsivas frente ao que o ambiente escolar espera deles, como foi constatado nas pesquisas 

de Leiva Leal (2005), bem como na de Costa Val e Barros (2005). Como o livro didático é 

encarado por pais e alunos como um instrumento próprio à atividade escolar, será, 
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possivelmente, considerado como referência para os textos que devem ser produzidos. Nesse 

sentido, levar os alunos a divulgar que os povos indígenas foram escravizados em 

determinado período histórico pelos portugueses a um público que desconhece essa realidade, 

requer a consideração das formas de dominação exercidas, bem como do fato de ter direitos 

roubados, como o da posse das terras. O gênero escolhido, nesse caso o panfleto ou cartaz de 

divulgação, é apropriado à situação. A opção que se faz é de engajar os alunos num 

movimento de denúncia relativa aos problemas porque passaram os povos indígenas, 

exercício que poderia chegar a subsidiar, servir de justificativa, à luta por seus direitos 

atualmente. 

Por tratar de solicitação de notícia, não estaria em jogo necessariamente a apresentação 

de dimensões argumentativas. Porém, além de haver certa confusão conceitual na obra do que 

seria notícia e reportagem – por exemplo, a reportagem sobre a pavimentação da reserva de 

Coroa Vermelha foi denominada na obra de notícia, o gênero não é explorado em suas 

finalidades nem características estruturais. A proposta é de prestar informações ao restante da 

escola sobre os povos indígenas. Rodrigues (2006, p. 215) ainda faz outra ressalva: “Não 

existe notícia verdadeiramente objetiva. A sua escolha, o seu lugar no jornal já são atos de 

avaliação”. Para a produção, os alunos têm à disposição o material textual que fala sobre a 

luta dos indígenas por seus direitos, suas formas de organização para atingir tal fim e órgãos 

que apóiam o movimento. Além desses, em geral, a mídia tem apontado para pontos de vista 

opostos sobre a concessão das posses de terras para os povos indígenas. Todavia, à escola, 

cabe atentar ao apoio dessas iniciativas, uma vez que historicamente se vislumbra a 

marginalização a que os povos indígenas foram submetidos. Sendo assim, é possível que, 

novamente, o material textual possa ser considerado no momento da produção pelos alunos, 

incitando-os a um discurso em prol dos povos indígenas. Sobre a inserção dos gêneros da 

esfera jornalística na escola, Rodrigues (Idem, 214) ressalta: 

 

A entrada dos diferentes gêneros jornalísticos na escola como objetos de 
ensino/aprendizagem encontra seu respaldo na necessidade de compreensão 
e domínio dos modos de produção e significação dos discursos da esfera 
jornalística, criando condições para que os alunos construam os 
conhecimentos lingüístico-discursivos requeridos para a compreensão e 
produção desses gêneros, caminho para o exercício de cidadania, que passa 
pelo posicionamento crítico diante dos discursos. 
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Nas demais ocorrências, não identificamos uma proposta que apresentasse temática 

passível de problematização e assunção de pontos de vista opostos. Com exceção da 

solicitação de escrita de uma carta: 

 

Você leu que um grupo de indígenas dos Estados Unidos quer que o 
fóssil do Homem de Kennewick seja enterrado no local em que foi 
encontrado. Você apóia a idéia dos indígenas?  
Se você está de acordo com a reivindicação deles escreva uma carta 
ao presidente dos Estados Unidos dizendo que ele deve deixar que 
enterrem seu antepassado. 
Se você não concorda com os indígenas, escreva uma carta a eles 
explicando seu pensamento.    
(Coleção B, volume 2, p. 111) 

 

Na proposta é explicitado um gênero, é delimitado o espaço de circulação do texto, são 

indicados os interlocutores e finalidades, além de que a temática fora alvo do material textual 

anterior à apresentação da atividade. 

Ao analisarmos o comando, é possível identificar que se trata de uma carta de 

reivindicação, ou de solicitação, que poderia ser incluída enquanto gênero da ordem do 

argumentar. No comando, há, inicialmente, explicitação do ponto de vista dos indígenas. 

Depois, há questionamento sobre a concordam ou não com esse ponto de vista explicitado e, 

por fim, é solicitada a produção da carta ao presidente dos Estados Unidos, caso defendam 

que o corpo seja enterrado. Caso contrário, a solicitação é para que os alunos escrevam aos 

indígenas, justificando sua opinião.  

Qualquer que fosse a opinião das crianças, seria necessário incluir o ponto de vista e as 

justificativas. A possibilidade de desenvolver contra-argumentos se apresenta à medida que 

torna-se necessário escrever ao representante da opinião contrária a que se optou, no caso, se 

concordar com os indígenas precisa escrever ao presidente dos Estados Unidos, se discordar 

deles, precisa escrevê-los a fim de salientar suas idéias.  

O fato de escrever para alguém, contrário à opinião que se defende, impulsiona-nos a 

tentar convencer a compartilhar, ou pelo menos compreender, o ponto de vista eleito. Nesses 

casos, a inserção do ponto de vista oposto, seu questionamento, o uso de exemplos sobre 

conseqüências de ambas abordagens podem servir de recursos retóricos válidos à composição 

dos contra-argumentos. Para Bakhtin (2003, p. 276) 

 

Nos gêneros secundários do discurso, particularmente nos retóricos (...) 
Muito amiúde o falante (ou quem escreve) coloca questões no âmbito do seu 
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enunciado, responde a elas mesmas, faz objeções a si mesmo e refuta suas 
próprias objeções, etc.. (BAKHTIN, 2003, p. 276) 

 

Esse exercício de inserção das contradições do próprio pensamento podem também 

servir para encaminhar o outro à concordata da conclusão a que se chegou. No caso dos 

discentes, pode representar mais um recurso para tentar convencer quem queira.  

É possível, nesse sentido, estimular a adesão a qualquer dos pontos de vista 

considerados nessa situação, podendo, os alunos, inclusive, exercerem entre si o exercício da 

argumentatividade quando reconhecerem na própria sala opiniões diversas. Consideramos que 

essas seriam as atividades nas quais haveria uma possibilidade maior de propiciar o 

reconhecimento e diferenciação entre o próprio ponto de vista e o alheio, bem como se 

constituem em propostas propícias à assunção desse ponto de vista, fortalecimento dos 

argumentos e elaboração de contra-argumentos. Em suma, essas são as situações de 

aprendizagem das estratégias argumentativas nas quais os alunos se deparam com temáticas 

passíveis de refutação, podendo assumir opiniões divergentes, aceitas no âmbito escolar e 

possíveis de serem debatidas sem levar a posições passionais, que prejudicariam o processo 

de apropriação dos conteúdos em jogo. Mais, dela se ressalta o estímulo à construção de 

contra-argumentos porque se concretiza numa situação fundada na dialogicidade. É, 

particularmente, a esse aspecto que damos destaque: 

 

Considerando que a argumentação é essencialmente dialógica e que emerge 
em situações em que diferentes pontos de vista sobre o assunto são possíveis, 
o trabalho pedagógico de reflexão sobre a construção dos contra-argumentos 
merece um espaço ampliado. Muitos estudos, no entanto, evidenciam a 
carência de estratégias de inserção de vozes de contra-argumentação nos 
textos infantis (LEAL e MORAIS, 2006, p. 67) 

 

Salientamos que também nos dados apresentados em ambas as coleções essa 

afirmativa se faz presente, uma vez que apenas essa atividade solicitava de forma explícita no 

comando a construção de contra-argumentos.   

Ainda em relação a essa atividade, precisamos realizar o movimento de busca do 

material textual que o fundamentou, logo a seguir reproduzido: 
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(Coleção B, volume 2, p. 108) 

 

O texto exposto à leitura fora adaptado do original (como se vê na indicação da fonte 

bibliográfica), o que impede os alunos/ as alunas acessarem sua composição original. Além 

disso, talvez por incluir-se num livro didático de História, o texto parece tendente a se 

contrapor à idéia de apenas enterrá-lo.  

Não há explicitude no texto desse ponto de vista. No entanto, ao apresentar o ponto de 

vista dos cientistas no texto, essa utiliza-se de linguagem em primeira pessoa, assumindo o 

argumento de autoridade das provas genéticas de uma universidade. Ao explicitar o ponto de 

vista dos indígenas, a opinião por eles defendida é apresentada de forma externa à assumida 

pelo texto. Isso pode ser evidenciado na frase “Para eles, os mortos devem permanecer em seu 

local de sepultura”. O “para eles” demonstra, ou pelo menos leva a crer, um alheamento do 

exposto, o que gera enfraquecimento desse segundo argumento.  

Fig. 54. – Reportagem 2 
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No entanto, essa tendência a um ponto de vista específico não desmerece a atividade 

de produção de textos exposta. Por mais que se aceite a opinião predominante apresentada no 

texto, mesmo que essa seja apropriada, ainda assim haverá uma opinião contrária a ser 

refutada. Nesse aspecto, ressaltamos a importância de não só promover espaços para a 

produção de textos nas quais há dimensões argumentativas a serem desenvolvidas, mas 

produções fundamentadas em gêneros da ordem do argumentar, a fim de possibilitar aos 

alunos o exercício da assunção de pontos de vista acerca de temáticas passíveis de debate na 

escola, elaboração de justificativas e desenvolvimento de contra-argumentos.  

Em resumo, a coleção B apresentou poucas propostas de produção de textos, 

conseqüentemente de produções textuais nas quais as estratégias argumentativas pudessem ser 

desenvolvidas. Contudo, as propostas identificadas apresentaram uma variação das dimensões 

argumentativas a abordar/ aprender. As atividades fundamentaram-se, sobretudo, em 

temáticas que precisam ser reafirmadas e defendidas na sociedade. Em poucos momentos, 

havia temas que efetivamente poderiam ser debatidos na escola, de forma que os/ as discentes 

optassem por quaisquer dos pontos de vista que os envolvessem sem conseqüências éticas.  

A seguir, tecemos algumas páginas acerca dos pontos em comum, das diferenças e 

singularidades apresentadas pelas coleções no âmbito das proposições de produção de textos. 

 

 

9.3. A argumentação e produção de textos: contrapontos 

 

 

Ao volvermos às tabelas do total de propostas apresentadas em ambas coleções, e 

observarmos as três primeiras categorias, representantes da maior parte dos comandos das 

coleções, identificaremos que essas centraram-se nas mesmas ocorrências: listas, redações e 

descrições. O mesmo ocorreu para as propostas com dimensões argumentativas, para as quais 

a redação escolar foi a mais representativa tanto na coleção A, quanto na coleção B. Se 

atentarmos às finalidades destinadas a essas ocorrências, identificaremos propostas nas quais 

aprender o conteúdo escolar é a própria finalidade (SCHNEUWLY, 2004a).  

Entretanto, por mais que as propostas se centrassem no espaço e nas finalidades 

escolares, é preciso considerar as adequações das coleções no sentido de baseá-las nos 

gêneros, com exceção da ocorrência das atividades de “descrição” e das propostas de redação, 

nas quais não há indicação de gêneros, nem finalidades. Esse aspecto pode ter influenciado na 
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tentativa, ainda tímida, de inserção de interlocutores – embora maior parte deles internos à 

escola, bem como à variação das finalidades.  

As críticas aqui alocadas sobre a restrição dos textos ao espaço de circulação escolar 

precisam ser explicadas. Nossas críticas são feitas, sobretudo, à falta de propósitos de escrita 

explicitados aos alunos nos comandos dessas produções. Isso significa levá-los a compreender 

o ato de escrever como exclusivamente um ato de avaliação do que se aprendeu. À medida 

que as propostas englobam um interlocutor, mesmo que esse seja o colega da sala, a escrita 

não é apenas para “julgar” o processo interno de aprendizagem, é também para dialogar com 

o outro.  

Ao nos interessarmos pela perspectiva do letramento, priorizamos os diversos usos e 

funções da linguagem, sejam eles internos ou externos à escola. Efetivamente, consideramos a 

escola enquanto um espaço de interlocução (SCNHEUWLY e DOLZ, 2004, p. 98). Nela, 

encontramos o uso da linguagem de diversas formas: ofícios, jornais escolares, convites, 

exposições orais, panfletos e cartazes educativos, apresentações teatrais, feiras de ciências, 

etc. Defendemos, desse modo, que as propostas de produção de textos colocadas aos alunos 

precisam abarcar esses usos e funções, para que eles façam parte dessa produção lingüística 

interna à escola e não somente escrevam para provarem que aprenderam os conteúdos 

ensinados. É possível escrever para aprender conteúdos e explicitar sua compreensão e, ao 

mesmo tempo, escrever para atender a finalidades reais, como para apresentar à escola a 

história do bairro, sugestão apresentada pela coleção B.  

Contudo, é necessário perceber que há usos e funções lingüísticas que não fazem parte 

do cotidiano escolar. Dentre essas, há algumas cuja aprendizagem não se realiza apenas no 

contato com o gênero, posto sua complexidade. Esses são denominados por Bakhtin (2003) de 

gêneros secundários, como já expusemos. São esses gêneros, particularmente, que, segundo  

Schneuwly e Dolz (2004), deveriam ser objetos de reflexão, por meio de um ensino 

sistemático na instituição escolar.  

Com exceção das listas, dada sua funcionalidade didática ao público alvo dos anos 

iniciais, a maior parte dos gêneros solicitados possui um nível de formalidade que o distancia 

das relações íntimas. Necessitam, portanto, de linguagem apropriada e adequação à situação. 

Contudo, nos deparamos mais uma vez com o mesmo aspecto já levantado: os comandos 

elaborados não eram satisfatórios a uma contextualização favorável ao reconhecimento, ou 

aproximação, do gênero em seu funcionamento mimético ao apresentado na sociedade. 

Poucas propostas revelavam preocupação em relação à explicitação das finalidades e 
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destinatários, sobretudo, as que promoveriam o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas. 

Quanto a esse aspecto, a preocupação está mais presente na coleção B que na A. A 

coleção B delimita em 43,28% dos comandos os interlocutores e em 31,34% as finalidades, 

enquanto que a coleção A insere em 8,8% das propostas os interlocutores e em 10,40% as 

finalidades.  

Diante do exposto, consideramos que as coleções apresentaram um movimento de 

flutuação entre considerar os gêneros em sua perspectiva dialógica ou tomá-los apenas como 

instrumentos de avaliação e ensinagem de conteúdos. Torna-se pertinente, portanto, atentar à 

consideração bakhtiniana de que os gêneros se constituem nas necessidades discursivas da 

sociedade, e é particularmente esse aspecto que precisamos valorizar no trabalho pedagógico 

com os alunos: 

 

A intenção discursiva do falante, com toda a sua individualidade e 
subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, 
constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero (...) 
Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os 
nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 
construção do todo (BAKHTIN, 2003, p. 276) 

 

Quanto à coleção B, apenas para traçar um contraponto com o material textual 

apresentado por essa coleção, que abdica quase que completamente dos relatos históricos, 

exceto por quatro ocorrências de fragmentos no volume 4, encontramos uma proposta de 

produção escrita de relato histórico. Essa ocorrência, citada há pouco, solicitava a produção 

de um livro, através de um projeto didático, sobre a história do bairro, no volume 2. Nessa 

circunstância, podemos questionar como os alunos iriam escrever tal gênero se eles não 

teriam tido contato com outros textos com características semelhantes. 

Atentamos que o livro didático de História não é o único meio pelo qual os/as 

discentes entram em contato com o gênero relato histórico, mas nossa intenção é de 

argumentar a favor de que se é solicitado, na obra, a escrita de um gênero, torna-se 

fundamental que essa garanta o contato com o gênero. De acordo com Schneuwly e Dolz  

(2004), esse contato para promover aprendizagem dos gêneros secundários precisa ser 

sistemático.  

Com relação às propostas de produção de textos com dimensão argumentativa, foi 

possível identificar certa progressão em termos de quantidade de propostas na coleção A. No 

entanto, não encontramos indicativos que pudessem referendar o mesmo dado à coleção B.  
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Ainda quanto a essas, para finalizar esse capítulo, resgatemos um aspecto que se 

sobressaiu em ambas as coleções: o discurso apresentado pelas obras advoga em prol do 

politicamente correto e opta pela abordagem ética de muitas temáticas, o que é fundamental. 

Esse movimento se reflete na elaboração das propostas de produção de textos com dimensão 

argumentativa, à medida que boa parte delas apresenta, ou apresentam-se em, situações nas 

quais os alunos são levados a assumir os pontos de vista expressos no livro.  

Não há um esforço de distinção entre o ponto de vista apresentado nas obras e o do 

próprio aluno e, de acordo com as temáticas eleitas para esse tipo de atividade, nem poderia 

haver. No entanto, podemos salientar a necessidade de que outras atividades possam ser 

propostas, com a preocupação de levar os alunos a defender opiniões próprias, que possam ser 

diferentes das apresentadas por seus colegas. 

A pesquisa realizada por Lima (2006, p. 147-150) revela que os alunos apresentaram 

dificuldades na distinção entre seu ponto de vista e o apresentado no texto que foram postos à 

leitura, fosse na resposta a questionários ou na produção de resumos. A autora defende que 

essas dificuldades são devidas à uma provável falta de sistematização no ensino das 

estratégias argumentativas como:  a capacidade de reconhecer o PV do autor, diferenciando-o 

de seu próprio ponto de vista; reconhecer a posição do autor diante das diversas vozes que 

insere no texto; integrar informações apresentadas em parágrafos diferentes; elaborar 

inferências baseando-se nos conhecimentos prévios, articulando-as às informações tratadas no 

texto; localizar as informações explícitas no texto.  

Esse dado nos leva a crer que também as atividades de produção de textos presentes 

nos livros didáticos, pelo menos no que tange às duas coleções analisadas, contribuem para a 

representação e apropriação pelos alunos dos pontos de vista apresentados no material textual 

de forma a não diferenciá-los de seus próprios pontos de vista, uma vez que as atividades que 

apresentaram esse movimento concentraram uma freqüência bem superior àquelas nas quais 

será necessário fazer uma diferenciação de pontos de vista, como é ressaltado por outros 

autores:  

 

Apesar de termos várias pesquisas mostrando que a intervenção didática 
pode levar os alunos a produzir textos argumentativos, “o ensino sistemático 
da argumentação é introduzido tardiamente no fim da escola obrigatória 
(15/15 anos).” (DOLZ, 1996, p. 228). Sendo assim, os alunos mais jovens 
podem não ter uma idéia clara sobre as estruturas textuais esperadas na 
escola, o que explicaria por que em alguns estudos os textos deles se 
distanciam tanto do que é prescrito em manuais de redação que são comuns 
nos anos posteriores de escolarização. (LEAL e MORAIS, 2006, p. 146) 
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Essa afirmativa é confirmada pelos dados levantados nesse capítulo. Ainda encontra-

se ausente nessas coleções de livros didáticos de História para as séries iniciais uma proposta 

de ensino dos gêneros propostos à produção que apresentem alguma dimensão argumentativa. 

Isso se torna mais evidente ao pensarmos nas propostas que partem de textos da ordem do 

argumentar.. 

Nesse capítulo, procuramos mapear as propostas de produções textuais apresentadas 

pela coleção A e pela coleção B. Buscamos analisar as atividades de produção de textos 

escritos que possuíam alguma dimensão argumentativa ou que possibilitavam aos alunos o 

desenvolvimento de estratégias de argumentação. Os dados revelaram-nos uma preocupação 

em ambas as coleções de explicitar em várias propostas, os gêneros discursivos. Essas, no 

entanto, parecem ainda caminhar no sentido de promover espaços de reflexão sobre os 

diversos usos e funções da linguagem, uma vez que a preocupação com a diversificação das 

finalidades e a delimitação de interlocutores apareceram de forma ainda tímida. Tal 

perspectiva imprime conseqüências nas atividades que buscaram manter dimensões 

argumentativas, para as quais, em sua maior parte, a temática escolhida tinha implicações 

éticas, o que gerava uma demanda de aceitação do ponto de vista exposto pela obra.  

No capítulo seguinte, estaremos focadas nas atividades que buscaram levar os alunos 

à aprendizagem da modalidade oral nas coleções. Nos aprofundaremos nas atividades que se 

propunham a possibilitar espaços nos quais o exercício da argumentação recebeu prioridade. 
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10. ORALIDADE E ARGUME�TAÇÃO 

 

Após as apreciações sobre o material textual, leitura e produção de textos nas coleções 

de livros didáticos de História, abordaremos as ocorrências de atividades que solicitavam o 

uso da oralidade. Frente à diversidade de propostas, centramos atenção especial às 

possibilidades de desenvolvimento das estratégias argumentativas. No entanto, registramos 

também as solicitações de atividades em grupos, duplas, dentre outras nas quais o 

desenvolvimento da oralidade fosse possível.  

Procuramos, nos comandos das atividades, pistas que identificassem que o 

desenvolvimento da oralidade era um dos objetivos das atividades. Os comandos encontrados 

foram organizados em quatro grupos. 

No primeiro grupo, concentramos as atividades que solicitavam a produção / 

compreensão de gêneros secundários, aqueles que segundo Bakthin (2003, p.263) “surgem 

nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 

organizado”, ou seja, são produzidos para atender às situações mais formais de comunicação 

(SCNHEUWLY e DOLZ, 2004). É preciso reconhecer que na escola, enquanto um dos 

espaços em que se estabelecem essas relações formais, há circulação de gêneros secundários 

da modalidade oral que lhe são próprios, como a exposição oral. Mas, outros gêneros 

originados de outras esferas sociais também foram encontrados e incluídos nesse grupo. Dessa 

forma, inseriram-se nesse agrupamento gêneros como entrevistas, debates, depoimentos, 

discurso de defesa/ acusação. 

O segundo grupo aglutinou as atividades nas quais as conversas e discussões eram 

centrais. Agrupamos nessa categoria as solicitações de conversas/ discussões sobre as 

temáticas abordadas, as interpretações orais dos textos e as atividades nas quais era preciso 

produzir ou avaliar algo em grupos/ duplas/ na turma. 

Ao terceiro bloco, destinamos as ocorrências nas quais a oralização da escrita era 

requerida. Esse agrupamento é possível à nossa pesquisa por considerarmos que não há 

oposições entre os âmbitos da oralidade e da escrita, e sim níveis de relação entre eles 

(SCNHEUWLY, 2004b, p. 135). Dessa forma, a atividade de oralizar requer conhecimentos e 

habilidades específicos, desde a fluência de leitura, à impostação de voz, ritmos, dentre outras 

características próprias dessa modalidade.  

No último grupo foram classificadas as atividades que continham reflexões sobre 

vocabulário e variações lingüísticas. Essas problematizavam as palavras e expressões de 
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textos em prol da ampliação vocabular, assim como levavam à discussão sobre as variações 

lingüísticas presentes na fala. 

Organizamos os blocos e suas respectivas categorias no quadro seguinte: 

 

QUADRO 2 – Categorização das atividades de oralidade 

Grupo Categoria  Tipo de atividade 
Atividades que 
estimularam a produção 
de gêneros orais 
secundários 

1.1 Entrevistar alguém 
1.2 Dar depoimento oral ou relato pessoal 
1.3 Fazer exposição oral 
1.4 Representar peça teatral 
1.5 Contar história 
1.6 Responder charada/ adivinhação 
1.7 Fazer descrição oral de objetos, pessoas ou cenas 
1.8 Produzir textos instrucionais 
1.9 Debater 
1.10 Produzir notícias ou reportagens em jornal falado 
1.11 Fazer discurso de defesa/ acusação 
1.12 Produzir listas orais 
1.13 Produzir / analisar horário político 
1.14 Narrar jogos 

Atividades que 
estimularam a produção 
dos gêneros conversa/ 
discussão 

2.1 Conversar sobre um tema 
2.2 Interpretar oralmente texto (verbal ou não verbal) 

ou explorar características do gênero discursivo 
2.3 Conversar com os colegas ou com adultos para a 

realização de atividade ou para avaliação de 
atividades feitas 

Atividades de oralização 
da escrita 

3.1 Ler em voz alta 
3.2 Fazer leitura dramatizada 
3.3 Fazer leitura jogralizada 
3.4 Recitar ou cantar 

Atividades de reflexão 
sobre o vocabulário ou 
variação lingüística 

4.1 Discutir sobre significado de palavras e expressões 
(vocabulário) 

4.2 Discutir sobre variação lingüística  

 

Essas categorias, bem como as utilizadas no âmbito das questões de compreensão 

textual, foram produzidas nas pesquisas do Grupo de Estudos em Argumentação e Ensino de 

Língua Portuguesa do Centro de Educação (UFPE). Contudo, como era previsto, nossas 

análises apontaram a necessidade de algumas adaptações, acréscimos. Por exemplo, a 

produção de listas orais fora a ela acrescentada, assim também a categoria 2.3 foi alvo de 

modificações, uma vez que nas coleções de História parte das conversas com adultos 

destinou-se à realização de atividades escolares. 

Em algumas circunstâncias, os comandos possibilitavam a classificação da atividade 

em mais de uma categoria. Por exemplo, um mesmo comando poderia solicitar a confecção 

em grupos de um diálogo para teatro e depois solicitar a apresentação para a turma. Assim, os 
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alunos teriam que conversar para realizar a produção escrita do roteiro (categoria 2.3) e depois 

realizar a representação teatral efetivamente (categoria 1.4). Dessa forma, a quantidade total 

das tabelas diz respeito às solicitações apregoadas pelos comandos, e não ao quantitativo de 

comandos em si.  

É preciso pontuar que parte das atividades de oralidade também puderam ser 

contabilizadas nas atividades de compreensão ou produção textuais, uma vez que remetiam a 

produções de textos escritos (em duplas, grupos, coletivos) ou a atividades de interpretação 

textual, como as representadas no segundo bloco. 

A seguir, estaremos nos comprometendo a exemplificar as ocorrências apresentadas na 

coleção A e após na coleção B. Cada categoria será apresentada e destacaremos quais dessas 

apresentaram dimensão argumentativa, quando for o caso. Ao final, discutiremos brevemente 

as ausências de categorias e destacaremos os aspectos mais relevantes. 

 

10.1. A argumentação nas atividades de oralidade da coleção A 

 

As discussões sobre o trabalho com oralidade ganham pouca ênfase no manual do 

professor da coleção A. Como havíamos ressaltado anteriormente, o eixo escolhido para 

nortear suas propostas foi a compreensão textual, como explicitado no Manual do Professor. 

Em relação ao ensino da oralidade, pudemos encontrar no Manual do Professor uma 

explicação dos ícones utilizados. Esses contemplavam atividades orais, atividades em duplas, 

em grupos: 

 

 

(Coleção A, MP, p. 14) 

 

Ainda há referência a seções especiais destinadas aos “projetos em equipes”, que 

aparecem ao final dos capítulos dos volumes 3 e 4. Em nossas análises, percebemos que, além 

de propor atividades em grupos, propuseram produção de encenações teatrais. Todavia, as 

Fig. 55. – Ícones e mascotes 
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atividades de oralidade não estiveram restritas às indicações dos ícones e dos projetos em 

equipe.  

Encontramos 339 ocorrências nos comandos que contemplavam algum aspecto do 

âmbito dessa modalidade. Do total, encontramos 96 atividades no volume 1; 79 e 81, 

respectivamente nos volumes 2 e 3; e, no último volume, concentraram-se 83 atividades. 

Dessa forma, é possível perceber um investimento maior, porém não muito significativo, no 

trabalho com essa modalidade no que seria o primeiro ano do Ensino Fundamental.  

Na tabela 11, podemos observar que as categorias 1.5, 1.6 e 1.11, referentes às 

propostas de produção dos gêneros orais secundários “contar histórias”, “responder charadas e 

adivinhações” e “fazer discurso de defesa/ acusação” não foram contempladas na coleção A. 

O mesmo ocorre com todas as categorias do terceiro bloco (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, respectivamente: 

ler em voz alta, fazer leitura dramatizada, fazer leitura jogralizada e recitar ou cantar) e com a 

última do quarto bloco (4.2 – discutir  sobre variação lingüística).  
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TABELA 12 - Atividades de oralidade na coleção A. 

Categoria LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1.1 7 7,29 2 2,53 3 3,70 4 4,82 16 4,72 
1.2 2 2,08 1 1,26 0 0 0 0 3 0,88 
1.3 1 1,04 0 0 0 0 1 1,20 2 0,58 
1.4 0 0 0 0 2 2,47 3 3,61 5 1,47 
1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.7 5 5,20 1 1,26 0 0 1 1,20 7 2,06 
1.8 0 0 0 0 0 0 1 1,20 1 0,29 
1.9 2 2,08 5 6,33 1 1,23 4 4,82 12 3,53 
1.10 0 0 0 0 0 0 1 1,20 1 0,29 
1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.12 2 2,08 0 0 0 0 0 0 2 0,58 
1.13 0 0 0 0 0 0 1 1,20 1 0,29 
1.14 0 0 0 0 0 0 1 1,20 0 0 
Total 
bloco 1 

19 19,79 9 11,39 6 7,41 17 20,48 51 15,04 

2.1 35  36,45 15 18,99 4 4,94 8 9,64 62 18,28 
2.2 22 22,92 26 32,91 38 46,91 29  34,94 115 33,92 
2.3 19 19,79 29 36,70 33 40,74 28  30,12 109 32,15 
Total 
bloco 2 

76 79,17 70 88,61 75 92,59 65 78,31 286 84,36 

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 
bloco 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 1 1,04 0 0 0 0 1 1,20 2 0,58 
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 
bloco 4 

1 
 

1,04 0 0 0 0 1 1,20 2 0,58 

Total  
Geral 

96  100,0 79 100,0 81 100,0 83  99,99 339 100,00 

 

Na coleção, as propostas de produção de gêneros orais secundários, referentes ao 

primeiro agrupamento de ocorrências, somaram 15,04% (51 atividades). Aglutinamos as 

atividades que requeriam a execução de entrevistas na categoria 1.1, que contou com 16 

(4,71%) propostas. Geralmente nessas situavam-se as perguntas que seriam feitas ao 

entrevistado, como ocorre no caso a seguir. 
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Vamos entrevistar uma pessoa que mora há bastante tempo na cidade onde 
moramos? Vamos descobrir o que ela sabe sobre a cidade. 
Pergunte a ela: 
- As lembranças mais antigas que ela tem da cidade; 
- O que mudou desde aquele momento; 
- Entre essas mudanças, quais foram planejadas; 
- E que mudanças ocorreram sem planejamento; 
- Por fim, peça a ela que descreva a sua cidade. 
Escreva um texto comparando os professores que seus familiares tiveram 
com os seus professores 
(Coleção A, volume 2, p. 38) 
 

Apesar de apresentar sete ocorrências no volume 1 (2,04%), não identificamos uma 

intencionalidade em propiciar a aprendizagem progressiva do gênero, ou seja, não 

encontramos indicações sobre como construir roteiros de entrevistas, como agir no momento 

da aplicação, como tratar os dados coletados. Desse modo, fica claro que a  entrevista é 

tomada como estratégia de coleta de informações sobre temas diversos, o que é bastante 

positivo, mas não há, na obra, uma preocupação em aperfeiçoar esse modo de coleta e análise 

de dados sociais. Duas hipóteses podem ser lançadas sobre esse modo de tratar a entrevista: 

por um lado, pode-se achar que é um gênero fácil e que os alunos já sabem lidar com ele; por 

outro lado, pode-se achar que a aprendizagem se dá de forma assistemática, garantida apenas 

pelo uso do gênero, não sendo necessário refletir sobre ele, planejar seus usos, avaliar suas 

estratégias. 

Por outro lado, há outra aprendizagem importante para lidar com entrevistas, 

discussões, debates, que também não recebeu atenção na obra: a aprendizagem da rotina de 

polidez lingüística. Quanto a isso, Melo e Barbosa (2005, p. 154) ressaltam a importância 

dessas na preparação para a aplicação de entrevistas: 

 
Como forma de cuidarmos de nossas faces e das faces dos nossos 
interlocutores, recorremos, nas conversações face a face, a rotinas de polidez 
lingüística cuja função é apoiar as nossas relações interpessoais. O uso 
dessas rotinas é importante porque promove maior envolvimento 
interpessoal e uma maior proximidade entre os participantes da conversação 
face a face.  

 
Tal polidez garante maiores condições de resgate de informações dos entrevistados. 

Por outro lado, estimula os alunos a pensar sobre questões relativas ao respeito entre as 

pessoas e aos modos como demonstrar tal atitude. 

Como no exemplo acima, muitas atividades incluíam momentos de  socialização dos 

resultados obtidos. Esse é um momento rico, em que os estudantes aprender a expor 

informações para um público, organizando o que aprenderam, refletindo sobre os conteúdos 
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explicitados pelos entrevistados. Assim, é muito positiva essa preocupação encontrada nessa 

coleção. No entanto, não há orientações para que os alunos planejem e avaliem esse momento 

de socialização. Dentre outras aprendizagens a serem ampliadas nesse momento de 

planejamento, seria a contraposição de diversos entrevistados, com organização das 

convergências e divergências encontradas. Esse procedimento ressaltaria mais a dimensão 

argumentativa do gênero: ao entrevistarmos alguém, podemos entender melhor os modos 

como esse alguém concebe a sociedade, os fatos sociais, relativamente aos temas propostos. 

Na socialização, em si, do que ouviram, nos casos em que houvesse posições distintas, já 

haveria a possibilidade de tornar os argumentos levantados nesses discursos objeto de 

reflexão. Mas, um trabalho voltado para o tratamento prévio desses dados explicitaria mais as 

estratégias argumentativas dos entrevistados.  

A segunda categoria atendida pela coleção, porém de forma muito pouco 

representativa, com apenas três atividades (0,88%), era referente às solicitações de relatos 

pessoais ou depoimentos. Requeriam, sobretudo, que o aluno contasse algo sobre informações 

históricas colhidas através dos relatos pessoais de outras pessoas ou sobre suas experiências: 

 
Investigar: �ovos caminhos na cidade 
O que você vai investigar: as mudanças que ocorreram no local em que foi 
construída uma importante avenida em sua cidade. 
Como você vai fazer: procure um antigo morador de sua cidade e pergunte 
a ele como era aquele lugar antes da construção da avenida. 
- Conte para os colegas as informações que obteve. 
- Se puder, mostre fotos do local antes e depois da avenida. 
(Coleção A, volume 2, p. 67) 

 
O exemplo nos remete a observar que efetivamente a atividade propiciaria o deparo 

com duas situações formais. Num primeiro momento, era preciso perguntar a algum morador 

sobre determinado acontecimento histórico da cidade. Tal proposta configura-se como uma 

tomada de depoimentos. A análise desses depoimentos seria o objeto de atenção dos alunos. 

Assim, habilidades relativas à compreensão desse gênero, ao modo como as informações 

seriam selecionadas, distinguindo-se o mais relevante do que era secundário seriam o foco de 

atenção dos professores. No segundo momento, as habilidades de reportarem os depoimentos 

ouvidos com suas próprias palavras seriam também enfocadas. Desse modo, os alunos 

estariam frente a uma situação formal em que precisariam lidar com um gênero diferente dos 

cotidianamente praticados, mas não tão distantes. Apesar de usarem conhecimentos e 

habilidades desenvolvidos nas situações informais, precisariam ter maior planejamento e 

monitoramente de sua atividade por se tratar de uma situação mais pública, portanto, mais 
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formal. O controle sobre a fala, o uso de uma variante lingüística próxima da variante de 

prestígio na sociedade seriam requisitos para a realização das atividades propostas. 

Um outro exemplo dessa categoria pôde ser visto na coleção A, em que era solicitada a 

produção oral de um relato, uma experiência pessoal, que retratasse o acontecimento ou o dia 

no qual foi realizada a fotografia escolhida pelos alunos para atender à atividade. 

 

A partir das informações do quadro, conte a história dessa foto aos colegas.  
(Coleção A, volume 1, p. 15) 

 

Como pode ser observado, nos quadros havia solicitações de que os alunos 

registrassem as seguintes informações: quando a foto foi feita, onde ela foi feita, quantos anos 

você tinha, aparecem outras pessoas na foto? Quem?, Outras informações importantes sobre 

essa foto. Classificamos essa ocorrência como relato pessoal por tratar de solicitar um relato 

das experiências pessoais referentes ao dia/ situação em que a fotografia fora produzida. 

Dependendo da situação registrada nas fotos, haveria, ou não, possibilidade de suscitar, com 

base nos relatos dos alunos, temas de interesse do grupo que mobilizassem pontos de vista 

diferentes ou julgamentos sobre fatos ou pessoas envolvidas nas situações relatadas. No 

entanto, na proposta não há, de modo explícito, objetivos relativos ao desenvolvimento de 

estratégias argumentativas, havendo, nessa categoria, maior atenção às estratégias narrativas. 

A carência de situações em que os alunos se deparassem com a necessidade de expor e 

argumentar de modo mais consciente, controlado, planejado pode ser evidenciada também no 

fato de terem sido encontradas apenas  duas (0,58%) propostas de exposição oral. 

Consideramos que a apropriação das habilidades de expor oralmente seriam pouco 

estimuladas na obra. Representadas na categoria 1.3, tais propostas apareceram nos volumes 1 

e 4.  

Na atividade do volume 1, há uma solicitação de “apresentação” dos resultados de 

uma pesquisa realizada sobre as brincadeiras do tempo dos avós e as atuais. Nessas, era 

requerido que se conversasse com os avós ou pessoas mais velhas, a fim de comparar as 

brincadeiras atuais com as que eles participavam. Após, os alunos eram convidados a 

apresentar esses resultados na sala de aula. 

A atividade do volume 4 conta com mais elementos para a preparação específica da 

exposição. Houve a preocupação em orientar passo a passo as etapas que poderiam subsidiar a 

apropriação do conteúdo a expor. Esse aspecto pode ser notado na reprodução das páginas a 

seguir. 
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(Coleção A, volume 4, p. 64 e 65) 

 

Como esteve previsto no manual do professor, a seção especial “Projeto em equipe” 

possibilitaria a confecção das atividades pelos grupos. A atividade possibilitaria a apropriação 

dos conteúdos, bem como a produção de suportes para orientar a fala.  Como pode ser visto, 

há detalhamento do que deveria ser pesquisado e depois exposto e há uma atenção no trabalho 

de construção de um apoio escrito para a exposição oral. No entanto, não há planejamento 

para essa exposição oral, o que leva os alunos, muitas vezes, a decorar o texto que irá 

apresentar. Aspectos como postura, entonação, finalidades do gênero, tópicos a expor, turnos 

de fala, uso de exemplos, ensaios prévios, não foram objetos de problematização. Mais uma 

vez, parece estar implícita a idéia de que a oralidade não é ensinada e que apenas solicitar que 

os alunos produzam os textos orais leva-os a desenvolver as habilidades necessárias a tal uso. 

Por outro lado, a dimensão argumentativa da proposta dessa última atividade pode ser 

facilmente reconhecida. Contudo, as perguntas que norteavam a produção dos textos na 

modalidade escrita não foram retomadas ou problematizadas na proposta de apresentação 

oral. Efetivamente, há a solicitação, mas essa não é explorada. Dessa forma, a exposição oral 

tanto poderia ser realizada numa apresentação genérica da temática, como poderia remeter ao 

discurso dos materiais textuais que serviram de referência. Assim, mais uma vez, não houve 

Fig. 56. – Projeto em equipe 1 
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um trabalho realmente orientado para a discussão de idéias, possibilitando que acontecesse 

apenas uma exposição de informações sem problematização.  

A representação teatral foi outro gênero encontrado na seção “Projeto em equipe”. 

Com cinco aparições (1,47%) distribuídas entre os volume 3 e 4, se constituíram em 

solicitações de produção de texto teatral e apresentação. Dois casos se destacaram. O primeiro 

referente a uma ocorrência no volume 3 e outra, da referida seção, no volume 4. Nessa última, 

em especial há uma preocupação em estabelecer acordos com o público ouvinte para que a 

apresentação seja possível. Essa singularidade permitiria evitar atropelos num processo que, 

para uma apresentação teatral, seria muito prejudicial.  

 

  

(Coleção A, volume 4, p. 116, 117) 

 

Uma dramatização 
O que vamos fazer: representar os primeiros dias da chegada de um grupo 
de imigrantes à Hospedaria, desde o desembarque de trem até o acerto do 
local onde iriam trabalhar. 
Como vamos fazer: com base nas informações do texto, criem um diálogo 
entre as diversas personagens envolvidas: imigrantes, funcionários da 
estação ferroviária, funcionários da hospedaria. Ensaiem a peça e 
apresentem-na para o restante da classe. 
(Coleção A, volume 3, p. 99) 

 

Fig. 57. – Projeto em equipe 2 



230 
 

Novamente, a ocorrência presente às páginas da seção “Projeto em equipe” (exemplo 

do volume 4) aparecem com maior detalhamento das etapas do trabalho, estimulando maior 

planejamento. Contudo, é interessante destacar que há uma preocupação em comum quanto à 

produção do texto teatral e seu ensaio, para posterior apresentação. Mesmo que muitos 

gêneros secundários da modalidade oral necessitem de ensaios, esses em geral não foram 

ressaltados, como foi o caso da exposição oral. No entanto, possivelmente pela especificidade 

do jogo teatral, essas características receberam especial atenção na obra. Dolz e Schneuwly 

(2004b, p. 173) destacam que a teatralização é um dos gêneros orais que se produz em dois 

momentos, ou seja, o texto teatral escrito pode ser produzido por uma pessoa, ou um grupo de 

pessoas, como é sugerido no primeiro caso exemplificado, para ser (re)produzido oralmente 

por outras pessoas ou mesmo por seu(s) próprio(s) autor/ autores. 

Um exemplo de atividade envolvendo dramatização / representação teatral com grande 

estímulo ao desenvolvimento de habilidades argumentativas foi observado no volume 3. Para 

essa, foi possível contemplar a dimensão argumentativa à medida que a encenação representa 

um momento de conflito, que posteriormente veio a resultar na morte de Chico Mendes, entre 

seringueiros e fazendeiros, os chamados “empates”: 

 

Vamos fazer: Uma dramatização 
O que vocês vão fazer: representar o momento em que Chico Mendes 
organizou os seringueiros para impedir que o fazendeiro Darly tomasse 
posse do Seringal. 
Como vocês vão fazer:  
- Elaborem diálogos entre Chico Mendes e os seringueiros, em que ele 
explica a eles por que deviam ir ao seringal fazer o empate. 
- Apresentem a dramatização ao restante da classe. 
(Coleção A, volume 3, p. 151) 

 

Ao atender ao comando dessa atividade, as estratégias de elaboração de argumentos, 

inserção de justificativas e possivelmente de contra-argumentos poderiam ser ativadas. No 

caso, o primeiro movimento se constituiria na apresentação do ponto de vista defendido por 

Chico Mendes e a explicitação desses, mais suas justificativas, a fim de que os seringueiros 

compartilhassem de suas idéias. Um segundo movimento poderia englobar a produção de 

contra-argumentos. Esses seriam explorados à medida que se pensasse em algum seringueiro 

que argumentasse sobre possíveis perigos ou conseqüências nefastas e então fosse refutado 

por Chico Mendes ou por outro seringueiro. A atividade de contra-argumentar é, para Leal e 

Morais (2006, p. 91) “mais uma estratégia usada para inserir as diferentes vozes no texto”, 

entendida aqui, portanto, como mais uma dimensão da argumentação a merecer atenção. 
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As descrições orais (1.7) foram alvo de 2,06% (sete ocorrências) das atividades. Bem 

próximas às solicitações da categoria “descrições” no âmbito da produção de textos escritos. 

Essas centravam-se na solicitação do tipo textual descritivo sobre pessoas, objetos ou cenas, 

geralmente apresentadas pelas imagens dos livros: 

 

1 – Descreva o que você vê em cada imagem. 
(Coleção A, volume 1, p. 56) 

 

Apesar de não explicitar, no comando, a atividade foi incluída como oral, pois veio 

acompanhada do ícone “Atividade oral”. A maior freqüência dessas esteve centrada no 

volume 1. Isso nos remete a inferir que essa ocorrência possivelmente fora considerada mais 

simples de produzir pelo público alvo a que se destinou. Contudo, a ausência de finalidades 

para a proposta, conseqüentemente de interlocutores, pode gerar dúvidas na sua produção ou 

levar a uma confecção textos orais sem sentido para as/ os discentes. Essas não contemplaram 

o ensino das estratégias de argumentação. 

As ocorrências únicas de textos instrucionais (1.8) e de notícias, reportagens em jornal 

falado (1.10), horário político (1.13) e narrar jogos (1.14) apresentaram-se agrupadas num 

único comando, presente no volume 4. Inclusa na seção “Vamos fazer”, solicitava a 

elaboração de um programa de rádio. 

 

Um Programa de Rádio 
Em grupo, sob a orientação do professor, criem um programa de rádio para 
ser apresentado na sala. Sigam o roteiro. 
- Cada grupo vai escolher um tipo a ser montado. Vejamos algumas opções. 
1. Musical. Um ou mais apresentadores consultam o público na seleção das 
músicas tocadas. 
2. Esportivo. Os locutores narram, por exemplo, uma partida de futebol. 
3. Horário político. Candidatos apresentam suas propostas. 
4. Utilidade pública. Um médico, um bombeiro ou outro profissional 
responde as dúvidas do ouvinte. 
5. Dicas culturais. Os apresentadores indicam filmes, peças ou outros 
eventos. 
6. �oticiário local. O programa informa os principais acontecimentos do 
dia na cidade, além das condições do tempo e do trânsito.  
- Cada grupo vai preparar, no prazo definido em classe, o programa 
escolhido. �o dia da apresentação, os demais grupos vão colaborar atuando 
como ouvintes do programa. 
 (Coleção A, volume 4, p. 133) 

 

Há vários gêneros solicitados nessa atividade. Achamos importante pontuar que a 

proposta é para que cada tipo seja produzido por uma equipe diferente. No entanto, como é 

solicitada a produção de gêneros diferentes, não pudemos fugir a considerar cada ocorrência.  
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Assim, inferimos que a seção intitulada “Utilidade pública” possibilitaria a produção 

de textos instrucionais, uma vez que geralmente as perguntas produzidas pelos ouvintes 

nessas seções permeiam dúvidas do cotidiano que exigem conhecimentos específicos das 

profissões. Por exemplo, como agir em caso de incêndios ou vazamentos de gás, quais são os 

cuidados que precisamos ter para evitar as “doenças de época” (dengues, gripes, pneumonias, 

viroses) ou para evitar contaminações de doenças infecto-contagiosas, ou mesmo como ajudar 

os filhos nas tarefas escolares, enfim, maior parte baseadas em instruções de como fazer, 

como agir.  

A “locução de jogo de futebol” foi registrada como única ocorrência de “narrar jogos”. 

Nela, o locutor narra todo o jogo de futebol. O texto produzido seria relativo ao agrupamento 

sistematizado por Schneuwly e Dolz (2004) de “relatar”, uma vez que o agrupamento do 

“narrar” refere-se a situações fictícias. Nessa, a finalidade e interlocutores estão previstos no 

comando. Consideramos que essa seja mais uma boa atividade para ser analisada no ensino 

fundamental, porém talvez não necessariamente na disciplina de História, ao contrário do 

horário político que aborda geralmente os principais problemas sociais enfrentados. Essa foi a 

última ocorrência contemplada por essa atividade.  

Tal solicitação acaba por promover espaços para o desenvolvimento de estratégias 

argumentativas. Nessa, os argumentos levantados pelos políticos para a conquista do voto do 

eleitorado poderiam ser alvo de problematização, tendo em vista que em muitos espaços da 

coleção eles foram disponibilizados. Contudo, mesmo que o material textual da coleção não 

fosse tomado por referência, as estratégias argumentativas ainda assim seriam foco dessa 

produção, uma vez que quase por princípio as técnicas de convencimento são usadas nesses. 

Breton (2003, p. 8 e 9) lista algumas das técnicas de convencimento: manipulação 

psicológica, sedução, apelo às demonstrações. Essas caberiam ser exploradas ou utilizadas na 

produção do horário político, quando observamos que lhe são pertinentes. Por exemplo, a 

sedução utiliza figuras de estilo para embelezar o discurso - nos discursos políticos o uso de 

palavras e turnos de fala rebuscados ainda são muito utilizados. Outro exemplo diz respeito às 

demonstrações, para as quais são selecionadas as obras produzidas pelo candidato e a 

ausência dessas pela oposição. Embora o comando não explicite as dimensões ensináveis dos 

gêneros solicitados, será preciso valer-se de algum desses para atender à solicitação. 

A categoria 1.9 era referente às propostas de debates. Todas as ocorrências dessa 

categoria contemplaram o desenvolvimento de estratégias argumentativas. Do conjunto de 

propostas desse primeiro bloco de atividades, essa representou a segunda maior freqüência 

(3,53% - 12 atividades). Partiam de temas controversos, fosse quanto à natureza do tema a ser 
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debatido ou quanto às respostas desconhecidas no âmbito dos saberes construídos (DOLZ, 

SCHNEUWLY e PIETRO, 2004, p. 250). Solicitavam, sobretudo, a exposição e confronto de 

idéias acerca dos assuntos de forma oral. 

Encontramos, dessa forma, propostas que possibilitavam a produção de debates de 

opinião de fundo controverso e debates para resolução de problemas. O primeiro tipo de 

debate citado acima ocorreu em todas as atividades. O segundo só fora contemplado uma vez. 

Não encontramos propostas de debates deliberativos, nos quais a argumentação visasse uma 

tomada de posição, embora essa seja bastante pertinente ao cotidiano escolar. 

Apresentaremos, assim, três casos de debate. O primeiro refere-se ao debate de fundo 

controverso e o segundo será a ocorrência híbrida (debate de fundo controverso e debate para 

resolução de problemas em uma única atividade). 

 
�a sua opinião, brincadeira é só para crianças?  
(Coleção A, volume 1, p. 120) 
 
Vamos fazer:Um debate  
O sistema de cotas é uma das tentativas para reparar parte da injustiça 
sofrida pelos negros ao longo da nossa história e, ao mesmo tempo, garantir 
que eles tenham as mesmas oportunidades de estudo e trabalho que os 
brancos. 
- O que você pensa a respeito do sistema de cotas? Que outras propostas 
você apresentaria para reduzir as desigualdades sociais no nosso país? 
- Debata essas questões com seus colegas. 
 (Coleção A, volume 4, p. 163) 

 

A primeira atividade possui o ícone “Atividade oral”. O volume um inseriu diversas 

vezes comandos sucintos, o que não significava comandos simples. Antes de sua inclusão, o 

material textual aborda a temática “brinquedos e brincadeiras”. São inclusos trechos da 

música “bola de meia, bola de gude”, de Milton Nascimento e Fernando Brandt. A pergunta 

citada como um caso problematiza, em especial, a temática do texto. Conseqüentemente, essa 

ocorrência também recebeu pontuação no segundo bloco de atividades. Consideramos, 

contudo, que ela não se restringe à discussão do tema, uma vez que o livro defenderá que “os 

adultos também gostam de brincar” (Coleção A, volume 1, p. 121). Dessa forma, essa é uma 

questão pertinente à faixa etária à qual o livro se destina e para ela possui fundo controverso. 

Mesmo que a solicitação não explicite o gênero “debate”, acreditamos que essa ocorrência 

pretende colocar os alunos em situação em que eles precisam expor suas opiniões e, 

possivelmente, desconstruir as opiniões contrárias, incluindo a posição do próprio autor do 

texto lido na obra. Dolz, Schneuwly e Pietro (2004, p. 250) ressaltam essa possibilidade em 

debates de opinião de fundo controverso:  
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Por meio das confrontações e dos deslocamentos de sentido que permite e 
suscita, o debate representa aqui um poderoso meio não somente de 
compreender um assunto controverso por suas diferentes facetas, mas 
também de forjar uma opinião ou de transformá-la. 

 

Se considerarmos o total das ocorrências desse gênero, sua maioria, se não todas, 

trataram de temas que precisavam ser defendidos no livro didático, como ocorreu também nas 

propostas de produção de textos escritos. Isso se deve ao fato de que as problematizações para 

esses se fizeram baseadas em temáticas que se referem a conquistas sociais na luta por 

direitos. Leal e Morais (2006, p. 155) revelam que outros autores já haviam atentado a esse 

fato, alertando que a escola não é neutra e, portanto, muitos temas polêmicos são tratados na 

escola de modo que o ponto de vista da escola é explicitado e defendido nos textos usados 

para orientar as discussões. Essa parece ser a orientação do segundo caso apresentado como 

exemplo.  

Mesmo que os sistemas de cotas ainda subsidiem muitos “a favores” e “contras”, o 

livro opta por acatar sua defesa já no comando da atividade. Contudo, abre espaços para 

aqueles que apresentarem insatisfações por uma série de motivos (no Brasil todos são 

miscigenados, em vez de cotas para negros deveriam propor cotas para pobres ou alunos de 

escolas públicas, as cotas podem beneficiar as elites negras e não negros pobres, etc) 

produzirem suas propostas. Mas a intenção impressa é a de tentar transformar a opinião para a 

aceitação dessa conquista, por outros muitos motivos (as ações afirmativas possuem por 

objetivo incluir não excluir, a implantação dessas cotas não interfere na criação de outras 

políticas afirmativas, etc11). 

Diante dessa proposta, o debate também se produz para a resolução de problemas. Ao 

convidar à resposta da segunda pergunta, mobiliza a construção de soluções a um aspecto que 

não se concentra apenas no âmbito dos saberes, mas igualmente nas tentativas de elaborar 

propostas ao problema social em pauta. 

Voltemos, então, ao cerne da questão. Essa atividade apresentaria efetivamente 

dimensões argumentativas? 

 
O preconceito e a discriminação racial, por exemplo, são sem dúvida temas 
que geram polêmicas; mas o que institucionalmente se permite discutir, em 
países democráticos e civilizados, em torno dessa questão – na escola, por 
exemplo – refere-se à observação, descrição e punição de atitudes racistas. 
Em uma conferência acadêmica, uma sala de aula, uma assembléia ou 

                                                 
11 Sobre argumentos contra e a favor das políticas de cotas para negros nas universidades públicas, ver Brym e 
outros (2006, p. 241). Sistematização produzida por Ronaldo Sales. 
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debate, este tema em si não pode ser objeto de um discurso argumentativo, 
pois o compromisso ideológico e ético dessas instituições não permite que se 
argumente a favor da discriminação e do racismo (ROSENBLAT, 2006, p. 
198) 

 

Assim, essas atividades não permitiriam o desenvolvimento das dimensões 

argumentativas? Pelo contrário. A afirmativa de Rosenblat (Ibid, p. 158) conclui nossos 

apontamentos ensaiados nos capítulos anteriores e nesse. Nossas análises caminharam no 

sentido de observar a problematização dessas temáticas não enquanto passíveis de defesa dos 

pontos de vista avessos, e sim na adesão de espíritos para a reprovação desses. 

Contudo, por considerarmos o texto enquanto um objeto inacabado (Bakhtin 2003), 

assumimos que a dimensão do argumentável se produz quando a fala do outro se faz 

responsiva à medida que os pontos de vista defendidos são refutáveis, seja pelos que estão 

participando da situação, seja por outras pessoas. Desse modo, os alunos teriam a 

responsabilidade de defender tais princípios em outros espaços sociais e para públicos extra-

escolares. Assim, a dimensão argumentativa também se revela na busca de argumentos para 

os pontos de vista aceitos, apropriados e reassumidos, para melhor atuação na conquista de 

outros adeptos. Nesse caso, as muitas vozes inseridas nos materiais textuais dos livros 

didáticos primam objetivos em comum que buscam a adesão de outros também para sua 

defesa. As atividades de debate, e outras solicitadas na coleção, requerem e permitem a 

apropriação dos pontos de vista, justificativas e contra-argumentos apresentados nos volumes. 

Possuem “a finalidade de influenciar a opinião do outro” (DOLZ, SCHNEUWLY e PIETRO, 

2004, p. 250), contudo, sem modificar a opinião exposta no material didático, ou, nos casos de 

discordâncias sempre possíveis, sem ferir os princípios e valores sociais que permeiam o 

contexto escolar. No caso analisado, seria possível ao aluno discordar do sistema de cotas 

para negros, no entanto, para isso, deveriam colocar em pauta outros valores, também 

difundidos no espaço escolar, como a necessidade de distribuição de renda e melhoria de 

condições de vida, diminuindo ou “acabando” com a miséria 

Desse modo, as atividades não põem à prova sua opção ética, e nem deveriam. No 

entanto, a escolha dessas temáticas que revelam uma posição muito cristalizada da escola gera 

um nível menor de discutibilidade entre os participantes da situação. Assim, as/ os discentes 

não são expostos a confrontar suas próprias opiniões face a face, por conseqüência ao ensino 

da atividade oral e, sim, a confrontar as opiniões que estão sendo construídas na escola no 

discurso do professor e do material didático e as opiniões que podem ser encontradas fora da 
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escola. Incluem-se, nesse caso, debates sobre a violência contra a mulher ou a criança, o 

combate às diferentes formas de preconceito, dentre outras.  

A última categoria desse bloco, Listas orais (1.12), que ainda não foi abordada, ocorre 

apenas duas vezes (0,58%), no volume um. Parece ser variante das listas escritas por 

aproximar as finalidades de sua produção, ou seja, possibilitar a participação autônoma do 

aluno nas atividades. Logo abaixo exemplificamos essa categoria com uma das ocorrências. 

 

Liste os produtos que existiram na loja do poema. 
(Coleção A, volume 1, p. 90) 
 

A atividade vinha acompanhada do ícone “Atividade Oral”. Após a leitura do poema, 

seria preciso fazer essa lista oralmente. A atividade não apresenta finalidades aos alunos e 

nem interlocutores para a ação. Contudo, subentende-se que se produziria na sala, sob 

coordenação de docentes. 

Antes de iniciar as análises do próximo bloco, achamos necessário destacar as 

atividades de oralidade que apresentaram dimensão argumentativa em uma tabela. Esse 

recurso nos possibilita a visão do conjunto dessas atividades, das quais, para o bloco 1, a 

categoria debates (1.9) recebeu especial atenção. 

Dessa forma, o primeiro bloco de questões na coleção a apresenta 14 (4,12%) 

ocorrências com dimensão argumentativa de suas 51 (15,04%) atividades. É o que podemos 

constatar na tabela a seguir: 
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TABELA 13 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção A – 

Bloco 1. 

Categoria Total de atividades na coleção A Total de atividades que 

desenvolvem estratégias 

argumentativas na coleção A 

Freq. % Freq. % 

1.1 16 31,37 0 0 
1.2 3 5,88 0 0 
1.3 2 3,92 0 0 
1.4 5 9,80 1  7,14 
1.5 0 0 0 0 
1.6 0 0 0 0 
1.7 8 15,68 0 0 
1.8 1 1,97 0 0 
1.9 12 23,52 12  85,72 
1.10 1 1,97 0 0 
1.11 0 0 0 0 
1.12 2 3,92 0 0 
1.13 1 1,97 1  7,14 
1.14 0 0 0 0 
Total 51 100 14 100 

 

Como visto até então, as categorias encenação teatral (1.4), horário político (1.13) e, 

sobretudo, debates (1.9) registraram presença na obra. As duas primeiras teriam apenas uma 

ocorrência (7,14%) que exigia estratégias argumentativas à execução. A terceira, com todas as 

limitações discutidas, poderia levar os alunos a apropriarem-se da atividade de argumentar em 

todas as ocorrências. Dessa forma, a coleção apresenta apenas 14 solicitações de produção de 

gêneros orais secundários com dimensão argumentativa.  

O segundo bloco de atividades agrupou a maior quantidade de ocorrências da coleção, 

com 84,36% do total (286 atividades). Os volumes que concentraram maior quantitativo 

dessas foram os volumes 1 e 3 com, respectivamente, 76 e 75 atividades. Já o volume 4, 

contemplou um número um pouco menor ocorrências, apenas 65. Nessas, estão agrupadas as 

atividades que buscavam discutir temáticas, geralmente relacionadas a textos lidos; 

possibilitavam interpretação oral do texto e requeriam conversas com colegas ou adultos na 

realização/ avaliação de atividades. Em todas as categorias, pudemos encontrar a 

possibilidade de desenvolvimento das estratégias de argumentação. No volume 3, essas 

estratégias eram requeridas em 22 atividades. Os volumes 1 e 2 contaram com 17 ocorrências 

que propuseram a produção de alguma dimensão argumentativa e o volume 4, 16. A seguir, 

detalharemos esses indícios.  
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Esse bloco possui relevância à medida que representa as atividades em que os alunos 

têm espaço imediato de interatividade, com estímulo à expressão oral para interagir 

cotidianamente, apesar de não centrar-se na análise de produção de textos orais secundários.  

Na primeira categoria desse conjunto, relativas às discussões sobre temáticas (2.1), 

foram destinadas 62 atividades, das quais 18 requeriam alguma abordagem argumentativa. 

Sua maior recorrência apresentou-se no volume 1. Orientavam-se, na maior parte dos casos, 

por uma pergunta ou uma seqüência delas sobre determinado tema. Também nesse volume, 

foi encontrada a maior parte das propostas com dimensão argumentativa dessa categoria que, 

geralmente, apresentava temáticas sobre problemas sociais. O caso seguinte exemplifica 

nossas análises: 

 

1. Você se recorda de alguma greve recentemente ocorrida na sua cidade? 
Em que setor ela ocorreu? 
2. O que os trabalhadores reivindicavam? 
(Coleção A, volume 1, p. 73) 

 

A atividade veio acompanhada do ícone “Atividade Oral”. O conjunto de perguntas 

centrou-se na discussão da temática “greve”. Nessa, a dimensão argumentativa requerida foi a 

identificação dos argumentos defendidos por grevistas através do conhecimento de suas 

reivindicações. Dessa forma, seria possível levar os alunos a apropriarem-se da estratégia de 

identificar pontos de vista e, talvez até, justificativas e contra-argumentos. Nesse caso, com as 

contribuições de toda a classe. Leal e Morais (2006, p. 34) apresentam uma série de pesquisas 

nas quais foi comprovado que as crianças pequenas conseguem argumentar em linguagem 

oral. Na pesquisa apresentada por esses autores, eles comprovam que as crianças dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental também conseguem elaborar argumentos, 

justificativas e até contra-argumentos em textos escritos. Portanto, atividades desse tipo são 

possíveis e importantes por propiciar espaços de reconhecimento de pontos de vista, dos quais 

Lima (2007) aponta como necessários à aprendizagem da argumentação. 

A segunda categoria deste bloco, interpretação oral do texto (2.2), foi a mais pontuada 

nas tabelas. Apresentou 115 (33,92%) ocorrências no total, das quais 30 delas eram propícias 

ao desenvolvimento de estratégias de argumentação. Por se tratar das atividades de 

interpretação, essas já foram analisadas quanto às estratégias de leitura e argumentação. 

Contudo, cabe a nós, nesse momento, analisar as dimensões argumentáveis em termos da 

produção oral. A maioria dessas propostas concentrou-se no volume 3. De um total de 38 

atividades, 13 requeriam desenvolvimento de alguma estratégia de argumentação. Essas 
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propostas exploravam a interpretação de textos verbais e/ou não verbais. Baseavam-se na 

interpretação de materiais textuais com dimensões argumentativas, como foi o caso das 

perguntas a seguir, indicadas pelo ícone “Atividade Oral”. 

 

 

(Coleção A, volume 3, p. 135) 

 
- O quadro representa a submissão de uma das personagens. Que 
personagem é essa? 
- Chiquinha Gonzaga agiu da mesma forma que a personagem feminina 
mostrada na pintura? Justifique sua resposta. 
 (Coleção A, volume 3, p. 135) 

 

Para respondê-las, era preciso analisar a pintura e ter lido o material textual do 

capítulo na qual encontramos essa ocorrência. A discussão teria como base a leitura dos textos 

(verbal e não verbal) e seria mediada pela/o docente, que buscaria gerenciar as oportunidades 

de fala. É possível que, dessa forma, um primeiro momento seja destinado à análise da 

imagem que problematiza a relação homem-mulher, inserida adiante. Essa foi incluída para 

representar as relações familiares da época de Chiquinha Gonzaga. Um segundo momento 

remete ao material de texto verbal, em que a personagem da qual se fala não permitiu ser 

submetida a essas relações. Para a obtenção da resposta, a inferência precisaria ser realizada, 

uma vez que não se explicita essa informação no texto. Nesse sentido, a atividade oral para a 

interpretação desse material se faz pertinente quando se considera esses dois movimentos para 

a resolução das questões. Assim, é oportunizada tanto uma análise mais acurada dos aspectos 

que se quis representar na pintura (posturas do homem e da mulher, flores no chão, posições 

em que os personagens foram colocados – ele num plano superior, ela num plano inferior da 

pintura, etc.) como do que aparece nas entrelinhas do discurso do material textual (O que 

Chiquinha abandonou? Por que o pai não a perdoou? etc.). A argumentação se produz na 

Fig. 58. – Texto didático e imagem 
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resposta à segunda questão, para a qual é necessário comparar as posturas de Chiquinha 

Gonzaga e da personagem do quadro. Dessa forma, os motivos que impulsionaram a ação de 

cada uma é representante das opiniões sobre a condição feminina no período. Assim, os 

argumentos vestem a roupagem de exemplos, função já diagnosticada e validada por 

diferentes autores em estudos sobre a produção da argumentação (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996; LEAL e MORAIS, 2006; BRETON, 2003; COLL e 

EDWARDS, 1998). Nesse caso, a generalização desses exemplos exigiria o apelo a valores 

comuns (BRETON, 2003, p. 86), representado na atividade por uma conquista social recente: 

a repressão dos atos violentos contra a mulher. 

A terceira e última categoria desse bloco agrupou as propostas nas quais era preciso 

estabelecer conversas com colegas e algumas vezes com adultos para a realização ou 

avaliação de uma atividade. Com um total de 109 (32,15%) ocorrências, apresentou maior 

freqüência no volume 3, com 33 atividades.  Também foi nesse que houve destaque às 

dimensões argumentativas abordadas, com 8 das 24 ocorrências nesse sentido. Foram 

agrupados os casos em que no comando ou nos ícones sugeria-se a formação de duplas, 

grupos ou junto a um adulto, para a realização de atividades de compreensão, produções 

textuais orais ou escritas, ou confecção de uma variedade razoável de proposições, bem como 

de avaliações. Assim, foram contabilizadas como havendo dimensão argumentativa aquelas 

que requeriam um acordo prévio entre discentes, ou com o adulto, para sua confecção, para as 

quais era necessária a reflexão sobre esses aspectos. Encontramos um caso interessante para 

exemplificação. Esse propiciava a apropriação de estratégias de argumentação e esteve 

presente na seção “Imagine”.  

 

Imagine... 
Que você e seu colega fossem dois jovens estudantes daquela época e 
participassem de um clube abolicionista. Que ações vocês poderiam 
preparar para ajudar na campanha abolicionista? Escrevam sobre isso e 
façam um desenho. 
(Coleção A, volume 4, p. 75) 

 

Assim, para realizar o que foi solicitado , alguns acordos precisariam ser 

estabelecidos. Por exemplo, seria preciso definir quem e/ou como registrariam o texto, como 

seria produzido o desenho, o que desenhariam, qual o conteúdo a ser abordado no texto. A 

geração dos argumentos para a campanha abolicionista pode demandar dos alunos uma 

discussão sobre o tema, com produção de justificativas sobre os pontos de vista que se 

pretende que prevaleça. Assim, além dos movimentos relacionados aos procedimentos para 
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realização da atividade, outros, no campo dos conteúdos, seriam também ativados. O material 

textual que subsidiava a atividade também possuía dimensão argumentativa e estimulava a 

discussão sobre a temática. Esse versava sobre a luta de escravos e abolicionistas em favor da 

libertação. Os alunos teriam que resgatar as ações produzidas por esses em suas campanhas 

para tomá-las como referência. É importante acrescer que não foi proposta uma situação de 

conflito extremo, resultante em confrontos armados, mas sim uma situação em que a adesão a 

uma mesma idéia era preciso. Dessa maneira, solicitar aos alunos e alunas pensar em formas 

de “ajudar nas campanhas” poderia promover-lhes a consciência dos instrumentos utilizados 

na transmissão de valores e idéias. Eles não estariam, necessariamente, produzindo 

justificativas e contra-argumentos, mas pensando em formas ou espaços para a produção 

desses. A reflexão sobre os meios pelos quais a argumentação pode ser produzida é destacada 

por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 312). Os autores relacionam a intenção que se quer 

imprimir na seleção e escolha dos meios que irá portá-la, afirmando que “existe uma interação 

entre os objetivos perseguidos e os meios empregados para realizá-los” (Ibid, p. 312). Não 

estamos aqui tratando apenas de “suportes” ou “portadores” textuais, mas dessas ações que 

seriam validadas, ou não, nessa atividade.  

Não poderíamos classificar todas as atividades dessa categoria como argumentativas, 

mesmo reconhecendo a necessidade da conversa/ discussão para estabelecimento de acordos, 

se não em todas, em boa parte delas. Contudo, o diferencial entre as ocorrências gerais dessa 

classificação e as com dimensões argumentativas esteve no fato de que essas últimas geravam 

reflexões sobre os aspectos da argumentação (problematização de temáticas, comparações de 

opiniões, exposição de pontos de vista sobre determinado conteúdo) e não baseavam-se 

apenas nas conversas para resolução procedimental das atividades. 

 

 

TABELA 14 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção A – 

Bloco 2. 

Categoria Total de atividades na coleção A Total de atividades que 

desenvolvem estratégias 

argumentativas na coleção A 

Freq. % Freq. % 

2.1 62 21,68 18  25 

2.2 115 40,20 30  41,66 

2.3 109 38,12 24  33,34 
Total 286 100 72 100 
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Assim, esse segundo bloco apresenta 72 (21,23%) atividades com dimensão 

argumentativa das 286 (84,36%) destinadas a propiciar conversas e discussões.  

O terceiro bloco, referente às atividades de oralização da escrita, não foi alvo de 

atenção na coleção, embora suas categorias pudessem ser registradas em livros didáticos de 

história. Por exemplo, a leitura em voz alta recebeu diversos espaços de concretização na 

coleção, sobretudo na socialização de pesquisas e murais, contudo ela não era solicitada. O 

mesmo ocorre com as demais categorias, uma vez que a leitura dramatizada poderia ser um 

recurso a mais da coleção na problematização dos relatos históricos. Os jograis, recitais e 

espaços de cantoria também poderiam enriquecer o trabalho com os poemas, cordéis, hinos e 

músicas apresentados na coleção. 

No quarto bloco, que agrupava as propostas orais de reflexão sobre vocabulário e 

variação lingüística, apenas uma categoria foi contemplada. Essa fez referência à análise de 

vocabulário. Contudo, as reflexões orais sobre variação lingüística poderiam ser apresentadas 

junto a alguns textos utilizados, como a carta de Caminha, ou uma canção para teatro, que 

recorria a várias palavras provenientes de dialetos estabelecidos pelos afrodescendentes no 

Brasil, ou outros textos. 

Sobre a análise do vocabulário, apenas duas ocorrências (0,58%) marcaram presença 

na coleção. Uma delas (0,29%) foi considerada argumentativa por partir de uma temática 

ainda em discussão na sociedade. Efetivamente, a conceituação propiciada por essa atividade 

poderia remeter a uma defesa das idéias em favor do grupo referente. 

 

Você sabe o que significa realizar uma reforma agrária? Converse com seus 
colegas sobre isso 
(Coleção A, volume 4, p. 15) 

 

Apesar de não ser uma questão problematizadora em si, abre espaço para discutir a 

desigual distribuição de terras no Brasil, inclusive quando consideramos que os textos 

imediatamente anteriores a essa proposta tentam contextualizar a questão. À medida que se 

produz no coletivo essa conceitualização, os motivos que justificam a ação podem ser 

destacados. Mesmo que não sejam, essa é uma pergunta que prepara à continuidade da leitura, 

na qual é implementado um discurso favorável à reforma agrária. Dessa forma, a atividade 

gera o reconhecimento da finalidade da ação e retoma, conseqüentemente, uma relação de 

conflito social, para a qual imprime o que se quer que o aluno defenda. 
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Nesse tópico, nos foi possível perceber a variedade que a coleção intenta imprimir nas 

atividades destinadas ao ensino do oral, embora esse não seja alvo de reflexões no manual do 

professor. Assim, o estímulo à produção de gêneros orais secundários, o espaço para 

discussões/ conversas, bem como as reflexões sobre o vocabulário foram contempladas. 

Contudo, é importante destacar que não encontramos atividades destinadas à oralização da 

escrita. 

Os gêneros orais secundários, apesar de contar com uma freqüência pequena, 

apresentaram-se de modos variados. Desses, um gênero da ordem do argumentar, se destaca: 

o debate, que contou com uma freqüência superior aos demais. Contudo, a escolha da 

temática desses não propiciaria necessariamente a assunção de opiniões opostas. As 

atividades que requeriam conversas/ discussões se produziram em quantidades propícias à 

aprendizagens, bem como possibilitaram a apropriação de diversos aspectos da argumentação, 

mesmo quando não possibilitavam o confronto de idéias sobre temáticas com níveis de 

controvérsia passiveis de assunção de pontos de vistas opostos na instituição escola.    

A seguir, estaremos realizando as análises referentes ao ensino da modalidade oral 

para a apropriação das estratégias de argumentação possibilitadas pela coleção B. Por fim, 

estabeleceremos confrontações entre os resultados de ambas as coleções. 

 

10.2. A argumentação nas atividades de oralidade da coleção B 

 

A coleção B anunciou, desde o manual do professor, a preocupação em estabelecer 

momentos para se trabalhar em grupos, trios e duplas. Além disso, para as entrevistas, foram 

destinadas seções especiais. Por mais que o eixo da oralidade não fosse foco das abordagens 

teóricas apresentadas nesse, como fora a leitura, essas informações nos apontam os possíveis 

espaços destinados ao seu desenvolvimento, à sua apropriação. Assim, sobre esses aspectos, o 

manual explicita: 

 
Entrevista 
O principal objetivo dessa seção é ensinar as crianças a fazer entrevistas. 
Parte do pressuposto de que se trata de um conteúdo procedimental que 
requer certo tempo para ser desenvolvido e que, portanto, deve ser orientado 
pelo professor. 
A seção foi estruturada de maneira a fornecer dicas sobre o como fazer e 
propõe que a criança treine, ensaie, seja avaliada pelos colegas e assim 
aprenda gradualmente. 
(Coleção B, manual do professor, p. 15) 
 
Para comparar e refletir 
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(...) a seção promove o desenvolvimento da capacidade de estabelecer 
relações baseadas na percepção de permanências e mudanças ao longo do 
tempo (...) em vários momentos poderá ser mais interessante promover 
apenas a discussão oral, sem exigir produção escrita das crianças (...) 
(Coleção B, manual do professor, p. 18) 
 
Boxe informativo “Saiba mais” 
(...)Em alguns deles são propostas atividades variadas, como debate, 
produção de desenho, etc. 
(Coleção B, manual do professor, p. 19) 
 
Trabalho em dupla, trio e grupo 
Na grande maioria das atividades, solicitamos a formação de duplas, trios ou 
quartetos. Acreditamos que a interação é considerada fundamental para 
promover boas aprendizagens (...) 
(Coleção B, manual do professor, p. 20) 
 

 
As entrevistas e as propostas de trabalhos em grupos assumiram papel principal nos 

trechos citados. Para a entrevista, inclusive, explicitou-se o treino, ensaio e avaliação dos 

colegas como instrumentos que possibilitariam sua aprendizagem. Contudo, nas citações em 

que encontramos os debates, esses apareceram como atividades a mais para um boxe 

destinado a disponibilizar informações complementares. Ou seja, o gênero, o uso dele, não foi 

problematizado por si próprio como aconteceu com as entrevistas.  

No guia, os especialistas destacam o uso da oralidade nessa coleção, atentando às 

promoções de discussões entre alunos/ alunas e destes com os/ as discentes: 

 
As atividades e exercícios são diversificados e sugerem constantemente o 
debate entre alunos e entre alunos e professor, formulando questões e 
construindo hipóteses. Estimulam os alunos a produzir textos individuais e 
coletivos, murais, desenhos e tabelas. (BRASIL, 2001, p.49) 
 

Acreditamos que os “debates” faziam referência às discussões/ conversas requeridas 

em boa parte das atividades, uma vez que os debates, tal como conceituamos no referencial 

teórico, apresentou poucas ocorrências, como veremos a seguir. Um outro aspecto levantado 

foi a proposta de textos produzidos coletivamente. Necessariamente, sobre o âmbito do oral, 

essas gerariam também o estabelecimento de conversas para a sua produção.  

Em nossas análises, encontramos um total de 161 ocorrências do conjunto dessas 

atividades. O primeiro o e último volume concentraram a maior parte dessas com, 

respectivamente, 44 e 51 casos. Os volumes 2 e 3 apresentaram 36 e 28 ocorrências.  
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TABELA 15 – Atividades de oralidade na Coleção B 

Categoria LD1 LD2 LD3 LD4 Total 
Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %. Freq.  .% 

1.1 3 6,81 3 8,34 1 3,57 1 1,89 8 4,96 
1.2 2 4,55 0 0 0 0 0 0 2 1,24 
1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.5 1 2,27 0 0 0 0 0 0 1 0,62 
1.6 1 2,27 0 0 0 0 0 0 1 0,62 
1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.9 2 4,55 0 0 0 0 2 3,78 4 2,48 
1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de 
propostas 
do bloco 1 

9 20,45 3 8,34 1 3,57 3 5,67 16 9,93 

2.1 8 18,18 1 2,77 7 25 3 5,67 19 11,80 
2.2 2 4,55 5 13,88 6 21,42 8 15,09 21 13,04 
2.3 21 47,72 22 61,12 11 39,28 29 54,71 83 51,55 
Total de 
propostas 
do bloco 2 

31 70,45 28 77,77 24 85,70 
 

40 75,46 
 

123 76,40 

3.1 4 9,10 1 2,77 3 10,73 7 13,20 15 9,32 
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de 
propostas 
do bloco 3 

4 9,10 1 2,77 3 10,73 7 13,20 15 9,32 

4.1 0 0 4 11,12 0 0 3 5,66 7 4,35 
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de 
propostas 
do bloco 4 

0 0 4 11,12 0 0 3 5,67 7 4,35 

Total geral 44 100 36 100 28 100 53  161 100 

 

As atividades destinadas a estimular as produções de conversas/ discussões, presentes 

no segundo bloco, foram as que implementaram maior freqüência na coleção, com 76,40% do 

total. A elas, seguiram-se as propostas que estimulavam a produção de gêneros orais 

secundários, com 9,93%, as atividades de oralização da escrita, com 9,32% e, por fim, as 

reflexões sobre vocabulário, 4,35%. 

As atividades voltadas para entrevistar alguém (1.1), dar depoimento oral ou relato 

pessoal (1.2), contar história (1.5), responder charadas/adivinhações (1.6) e debater (1.9) foram 
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solicitados na coleção. Contudo, não encontramos registros que demandassem a produção de 

exposições orais (1.3), representações teatrais (1.4), produção de textos instrucionais orais 

(1.8), notícias ou reportagens em jornal falado (1.10), discurso de defesa/ acusação (1.11), 

listagem oral (1.12) e horários políticos (1.13). Também não encontramos solicitações de 

descrições orais. Desta forma, consideramos que houve menor variação de tipos de atividades 

que na coleção A. Na verdade, tal redução parece ter sido uma opção em prol da apropriação 

dos gêneros orais secundários. Passemos, então, a analisar essas ocorrências em função dos 

comandos solicitados.  

A primeira categoria da tabela, “entrevistar alguém”, como anunciado no manual do 

professor, recebe destaque especial na coleção. Embora as ocorrências por volume 

apresentem-se insuficientes para possibilitar sua apropriação, é possível perceber a 

preocupação com a análise do gênero.  

Não há uma progressão em relação à quantidade apresentada nos volumes, uma vez 

que os dois primeiros apresentam três atividades e os dois últimos uma. Porém, esse fato 

poderia apontar uma progressão proveniente de outra abordagem, em que se optaria por uma 

ênfase no início do processo e depois requerer seus resultados, ao invés de imprimir 

simplificações quantitativas para os anos iniciais e posteriormente ampliá-las. Todavia, não 

identificamos a atenção a esse aspecto na adoção dessas ou de outras estratégias. 

As ocorrências nos quatro volumes assumem uma mesma ordenação. Apontam, na 

maior parte das vezes, para as mesmas características e propõem-se análises muito próximas. 

Contudo, os comandos são claros, bem elaborados, delimitados e apresentam análises 

interessantes sobre a produção e finalidades desse gênero. E, embora seja indicada, no manual 

do professor, uma seção específica para sua abordagem, as ocorrências não se restringiram a 

essa seção. Assim, ou as entrevistas apareceram na seção de mesmo nome, ou apresentaram 

os termos “entreviste/ entrevistar”. Apenas um caso não foi denominado pela coleção como 

entrevista, mas foi incluído nessa categoria, em nossas análises. Selecionamos a primeira e a 

última ocorrência da coleção para exemplificação. 

 

A. Com a ajuda da professora, organizem-se em trios. Cada trio vai 
entrevistar os funcionários da secretaria, da limpeza e os professores de 
outras turmas. Escolham, no mínimo, três pessoas para entrevistar. 
B. Copiem o questionário abaixo em folhas avulsas. Usem uma folha 
para cada pessoa entrevistada. Durante a entrevista, façam as perguntas de 
maneira clara, pronunciando as palavras corretamente, para que o 
entrevistado as entenda bem. Prestem bastante atenção nas respostas e 
anotem tudo com calma. Ao final da entrevista, agradeçam ao entrevistado a 
atenção. 
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Roteiro da entrevista: 
1. Qual é o seu nome? 
2. Qual é a sua profissão? 
3. O que você faz aqui na escola? 
4. Por que você escolheu essa profissão? 
5. Você gostaria de trabalhar em outra atividade? 
6. Que instrumentos e ferramentas você usa no seu trabalho? 
7. (o MP explica que essa questão é a critério do aluno). 
C. Agora você e seus colegas vão contar à turma o que registraram. 
Leiam as respostas anotadas ou falem o que se lembram. 
D. A professora vai escrever na lousa uma lista das profissões citadas 
nas entrevistas. Copie essas profissões no espaço abaixo. Dica: se você se 
lembrar de mais algum profissional que trabalha na escola, mas que não 
apareceu em nenhuma entrevista, conte à turma. E não se esqueça de 
acrescentá-lo à sua lista!  
E. Ditem à professora o nome dos instrumentos e das ferramentas 
usadas pelas pessoas entrevistadas. 
Agora seu grupo vai escrever um texto explicando por que as pessoas 
trabalham. 
(Coleção B, volume 1, p. 56, 57 e 58) 

 

Nesse primeiro caso, algumas decisões importantes para a produção desse gênero 

foram inseridas logo no primeiro tópico, como, por exemplo, quem seria entrevistado e 

quantas pessoas seria preciso entrevistar. No segundo item, as orientações são em termos de 

procedimentos e ações: uso das folhas, registro, oralização das perguntas, atenção às 

respostas. Posteriormente, se disponibiliza o roteiro de entrevista e, por fim, há um breve 

tratamento dos dados. Assim como ocorreu com a coleção A, não houve um trabalho de 

planejamento da atividade e as questões já estavam formuladas, mas há maior cuidado nas 

orientações para a aplicação das entrevistas e nos processos de registro dos resultados. 

Vejamos, então, o caso seguinte. 

  

Com a orientação da professora, seu grupo vai investigar que funções os 
negros ocupam na escola onde você estuda. 
1. Dê uma volta pela escola e vá anotando o que você vê. Pergunte o nome 
de cada pessoa e a função que exerce. 
2. Registre também quantas pessoas brancas trabalham na escola. 
3. Em seguida, entreviste os negros, fazendo-lhes as seguintes perguntas, 
entre outras que você achar interessantes: 
Roteiro de entrevista: 
1. Onde você nasceu? 
2. Até que série você estudou? 
3. Por que você escolheu esse emprego? 
4. �a classe, observe os colegas da sua turma e registre quantos deles são 
negros. 
5. Por último, em uma tabela, a professora vai organizar as informações 
coletadas por toda a classe. 
A tabela deverá ter as entradas conforme o modelo a seguir: 
 Fig. 59. – Tabela 
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(Coleção B, volume 4, p. 134) 
 
Ao final, sob a orientação da professora, discuta com os colegas as 
informações da tabela, respondendo: 
1. Existe muita diferença entre o número de brancos e o de negros que 
trabalham na escola? 
2. Existem diferenças entre as funções exercidas por negros e por pessoas de 
outra ascendência? 
3. Se existem muitas diferenças, de que tipo são? 
4. O que você acha do resultado da pesquisa? 
(Coleção B, volume 4, p. 133 e 134) 
 

O comando explicita, desde já, qual a temática que norteará a aplicação da entrevista. 

A seleção dos entrevistados é realizada por meio de uma prévia e breve observação empírica. 

Novamente, o livro disponibiliza um roteiro de entrevistas e por fim orienta o tratamento dos 

dados. Contudo, essa etapa final apresenta um nível de detalhamento maior. É solicitado o 

tratamento dos dados em uma tabela, da mesma forma que a seqüência de perguntas direciona 

as análises dos resultados pelos alunos/ pelas alunas. 

Pondo em comparação as duas ocorrências, salientamos que não foi possível 

identificar uma ampliação do grau de dificuldade ou de aspectos abordados. As atividades 

procuraram apresentar um mesmo roteiro. Contudo, na primeira houve um maior 

detalhamento sobre como agir no momento da aplicação, enquanto no segundo, as análises 

dos resultados receberam maior atenção nas orientações.  

Mais dois outros casos são interessantes. O primeiro diz respeito à ocorrência na qual 

não foi explicitado que se tratava de entrevistas, mas foi assim considerada nessa pesquisa. A 

outra, se refere a um caso interessante de entrevista que apresentou dimensões 

argumentativas. As duas ocorrências faziam parte de uma proposta de atividade seqüenciada 

no livro, portanto, apresentaram a abordagem do mesmo conteúdo. Passemos a esses.  

 

Para estudar a história do seu bairro, você precisa obter algumas 
informações de como ele é hoje. Primeiro faça isso só por meio de uma 
simples observação. 
Depois inicie a busca por documentos e formule algumas perguntas sobre a 
chegada dos primeiros moradores e a vida deles naquela época. Essas 
perguntas poderão ser respondidas se você obtiver informações sobre a data 
da chegada dos primeiros habitantes e a principal atividade econômica 
também pode ajudar a entender o bairro.  
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Para obter esses dados e muitos outros é preciso consultar publicações 
(revistas, livros) e outros documentos.  
Pode-se também conversar com antigos moradores e com estudiosos do 
assunto. Também é importante procurar fotos e objetos que fazem parte da 
história do bairro e analisá-los. 
(Coleção B, volume 2, p. 28) 
 

A atividade não indicou entrevistas a realizar. Contudo, quando a mesma oportunizou, 

sugeriu, a “conversa” com antigos moradores e pesquisadores do assunto para resolver as 

perguntas anteriormente formuladas, efetivamente, o que solicitava era uma entrevista não 

estruturada ou semi-estruturada. Essa consideração se faz pertinente à medida que se 

consideram os objetivos para os quais a atividade chamada de “conversa” foi inserida. No 

livro, sua finalidade dizia respeito a um mapeamento prévio do conjunto de espaços e pessoas 

dos quais seria possível colher as informações sobre o bairro para, posteriormente, produzir 

um livro. Ou seja, esse seria um primeiro momento de aproximação com o campo e com a 

temática. Porém, esse movimento inicial já faz parte da pesquisa. Da mesma forma, essa 

conversa sobre uma temática a ser produzida com moradores e estudiosos remete-nos às 

conhecidas “entrevistas iniciais”. Outro aspecto é o papel social assumido nessas relações: 

 
É no espaço interacional, mediado pela linguagem e regulado por regras e 
normas sociais, que se fundam e se desenvolvem os processos de 
socialização das pessoas. Faz parte desses processos de socialização uma 
negociação permanente entre os pares conversacionais. Ou seja, ao falar ou 
escrever, os sujeitos sempre levam em consideração, mesmo que não tenham 
plena consciência disso, as representações sociais do outro. (MELO e 
BARBOSA, 2005, p. 153) 

 

No espaço de interação sugerido, a criança precisará assumir-se enquanto 

pesquisadora também para, assim, obter as informações necessárias dos moradores ou do 

pesquisador, a fim de que esses percebam sua seriedade na coleta e a reconheçam enquanto 

estudante, o que não precisaria ocorrer necessariamente em uma conversa. Por essas razões, 

incluímos essa ocorrência como uma entrevista. O próximo caso destinou-se à continuação do 

estudo dessa temática. Essa, como anunciamos, apresentou espaços para o desenvolvimento 

de estratégias argumentativas. 

 

Escrever um livro sobre a HISTÓRIA DO BAIRRO é bem legal, você não 
acha? Mas, para isso, é preciso pesquisar. 
Então siga as orientações a seguir: você vai fazer a pesquisa em diversas 
etapas. 
Primeira etapa: definir o que pesquisar, isto é, o que queremos saber sobre 
o BAIRRO. �esse caso, as perguntas básicas são: 
- Como o BAIRRO se formou? 
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- Em que período ele se formou? 
- Como surgiu o nome do BAIRRO? 
- O que as pessoas faziam para sobreviver naquela época? 
Você gostaria de saber mais coisas? Se sim, registre essas questões no 
caderno.  
Segunda etapa: fazer uma lista dos locais onde encontrar pessoas para 
entrevistar ou publicações para ler.  
1. Então tente descobrir como você pode chegar a esses locais em sua 
cidade (...) 
2. Que outros lugares você pode visitar no seu BAIRRO para entrevistar 
pessoas? Discuta com seus colegas de classe e registre os lugares sugeridos. 
3. De todos esses locais apresentados anteriormente, escolha alguns. A 
professora dirá quantos devem ser escolhidos. 
Terceira etapa: escolher as pessoas a serem entrevistadas. Antes de ir a 
qualquer um dos lugares listados para visita, é preciso definir as pessoas 
que serão entrevistadas. Escreva no caderno o nome dessas pessoas. 
Quarta etapa: preparar as perguntas para fazer aos entrevistados. 
Agora, sim, é o momento de fazer o roteiro da entrevista. Comece sempre 
com perguntas pessoais. Leia o roteiro a seguir e copie-o no caderno.  
Roteiro de Entrevista 
1. Qual é seu nome?  
2. Qual é sua idade? 
3. Qual é sua profissão? 
4. Qual é seu grau de escolaridade? 
Onde você nasceu? 
6. Desde quando você mora ou trabalha no BAIRRO? 
Esses dados nos ajudam a conhecer melhor o entrevistado. Mas há outras 
perguntas a serem feitas. Consulte de novo a primeira etapa da pesquisa. Lá 
estão indicadas as informações básicas que se quer saber sobre o BAIRRO. 
Então, com um colega, elabore as perguntas que você fará ao entrevistado. 
Registre-as no caderno, na seqüência do Roteiro de entrevista. 
Durante a entrevista é importante não se esquecer de algumas regras: 
Regras de entrevista 
1. �ão converse com seus colegas durante a entrevista. 
2. Preste muita atenção ao que o entrevistado estiver falando. 
3. �unca interrompa a fala do entrevistado. 
4. Levante a mão quando quiser perguntar algo e aguarde a sua vez de 
falar. Agradeça o entrevistado pelas informações.  
Há mais alguma regra que você gostaria de acrescentar à lista? Registre-a 
no caderno e discuta todas as regras com a turma. 
(Coleção B, volume 2, p. 31) 
 

 

Nesse, o objetivo para a produção da entrevista foi anunciado desde o começo do 

comando: a produção de um livro sobre a história do bairro. A atividade explicitou um nível 

de detalhamento que possibilitaria sua execução. Em particular, as alunas e os alunos seriam 

convidados a também elaborar as perguntas do roteiro da entrevista. Houve a preocupação em 

produzir um planejamento dos locais a serem visitados e das pessoas a serem entrevistadas. 

Essas delimitações só seriam possíveis se a atividade anteriormente analisada fosse aplicada.  
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Ainda sobre as observações no planejamento, a produção das regras comportamentais seriam 

estabelecidas pela turma.  

Ressaltamos que todas as situações analisadas apresentaram contextos de produção 

reais e, geralmente, possuíam finalidades sociais explicitadas aos alunos. As atividades de 

entrevistas dessa coleção permitiriam a apropriação de diversos aspectos da modalidade oral, 

sobretudo, essas tomam por objeto de ensino as relações comportamentais e os procedimentos 

a atentar. Sobre os acordos estabelecidos para a produção dos roteiros de entrevista e das 

regras, Santasusana (2006, p. 148) ressalta: 

 

Enfocar o ensino da língua por meio de propostas didáticas centradas nos 
processos de composição de textos tem diversas vantagens. 
Em primeiro lugar, as propostas estão em situações de comunicação reais ou 
verossímeis na vida escolar ou extra-escolar. Nessas situações, o aluno tem 
de se adaptar necessariamente, às exigências sociais. Em segundo lugar, as 
atividades propostas estão intimamente relacionadas com os objetivos devem 
ser limitados e compartilhados com os alunos, para que eles mesmos possam 
avaliar em que medida os atingiram. 

  

Consideramos que o ensino da linguagem envolve as várias áreas e espaços de 

conhecimento. No nosso caso, os livros didáticos em questão. Dessa forma, estamos 

validando essas propostas como formas interessantes de propiciar a aprendizagem dos 

diferentes usos e funções linguagem oral. Havíamos dito, contudo, que essa atividade 

apresentou dimensões argumentativas.  

Como ressaltamos no tópico, nessa produção os alunos precisam conversar para 

chegar a alguns acordos como quais perguntas e quais regras acrescer. Para ampliar o 

repertório de perguntas, seria preciso centrar-se na temática e não repetir as que já se 

apresentavam. Assim, suas perguntas, possivelmente, não seriam aceitas caso fugissem a 

esses aspectos fundamentais na elaboração de um roteiro de entrevista. No caso do 

estabelecimento de regras, caberia observar os mesmos princípios. Porém, a análise de 

comportamentos favoráveis ou desfavoráveis à situação estaria em pauta. O argumento se 

concretizaria nesse movimento compreensivo das ações reprováveis.  Para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996, p. 303), esses são chamados de argumentos pragmáticos: 

 
Denominamos argumento pragmático aquele que permite apreciar um ato ou 
um acontecimento consoante suas conseqüências favoráveis ou 
desfavoráveis. Esse argumento desempenha um papel a tal ponto essencial 
na argumentação que certos autores quiseram ver nele o esquema único da 
lógica dos juízos de valor. Para apreciar um acontecimento, cumpre reportar-
se a seus efeitos. [...] 
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O argumento pragmático, que permite apreciar uma coisa consoante suas 
conseqüências, presentes ou futuras, tem uma importância direta para a ação. 
Ele não requer, para ser aceito pelo senso comum, nenhuma justificação. 
 

A oposição aos argumentos pragmáticos é que precisariam de justificativas, uma vez 

que representariam o reforço dos comportamentos reprováveis. Nesse sentido, ao elaborar 

regras de comportamento a serem seguidas na entrevista, as alunas/ os alunos estariam 

ativando mais uma estratégia de argumentação e, dessa forma, apropriando-se dela.  

A segunda categoria contemplada nesse primeiro bloco de atividades foram as 

solicitações de depoimentos ou relatos pessoais (1.2). Identificamos apenas duas (1,24%) 

atividades nesse sentido, ambas no volume 1. Requeriam que os alunos contassem algo de sua 

experiência pessoal. 

 

1. Como é sua família? Cole no espaço abaixo fotografias dos membros 
mais próximos de sua família ou desenhe-os. Identifique cada pessoa. 
2.  Mostre o trabalho a seus colegas e conte a eles quem faz parte da sua 
família.  
(Coleção B, volume 1, p. 156) 

 

Efetivamente, esses alunos aproximavam-se do gênero “relato pessoal”, e por esse 

motivo a atividade foi agrupada como tal. No entanto, consideramos que as ocorrências não 

requeriam efetivamente a produção de um relato de acontecimentos a nível pessoal. Abaurre, 

Mayrink-Sabinson e Fiad (2005, p. 167-184) revelaram que propostas desse tipo são comuns 

na escola e produzem, como atividade responsiva da criança, a produção de gêneros híbridos 

ou embrionários. Nesse caso, o repertório de gêneros conhecidos seria ativado e seria 

escolhido aquele que melhor se adequasse à atividade. Não encontramos, nessa categoria, 

ocorrências com dimensão argumentativa. 

Outra solicitação apresentada na coleção que permitia a apropriação de gêneros orais 

secundários esteve relacionada à categoria 1.5: “contar história”. Apesar de recorrer ao uso de 

contos e lendas, a coleção apresentou apenas uma ocorrência de solicitação da produção oral 

desse gênero no volume 1. 

 

1. A história da Bela adormecida que você leu neste capítulo é uma das 
possíveis versões. Com sua turma, faça uma comparação dessa versão com 
aquelas contadas pelos colegas. Avalie: 
a. Os personagens são os mesmos? 
b. Os lugares citados são os mesmos? 
c. O final é igual?  
(Coleção B, volume 1, p. 23) 
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Ainda sim, como podemos perceber, o comando não exige diretamente a contação da 

história. Contudo, por não encontrarmos comandos anteriores que garantissem esse espaço 

para contar as diversas versões da Bela Adormecida, inferimos que seria esse o momento a 

contar as diferentes versões e, posteriormente, compará-las. Não há explorações sobre o 

gênero em destaque. No entanto, além de apresentar contos antes dessa atividade, 

consideramos que para atendê-la, os alunos buscariam seus conhecimentos lingüísticos, uma 

vez que concordamos com a afirmativa de Leiva Leal (2005, p. 64) de que esses “influenciam 

fortemente os textos produzidos”. Não identificamos nessa proposta estratégias de 

argumentação a desenvolver. A comparação se faz com base nos elementos constituintes do 

conto (personagens, cenários, desfecho), porém não em termos de ações dos personagens ou 

de suas personalidades. Mesmo que assim o fosse, teríamos que refletir sobre quais seriam, se 

houvesse, os movimentos argumentativos solicitados pela atividade. 

Mais duas categorias foram contempladas nesse bloco. A primeira disse respeito às 

atividades que requeriam a resposta ou formulação de charadas e adivinhações. A coleção 

busca, principalmente no primeiro volume, uma série de recursos para tornar-se atraente ao 

seu público alvo. Possivelmente por essa razão inclui nesse a atividade a seguir. 

 
Você já jogou o “jogo das advinhas”? Mais conhecido como “o que é, o que 
é”? 
Você vai fazer advinhas novas com base no que você aprendeu neste 
capítulo. Depois, é só jogar com os colegas. Siga as instruções. 
1. Forme uma equipe de quatro alunos. 
2. Com a ajuda da professora, organize as mesinhas da sala de aula 
para que todas as equipes de quatro alunos possam trabalhar. 
3. Em equipe, releiam o capítulo e vejam o que foi estudado. 
4. Elaborem duas advinhas como o do modelo abaixo: 
O que é, o que é? Eles trabalhavam para os nobres e tinham uma vida muito 
dura.  
(�esse caso, a resposta certa é camponeses.) 
5. Vocês podem escrever a advinha ou apenas guardá-la na memória. 
Mas conversem baixinho! �ão deixem que as outras equipes ouçam nem 
vejam o que vocês estão combinando. 
6. Quando todos os grupos já tiverem elaborado as advinhas, vocês 
podem começar o jogo: cada equipe vai à frente da classe e faz as duas 
advinhas para as equipes. Todos deverão adivinhar a resposta em 30 
segundos. 
7. Se alguém conseguir adivinhar, o seu grupo marca um ponto. Se 
ninguém conseguir, a equipe que perguntou marca dois pontos. 
Ganha a equipe que fizer mais pontos. 

(Coleção B, volume 1, p. 113) 
 

A produção oral foi permeada por uma primeira elaboração escrita na qual as/ os 

discentes foram convidados a uma produção em grupo. Além de colaborar no processo de 
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produção de textos, esse formato possibilitaria a existência, desde já, de interlocutores reais e 

imediatos. Inclusive, no início do comando é explicitada a finalidade para os alunos: Depois, é 

só jogar com os colegas. Assim, a proposta se supõe lúdica e motivadora. Mais um aspecto é 

que ela permite a sumarização das idéias estudadas para a produção das adivinhas. 

Todavia, precisamos pensar em algumas características desse gênero. Esse, tal como é 

utilizado socialmente, faz-se valer de inúmeras metáforas para confundir o adivinhador.  As 

charadas e adivinhações são guiadas por uma parcela de humor na escolha dessas metáforas, 

de forma que o resultado, representado na resposta correta, seja agradável, engraçado e 

inusitado. Essas características não foram analisadas na atividade. A sumarização das idéias 

estudadas se mostra, no comando, suficiente para a produção dessas. O resultado, inclusive 

presente no exemplo, é que a adivinha poderia recair em apenas uma pergunta sobre o 

assunto, embelezada por sua expressão introdutória: “o que é, o que é”. Assim sendo, a 

ludicidade esperada seria então prejudicada.  

Um outro fator a ser julgado é a validade da proposta para o gênero escolhido, ou a 

adequabilidade deste à atividade. Bakhtin (2003, p.283) revela que as formas de gênero são 

mais flexíveis, plásticas e livres que as formas da língua. Mas Schneuwly (2004a, p. 26) 

chama atenção para o fato de possuírem certa estabilidade, o que nos propicia a escolha de 

uns em detrimento de outros no atendimento a certas situações. Dessa forma, é possível 

questionar se, de acordo com a intenção didática permeada pela necessidade de sumarizar os 

conteúdos estudados, as adivinhas eram mais adequadas que outros jogos de perguntas e 

respostas, igualmente lúdicos, divertidos e próximos aos efeitos desejados. 

Sobre a solicitação de charadas e adivinhas, essa foi a única ocorrência da categoria 

1.6, representada por 0,62% do total de atividades e não apresentou dimensões 

argumentativas. 

O segundo gênero oral restante, para completar esse bloco de questões, foi o debate 

(1.9). Em quatro ocorrências, presentes no primeiro e no último volume, possibilitavam o 

desenvolvimento de estratégias de argumentação. Esses debates se mostraram híbridos entre a 

resolução de problemas e a opinião de fundo controverso, de acordo com a classificação de 

Dolz, Schneuwly e Pietro (2004, p. 253), pois guiavam-se pela resolução de questões 

referentes a problemas sociais e exigiam a colocação das diversas posições. Ou seja, as 

propostas partiam de perguntas que requeriam a resolução dos problemas sociais colocados 

e/ou a identificação das causas desses, bem como na assunção de pontos de vista. Um 

exemplo é o caso a seguir. 
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1. Leia a seguinte afirmação: 
Há 500 anos havia em torno de 5 milhões de pessoas habitando a região que 
hoje chamamos de Brasil. Atualmente existem apenas cerca de 400 mil 
indígenas no Brasil... 
Com a orientação da professora e em grupo: 

1. Elabore uma resposta para a seguinte pergunta: o que será que 
ocorreu aos povos indígenas entre o ano de 1500 e hoje? 

2. Escreva a resposta no caderno. 
3. Dite para a professora a resposta elaborada pelo grupo. Em seguida, 

debata a questão com os colegas da classe.(...) 
(Coleção B, volume 4, p. 38) 

 

A atividade impulsiona a uma construção de diferentes hipóteses, uma vez que o 

material textual no qual a questão era discutida fora apresentado em páginas posteriores. Isso 

nos remete a crer que a intenção aqui alocada era problematizar as possíveis causas para só 

depois confirmá-las ou não. Obviamente, o uso do livro pode remeter a diversas estratégias, 

não se restringindo a seguir suas páginas. Contudo, nosso papel para o momento é tentar 

entender a finalidade da proposta.  

Assim, nosso primeiro movimento analítico nos propicia observar que essa atividade 

ocorre em pequenos grupos inicialmente para, só depois, ser debatida na classe. Esse 

momento inicial é direcionado pela pergunta explicitada. Assim, nesse primeiro momento, 

diante das diversas possibilidades impressas pelo grupo, será preciso fortalecer a hipótese 

construída. Para tanto, no próprio grupo, será preciso o estabelecimento prévio do debate. 

Poderíamos encontrar, desde já, opiniões controversas. Contudo, a finalidade seria a resolução 

de um problema relativo a um dos conteúdos da disciplina. A proposta recebe nova amplitude 

no confronto com o restante da classe. Portanto, essa característica se apresentava como um 

debate para resolução de problemas. No entanto, analisemos o contínuo desse comando: 

 

2. Com um colega, faça o que se pede:  
1. Responda no caderno com base no que vocês já sabem: os indígenas 

foram escravizados? Em caso de resposta positiva, por quê? 
2. Leia a resposta para a turma. A professora irá anotá-la no quadro. 
3. Por fim, copie no caderno tudo o que a professora anotar. 

3. �o ano de 1500, os europeus iniciaram a invasão dos territórios 
ocupados pelos povos indígenas. A data que marcou o início dessa invasão 
foi 22 de abril de 1500. 
Alguns historiadores chamam a chegada dos portugueses de descobrimento, 
dando a impressão de que os portugueses chegaram a uma terra onde não 
havia ninguém e era só chegar aqui e ocupar. Outros historiadores (e 
também os povos indígenas) chamam o acontecimento de invasão. 

1. Com um colega e a orientação da professora, pesquise o significado 
da palavra invasão. 

2. Agora responda no caderno: qual a diferença entre descobrimento de 
uma terra e invasão de uma terra? 
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3. Comente com a classe e com a professora: você acha que houve 
descobrimento ou invasão quando os portugueses chegaram em 1500? 
(Coleção B, volume 4, p. 38) 

 

Como podemos identificar, essa atividade atendeu a diversas categorias especificadas 

em nossa pesquisa para a modalidade oral (leitura em voz alta, conversas para resolução de 

atividade). As demais categorias serão retomadas adiante. Ainda sobre os debates, a última 

pergunta colocada como uma conversa remete a uma continuidade do debate iniciado, pois, 

além de pertencer ao desencadear da proposta, exigiu que os/ as discentes se apoiassem em 

suas conclusões iniciais para respondê-la. Contudo, desde já, há a assunção do ponto de vista 

defendido pela obra quando o comando explicita “�o ano de 1500, os europeus começaram a 

invasão...”. Essa informação impede que o debate apresente a função de possibilitar 

confrontos face a face de forma plena, pois não se faria possível optar pelo ponto de vista 

oposto. No entanto, a tomada de posição, a explicitação dessas mesmo que para culminar 

numa mesma opinião, são características de um debate de opiniões de fundo controverso. 

Todavia, será preciso reconhecer que as controvérsias se estabeleceriam dentro do mesmo 

ponto de vista. Ou seja, seria quase tácito que os europeus eram invasores. As divergências 

poderiam se concretizar na problematização de quais as justificativas seriam relevantes e 

suficientes para esse argumento.  

Dessa forma, a mesma característica identificada na coleção A se repete na coleção B. 

As temáticas escolhidas para essas atividades não permitiriam uma defesa de pontos de vista 

opostos em sala de aula, em decorrência do modo como o tema era proposto (havia uma 

defesa de opinião no próprio material), uma vez que representavam questões sociais que 

precisam ser defendidos na escola.  

Como pudemos verificar, houve um trabalho qualificado com alguns gêneros orais 

secundários, mas isso ocorreu de forma menos freqüente que na outra coleção e com reduzido 

número de atividades que requeriam o uso de estratégias de argumentação. Apenas duas 

categorias, representadas por cinco atividades, contemplaram esse aspecto. Uma entrevista e 

quatro debates, como pode ser visualizado na tabela 16. 

 



257 
 

TABELA 16 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção B – 

Bloco 1. 

Categoria Total de atividades na coleção B Total de atividades que 

desenvolvem estratégias 

argumentativas na coleção B 

Freq. % Freq. % 

1.1 8 50,00 1 10,00 
1.2 2 12,50 0 0 
1.3 0 0 0 0 
1.4 0 0 0 0 
1.5 1 7,25 0 0 
1.6 1 7,25 0 0 
1.7 0 0 0 0 
1.8 0 0 0 0 
1.9 4 25 4 90,00 
1.10 0 0 0 0 
1.11 0 0 0 0 
1.12 0 0 0 0 
1.13 0 0 0 0 
1.14 0 0 0 0 
Total 16 100,00 5 100,00 

 

Já no segundo bloco, todas as categorias produziram espaços para o desenvolvimento 

da argumentatividade. Do total das 123 (76,39%) atividades que promoviam conversas e 

discussões, 36 (22,36%) requeriam estratégias de argumentação. Detalharemos essas 

ocorrências. 

As conversas sobre o tema, primeira categoria desse bloco, apresenta um total de 19 

(15,44%) atividades, das quais somente oito (22,22%) destacavam aspectos de argumentação. 

Geralmente, as temáticas eram orientadas pelos textos lidos. A maior parte das ocorrências 

esteve concentrada no volume 1. Também foi nesse que esteve a maioria das ocorrências com 

dimensão argumentativa. As atividades que contemplaram dimensões argumentativas foram 

as que se basearam em temáticas que retratavam problemas sociais: trabalho infantil, 

submissão feminina, escravidão em tempos atuais, dentre outros, como se segue: 

 

Discuta com os colegas as questões abaixo. A professora anotará na lousa 
as principais conclusões e sugestões. Depois, com base nas principais 
idéias, criem um texto coletivo. 
1. O que leva uma criança a trabalhar tão cedo? 
2. O que você acha disso? 
3. Você acha que essa situação pode ser mudada? 
4. O que o governo pode fazer? 
5. Que atividades uma criança deve fazer durante a infância? 
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(Coleção B, volume 1, p. 75) 

 

Efetivamente, essa atividade atende a duas categorias desse bloco: 2.1 e 2.3, uma vez 

que também precisa de conversas e discussões para a produção de uma atividade que é o texto 

coletivo. Essas perguntas são inseridas após a leitura de um texto que criticava a situação 

atual de trabalho infantil. O interessante dessa atividade é que ela não solicita somente a 

discussão sobre a temática em voga, mas propicia espaços para o aluno pensar em soluções 

para o problema, próximo ao objetivo do debate para resolução de questões. O que a 

diferencia desse, nesse caso em particular, é sua apresentação após o texto, uma vez que esse 

tipo de debate requeria a busca de soluções elaboradas coletivamente com base nos 

conhecimentos dos alunos (DOLZ, SCHNEUWLY E PIETRO, 2004, p.250). Nessa atividade, 

ainda consideramos necessário apresentar o material textual que a subsidia. 

 

           

 
(Coleção B, volume 1, p. 74 e 75) 

Fig. 60. – Reportagem 3 
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 Agrupamos a ocorrência nessa categoria e não na seguinte, referente à interpretação 

oral do texto, porque a única questão que poderia ser respondida com base no texto seria a 

primeira. As demais precisariam provir das conversas com a turma sem se concentrarem no 

conteúdo textual.  

Sobre essa segunda categoria, que requeria uma interpretação do material textual de 

forma oral (2.2), encontramos destinadas 21 (17,07%) atividades, concentradas no quarto 

volume, das quais somente oito (22,22%) apresentaram dimensões argumentativas, 

distribuídas em maior quantidade nos volumes 3 e 4, ambos com 3 ocorrências cada. Essas 

atividades basearam-se, sobretudo, em textos com dimensões argumentativas. Nesse caso, 

apresentaremos o material textual que subsidiou a atividade e a questão colocada. 

 
Existem no Brasil diversos grupos organizados formados por jovens, 
mulheres, intelectuais, trabalhadores do campo e da cidade, que vêm 
lutando pelos direitos dos negros. 
Leia a frase escrita em negrito e converse com seus colegas sobre o que 
você acha que ela quer dizer. 
(Coleção B, volume 4, p. 131) 

 

 

 
 
(Coleção B, volume 4, p. 131, 132) 

 

Apesar da atividade ser anterior à leitura do texto, ela se refere a esse. Seria uma 

pergunta de preparação à leitura, de motivação para sua ação, portanto, de interpretação 

textual. A frase em negrito, efetivamente, requer reflexões, uma vez que usa de figura de 

linguagem para ampliar sua força argumentativa. A análise poderia ser feita, dessa forma, 

como adverte Breton (2003, p. 61), sobre o conteúdo e sobre o “molde argumentativo”.  Ou 

seja, sobre o que o texto intenciona e porque assumiu tal formato. Ela resume a idéia do autor 

Fig. 61. – Entrevista 
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no fragmento da entrevista inserido para análise. Dessa forma, conversar sobre o significado 

da frase, nesse caso, propiciaria a identificação do argumento defendido por Antônio Pitanga, 

autor do texto, bem como propiciaria espaços de reflexão sobre o conteúdo do texto antes 

mesmo de sua leitura. 

A última e mais representativa categoria desse segundo bloco esteve relacionada às 

atividades que requeriam as conversas e/ ou discussões com colegas e/ou com adultos para a 

realização de atividades. Desde a análise do manual do professor, a obra apontava que as 

propostas de trabalho em grupos, duplas e trios seriam alvo de atenção da coleção. E assim a 

constatamos. Com 83 (67,47%) atividades, essa agrupa as solicitações de produções orais, 

escritas, leituras ou outras atividades não analisadas nessa dissertação (como alguns casos de 

pesquisa e produção de murais). Concentraram-se, sobretudo, no volume 4, para o qual foram 

destinadas 29 ocorrências. Esse também apresentou a maior quantidade de suas ocorrências 

com dimensão argumentativa, com 8 (22,22%) de 20 (55,55%) atividades. Algumas dessas 

últimas já foram aqui apresentadas, como a atividade de debate e interpretação da temática. A 

seguir, o exemplo se refere a conversar ou discutir em trio para o registro de respostas no 

caderno. Nessas, seria preciso expressar opiniões e justificá-las nas três questões. 

 

A situação de pobreza e exploração em que os descendentes dos povos pré-
colombianos vivem hoje deixa muitos deles envergonhados de suas origens. 
�a maioria das vezes, eles preferem esquecer ou negar seu passado. 
Será que essa é a melhor solução? 
Com a orientação da professora, discuta essas questões com dois colegas e 
depois escreva as respostas no caderno: 
1. É importante conhecer a história dos povos indígenas americanos? Por 

quê? 
2. Você acha que saber a história desses povos pode mudar o sentimento 

das pessoas? Por quê? 
3. Você viu que o contato entre os europeus e os povos pré-colombianos 

provocou uma verdadeira catástrofe. Será que ainda hoje existem 
contatos entre povos diferentes? Quais são as conseqüências desses 
contatos? Converse sobre isso com sua professora. 
(Coleção B, volume 3, p. 22) 

 

Na terceira pergunta é que a atividade de argumentação pode ser contemplada por 

diversos âmbitos. A troca de informações sobre as relações entre as sociedades atuais pode 

subsidiar discussões muito interessantes, sobretudo, quando se considera o contexto atual de 

acesso a informações que as crianças de qualquer nível econômico, na maior parte do espaço 

físico brasileiro, possuem. Nesse caso, poderiam surgir tanto relatos que detalhassem contatos 

positivos quanto os que vêm apresentando-se problemáticos. Dessa forma, a atividade 
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constituir-se-ia numa conversa com dimensões argumentativas, uma vez que as conclusões 

poderiam gerar a defesa de pontos de vista opostos pela mesma pessoa. Isto é, tanto poderia 

ser afirmado que os contatos são positivos quanto negativos. Esse foi um movimento que o 

material textual do livro tentou contemplar, quando destacou aspectos positivos (mestiçagem) 

e negativos (submissões, pobreza) da entrada dos europeus na América.  

Assim, finalizando esse bloco de atividades, foi possível identificar que das 123 

(76,39%) atividades destinadas à produção de conversas e discussões, 36 (22,36%) 

contemplaram espaços nos quais o desenvolvimento das estratégias de argumentação na 

aprendizagem da modalidade oral seria possível, como podemos ver na tabela a seguir. 

 

TABELA 17 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção B – 

Bloco 2. 

Categoria Total de atividades na coleção B Total de atividades que 

desenvolvem estratégias 

argumentativas na coleção B 

Freq. % Freq. % 

2.1 19 15,44 8 22,23 
2.2 21 17,08 8 22,23 
2.3 83 67,48 20 55,55 
Total 123 100 36 100 

 

Sobre o terceiro bloco de atividades, destinadas à oralização da escrita, apenas a 

primeira categoria foi contemplada. Com 15 (9,31%) atividades de leitura em voz alta (3.1), 

apresentou a maior parte de suas ocorrências no volume 4, com 7  desse total. Geralmente, 

nessas atividades, era solicitada a leitura para a turma de resposta a questões. Consideramos 

que três dessas contemplaram a dimensão argumentativa, pois a leitura era de textos nos quais 

as alunas e os alunos haviam registrado sua opinião ou tomavam consciência da mudança 

delas, como se segue. 

 

1. �o início do capítulo você respondeu três questões. �uma nova 
página de seu caderno, responda novamente as duas primeiras com o 
mesmo colega. Agora consulte o texto do capítulo. 
a. Que tipos de problema os povos indígenas enfrentam hoje? 
b. Como os povos indígenas enfrentam esses problemas? 
2. Depois de responder essas questões, compare as respostas que você 
havia dado no início do capítulo com as novas e verifique: 
a. O que mudou em suas idéias? Escreva a resposta no caderno. 
Leia a sua resposta para a turma. 
(Coleção B, volume 4, p. 62) 
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Por solicitar perguntas em torno de problemas enfrentados pelos povos indígenas, com 

apoio do material textual, incluímos essa atividade como argumentativa à medida que essa 

propicia o reconhecimento das formas de luta desse grupo. Assim, a reflexão seria também 

quanto a quais os meios traçados para a obtenção do sucesso do movimento. É bastante 

improvável que a leitura das respostas dos alunos a questões desse tipo seja feita de modo 

imparcial. É possível prever situações em que as respostas sejam ponto de partida para 

discussão acerca do tema. 

As demais categorias desse bloco sobre atividades de oralização da escrita, embora os 

gêneros discursivos que pudessem subsidiar sua efetivação fossem encontrados, não foram 

solicitadas na coleção: as leituras dramatizadas, leituras jogralizadas, recitais ou cantos. 

Assim, tivemos 3 as 15 atividades desse bloco que propiciavam a abordagem de dimensões 

argumentativas. 

 

TABELA 18 – Atividades de oralidade com dimensão argumentativa da coleção B – 

Bloco 3. 

Categoria Total de atividades na coleção B Total de atividades que 

desenvolvem estratégias 

argumentativas na coleção B 

Freq. % Freq. % 

3.1 15 100,00 3 100,00 
3.2 0 0 0 0 
3.3 0 0 0 0 
3.4 0 0 0 0 
Total 15 100,00 3 100,00 

 

A última categoria atendida na coleção, nas quais poderiam ser incluídas as atividades 

de reflexão oral sobre vocabulário e variação lingüística, apresentou sete (4,34%) ocorrências, 

todas referentes à análise de vocabulário. Essas fizeram referência ao reconhecimento do 

significado de palavras ou expressões em grupo, junto à professora ou com todos da turma.  

Como no caso a seguir. 

 

Discuta as seguintes questões com seus colegas: 
1. Experimente! Descubra qual é o século correspondente aos anos 
indicados a seguir. Escreva a resposta no caderno (...) 
O que a frase “Há muitos milênios...” quer dizer?.   
(Coleção B, volume 2, p. 111) 
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Não encontramos nesses casos problematizações sobre o vocabulário que pudessem 

promover o desenvolvimento de alguma estratégia de argumentação. 

Diante dos resultados da coleção B sobre o desenvolvimento da modalidade oral, foi 

possível perceber que a estratégia privilegiada anunciada desde o manual do professor – os 

trabalhos em grupo, trios, duplas – possibilitou um maior quantitativo de atividades nas quais 

o uso da argumentação se fazia presente. Sobre as propostas de produção de gêneros orais 

secundários, destacaram-se as sugestões de entrevistas e debates. A primeira, possivelmente 

devido à finalidade do gênero, abordou esses aspectos em apenas uma ocorrência. A segunda 

pôde explorá-la em todas as ocorrências. A oralização de leitura não foi alvo das atividades da 

coleção, porém houve solicitação de leitura em voz alta. As reflexões sobre o vocabulário 

também marcaram presença, embora de forma ainda tímida. 

No próximo tópico, colocaremos em contrapontos os resultados das coleções. 

Destacaremos, por blocos de atividades, as ocorrências encontradas e aquelas que não foram 

alvo de atenção. 

 

10.3. A argumentação nas atividades de oralidade: estudo comparativo 

 

Embora não tenhamos encontrado aspectos que subsidiassem a abordagem do ensino 

da oralidade no guia de livros didáticos de História, nos PCN (BRASIL, 2001, p.49) da 

disciplina, particularmente sobre os conteúdos do primeiro ciclo e conteúdos comuns às 

temáticas históricas, destaca-se: 

 

No caso do primeiro ciclo, considerando-se que as crianças estão no início 
da alfabetização, deve-se dar preferência aos trabalhos com fontes orais e 
iconográficas e, a partir delas, desenvolver trabalhos com a linguagem 
escrita. De modo geral, no trabalho com fontes documentais – fotografias, 
mapas, filmes, depoimentos, edificações, objetos de uso cotidiano –, é 
necessário desenvolver trabalhos específicos de levantamento e organização 
de informações, leitura e formas de registros. (BRASIL, 2001, p.49) 
 
Busca de informações em diferentes tipos de fontes (entrevistas, pesquisa 
bibliográfica, imagens, etc.). (BRASIL, 2001, p.57) 
 
Registro em diferentes formas: textos, livros, fotos, vídeos, exposições, 
mapas, etc. (BRASIL, 2001, p.58) 
 

Nessas afirmativas, poderíamos destacar tanto a exploração quanto a produção de 

alguns gêneros orais, como depoimentos e entrevistas, dentre outros passíveis. Contudo, no 
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manual do professor de ambas as coleções, esses não foram, de modo geral, alvo de destaque, 

excetuando as entrevistas na coleção B. 

Contudo, o fato das coleções primarem por solicitações de produções em grupo, 

duplas, trios e/ ou atividades orais com a turma, possibilitaram uma ampla recorrência de 

atividades nas quais era possível estabelecer conversas e discussões. Essas também foram as 

que mais apresentaram espaços ao desenvolvimento de estratégias de argumentação. As 

conversas/ discussões sobre o tema, para a interpretação textual e para a produção de 

atividades, dessa forma, assumiram um papel importante nos livros didáticos analisados para 

a aprendizagem da argumentação. Como pode ser visto na tabela a seguir: 

 

TABELA 19: Total das atividades de oralidade que possibilitariam apropriação das 

dimensões argumentativas por coleção. 

Bloco de 
atividades 

Coleção A Coleção B Total das atividades 
orais que 
possibilitaram o 
desenvolvimento de 
estratégias 
argumentativas 

Freq. % Freq. % Freq. % 
Bloco 1:  
Produzir gêneros 
secundários 

14 16,10 5 11,36 19 14,50 

Bloco 2: 
Estabelecer 
conversas e 
discussões 

72 82,75 36 81,82 108 82,44 
 

Bloco 3: 
Oralizar a escrita 

0 0 3 6,82 3 2,29 

Bloco 4: Refletir 
sobre 
vocabulário e 
variação 
lingüística 

1 1,15 0 0 1 0,77 

Total 87 100 44 100 131 100 
 

Sobre as propostas que envolviam a produção dos gêneros orais secundários, 

consideramos que essas foram pouco exploradas. Mesmo quando há certa variedade, a 

quantidade apresentada para a apropriação desses gêneros é insuficiente quando se pensa na 

exploração de suas características. Contudo, precisamos destacar as propostas de entrevistas e 

de debates. 

As entrevistas recebem formas de tratamento diferenciado nas coleções. A coleção A 

sugere-as, indica algumas perguntas e até requer uma sistematização, contudo não há uma 
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problematização em torno do planejamento, execução e tratamento estatísticos dos dados da 

entrevista. A coleção B, no entanto, se esforça por promover tais procedimentos. Em ambas as 

coleções, as entrevistas destinaram-se a situações reais e em geral era requerida a socialização 

de seus resultados. 

Os debates apareceram como um gênero da ordem do argumentar interessante de 

explorar nas aulas de História. Contudo, nas ocorrências encontradas nas coleções, nem 

sempre era possível estabelecer confrontos de pontos de vista opostos. As temáticas 

escolhidas para esses só poderiam ser defendidas na escola sob um ponto de vista, acordado 

com a perspectiva ética que a obra assumia. Essa abordagem não deixa de ser pertinente ao 

papel educador atribuído á instituição escolar. Entretanto, para que a aprendizagem da 

argumentação possibilite a apropriação de ações como confrontar pontos de vista, aprofundar 

contra-argumentos aos pontos de vista e justificativas opostas, é importante garantir 

momentos em que haja assunção e defesa de pontos de vista opostos, nesse caso, passíveis de 

assunção na escola. Também não encontramos propostas de estudo das características do 

gênero: finalidades, interlocutores, recursos lingüísticos. 

As atividades de oralização da escrita e as de reflexão sobre vocabulário ou variações 

lingüísticas não aparecem nas coleções como centrais. Contudo, encontramos em ambas a 

exploração do vocabulário de forma oral, mas numa quantidade ainda insuficiente para 

propiciar sua aprendizagem. Na coleção B também foi possível perceber a presença das 

solicitações de leitura em voz alta. 

Dessa forma, apesar de não apresentarem-se como alvo de abordagem no guia, as 

coleções incluíram a aprendizagem da modalidade oral, sobretudo no que disse respeito às 

conversas e discussões para a aprendizagem de aspectos argumentativos. Contudo, as 

propostas de produção de gêneros orais secundários, de oralização da escrita e reflexões em 

torno do vocabulário ou variação lingüística ocuparam lugar de destaque para o ensino da 

modalidade oral. 
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11. CO�SIDERAÇÕES FI�AIS  

 

As pesquisas sobre o livro didático de História desde os anos de 1970 e 1980 

implementaram esforços na denúncia dos conteúdos ideológicos que subsidiavam formas de 

controle e reprodução social. Os estudos posteriores sobre esse material estabeleceram críticas 

à permanência dessa perspectiva e de seu caráter denunciatório. Assim, assumiram o livro 

didático per si enquanto fonte documental para estudos históricos, enfocando a História do 

Ensino de História e a História das disciplinas escolares (MUNAKATA, 2002). Nesse 

ínterim, ainda não havíamos encontrado abordagens preocupadas com a apropriação das 

estratégias de argumentação nesse material. Em meio a um avanço teórico acerca da 

perspectiva do letramento, nossa pesquisa se pôs em prol das reflexões a elaborar no que diz 

respeito à apropriação desses usos e funções da linguagem nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, passíveis de ensino na área de História. Por esse motivo, os gêneros, as 

atividades de compreensão leitora, produção de textos escritos e ensino da modalidade oral 

foram alvo de nossas análises. 

 As duas coleções de livros didáticos analisadas nos apontaram resultados 

interessantes sobre suas opções de ensino-aprendizagem de acordo com os objetivos 

investigados. Contudo, não podemos generalizar nossas descobertas às perspectivas das mais 

de trinta obras aprovadas no Guia de Livros Didáticos de História 2007 (BRASIL, 2006), por 

mais que essas possam representar tendências, uma vez que a seleção para essa pesquisa se 

centrou nas coleções mais adotadas e menos adotadas da rede pública do Recife. Por outro 

lado, a opção por uma pesquisa qualitativa propiciou a visualização dos esforços perseguidos 

por essas no intuito de adequarem-se às perspectivas mais recentes sobre o letramento nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Assim, se faz mister pontuar nossas descobertas. 

O material textual selecionado para compor as obras foi bastante variado. Buscou-se 

atender às diferentes esferas da linguagem como a literária, a jornalística, publicitária, dentre 

outras. Porém a esfera escolar se fez predominar através da quantidade de textos apresentados 

pelas legendas, textos didáticos e relatos históricos. As diversas outras categorias foram 

contempladas em quantidade pouco significativas. Uma grande quantidade de gêneros foi 

inserida nas coleções por meio dos recursos das adaptações e fragmentos dos originais. Esse 

fator, na maior parte das vezes, gerou um processo de didatização às avessas. Isto é, na 

tentativa de simplificação da linguagem de textos oriundos das esferas extra-escolares ou de 

seleção de informações a serem disponibilizadas, as obras acabavam apresentando textos 

desconfigurados, dificultando o reconhecimentos de suas características originais e 
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finalidades primordiais. A adaptação fora utilizada, inclusive, nos gêneros destinados a 

funcionar como textos principais, como os relatos históricos e os textos didáticos. O uso de 

fragmentos apareceu, sobretudo, nos textos que assumiam função complementar, como alguns 

depoimentos, notícias e reportagens. Os gêneros pertencentes à ordem do argumentar foram 

também concentrados na posição de textos complementares e no que chamamos de função de 

ilustração, como as propagandas, cartazes educativos, cartazes de convocação. Esses não se 

apresentaram enquanto alvo de atenção no livro didático de História, assim como acontece 

nos livros de língua portuguesa (ANDRADE, LEAL e BRANDÃO, 2006).  

Todavia, se faz pertinente destacar que os resultados revelaram o uso de dimensões 

argumentativas – como a defesa de pontos de vista, justificativas, inserção de contra-

argumentos – em gêneros de outras ordens, como a do expor e relatar. A maior quantidade de 

casos foi referente aos textos didáticos e relatos históricos. Foi novamente na análise dessas 

duas categorias que pudemos perceber uma estreita relação entre a opção em abordar os 

conteúdos por eixos temáticos ou por um conteúdo histórico pautado numa cronologia linear e 

a presença desses gêneros nos livros. Quando a tentativa era de rompimento com essa história 

linear, em prol dos eixos temáticos, o uso dos relatos históricos parecia deixar de ser 

pertinente. Enquanto que quando havia uma aproximação dessa abordagem com a linearidade 

cronológica na abordagem dos conteúdos, os relatos históricos se faziam mais presentes. 

Assim, a seleção em prol da variedade do material textual não esteve pautada na função social 

exercida pelos gêneros. Esse resultado culminou igualmente com as pesquisas realizadas 

sobre as coleções dos livros didáticos de língua portuguesa (ANDRADE, LEAL e 

BRANDÃO, 2006). Não foram alvo de nossas análises as relações entre os textos verbais e os 

não verbais,. No entanto, tal relação pode ser objeto de reflexão em outras pesquisas. 

Sobre as atividades que buscaram o desenvolvimento da compreensão leitora, torna-se 

interessante destacar que o uso recorrente de solicitações em grupos, duplas, trios ou com a 

turma possibilitaram o atendimento a diversas estratégias de argumentação. Foi possível 

identificar atividades diversificadas para produzir a compreensão leitora, mas foi sobretudo 

através das perguntas que essas apareceram. No entanto, mesmo restringindo-se à sistemática 

próxima dos questionários comuns ao ensino de História (BATISTA NETO, 2000), o formato 

das perguntas variou a ponto de possibilitar a ativação de diversas estratégias de leitura, como 

localização de informações, inferências, generalizações, levantamento dos conhecimentos 

prévios, verificações, dentre outras. Mesmo quando a estratégia privilegiada era a localização 

de informações, essa conjugava-se, geralmente, a inferências intra-textuais.  
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Contudo, as perguntas destinadas ao desenvolvimento da argumentação centraram-se 

principalmente na solicitação de opiniões e justificativas sobre o conteúdo do texto ou sobre 

preferências pessoais, do que sobre as estratégias de argumentação inseridas pelos autores, 

quanto à assunção de ponto de vista deste, dos personagens dos textos ou em termos de 

avaliações sobre esses aspectos. Os resultados das análises dos livros de língua portuguesa 

evidenciavam que a maior parte das atividades propícias ao ensino da argumentação 

centraram-se no requerimento de opiniões e justificativas de acordo com preferências pessoais 

(LEAL e BRANDÃO, 2007). Contudo, nas análises das coleções aqui investigadas foi 

observada uma preferência na solicitação de opiniões e justificativas em torno do conteúdo do 

texto. Não nos aprofundamos nas atividades que não possibilitavam o desenvolvimento das 

estratégias de argumentação. No entanto, o mapeamento dessas revelou a necessidade de 

estudos sobre as estratégias de leitura mais adotadas nos livros didáticos de História, como 

também em torno do uso que é realizado das páginas duplas. 

As propostas de produção textual apoiaram-se nos gêneros, com exceção das 

requisições de “descrições” centradas no tipo textual. As solicitações de listas, redações e 

descrições foram as mais recorrentes. Foi-nos possível perceber que as obras requeriam a 

produção de gêneros mais formais, o que poderia possibilitar o reconhecimento das funções 

públicas da escrita. Contudo, não foram alvo de exploração, da maioria das atividades, os 

espaços de circulação, finalidades e interlocutores extra espaço escolar. Esse dado nos revela 

a preocupação em garantir momentos para que o registro escrito se concretizasse sem, 

necessariamente, apresentar condições reais para a produção. Assim, mesmo partindo de 

gêneros, a perspectiva dialógica das atividades ora era considerada, ora era secundarizada. 

Nessas atividades, não conseguimos observar um planejamento para promover a apropriação 

sistemática das características dos gêneros ou na seleção desses em favor das funções que 

exerceriam. Conseqüentemente, não encontramos uma intencionalidade para as requisições da 

produção de textos da ordem do argumentar, assim como ocorreu nas pesquisas sobre os 

livros didáticos de língua portuguesa (LEAL e BRANDÃO, 2007). No entanto, encontramos 

atividades que embora não estivessem centradas na solicitação dos gêneros da ordem do 

argumentar, os comandos remetiam ao desenvolvimento de estratégias de argumentação para 

a produção textual. Essas, todavia, não se apresentaram em quantidades significativas e as 

temáticas postas à abordagem caminhavam no sentido de defender o ponto de vista 

explicitado nas obras, uma vez que se tratavam de conquistas sociais. Assim, as temáticas 

escolhidas não possibilitavam a assunção de pontos de vista opostos na escola na produção 

escrita. Sobre essa questão, faz-se pertinente sugerir investigações mais detalhadas acerca as 
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atividades de produção de textos nos livros didáticos de história, em prol do desenvolvimento 

das estratégias que envolvem os relatos, exposições e as narrativas. 

As atividades orais coletivas, bem como as propostas em grupos, trios, duplas 

promoveram conversas e/ ou discussões, incluindo-se, desta forma, ensino da oralidade. 

Foram destaque tanto as propostas das coleções que partiam dos gêneros orais secundários, 

como as conversas e discussões, contempladas nas atividades citadas. Sobre os gêneros orais 

secundários, confirmamos sua presença, embora o quantitativo destinado fosse tímido. Houve 

pouca variedade e as atividades não promoviam reflexões suficientes em torno das funções e 

características desses. Há de se ressaltar, contudo, o papel exercido pelas requisições de 

entrevistas e debates. Sobre esses últimos, inclusive, pertencentes à ordem do argumentar, foi 

garantido o espaço para sua produção, porém, não era objeto conduzir os alunos a emitir 

pontos de vista opostos em suas produções. Já no que concerne às conversas e discussões, 

essas possibilitariam o desenvolvimento de inúmeras estratégias de argumentação, como a 

exposição de pontos de vista e justificativas, escolha dos possíveis instrumentos para divulgar 

as idéias argumentativas, dentre outras. A oralização da escrita e as reflexões orais sobre 

vocabulário e variação lingüística foram pouco aproveitadas nos materiais que compuseram 

nosso corpus documental. Diante de tais resultados, se faria interessante um investimento nas 

atividades de pesquisa propostas pelos livros didáticos de história, a fim de traçar análises 

sobre temáticas, estratégias de coleta e tratamento dos dados que vêm sendo adotadas.  

Nossos resultados apontam para uma necessidade de reflexão sobre o ensino dos 

gêneros que compõe os livros didáticos de História. O ensino desses requer a exploração e 

produção de gêneros adequados à aprendizagem dos conteúdos históricos escolares no que 

concerne aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, se faz pertinente atentar aos 

processos de escolha dos gêneros, às explorações através de atividades de compreensão de 

textos, e/ ou das suas formas de produção escritas e orais, quando se intenta propiciar espaços 

nos quais a aprendizagem das estratégias de argumentação, bem como as de narração, 

exposição e descrição passam a ser objetos de ensino. 

Quanto às coleções analisadas, é possível identificar a presença ainda pouco enfática 

de espaços voltados ao ensino dos aspectos apontados nessa dissertação. Contudo, mesmo que 

os resultados pareçam tímidos, já revelam uma mudança de perspectiva adotada pelas obras 

didáticas da área. 
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