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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo geral investigar a arquitetônica das 
Apresentações, em livros didáticos de língua Portuguesa para o Ensino Médio de 
escolas públicas e que foram aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático 
Para o Ensino Médio, referente ao triênio 2012 – 2014, corpora da pesquisa. 
Secundariamente, discutir as vozes da produção (eu) e da recepção (tu) presentes 
na construção das representações dos alunos nas Apresentações desses livros, 
bem como identificar as (des)semelhanças entre elas e, por fim, analisar as marcas 
arquitetônicas das representações do aluno, em cada Apresentação, que permitem 
confirmar a presença das (des)semelhanças. Para alcançar os objetivos, buscamos 
suporte teórico-metodológico na filosofia da linguagem do russo Bakhtin (2010a, 
2010b, 2011), Bakhtin/Volochínov (2010) e em seus pares contemporâneos:Sobral 
(2007, 2008), Faraco (2009, 2013), Brait (2010), Amorim (2012), Campos (2012) e 
outros. A metodologia aplicada constituiu-se na dialética teoria-corpus, ou seja, ao 
passo que construímos o texto teórico, buscamos no corpus enunciados 
representativos que confirmassem as reflexões discutidas. As análises dos 
enunciados das Apresentações nos permitiram confirmar nossa hipótese, de que as 
representações dos alunos, a partir das arquitetônicas das Apresentações, se 
constroem pelas (des)semelhanças.  Nesse sentido, os resultados alcançados 
apontam que, em cada representação que o eu constrói do tu, haverá um material 
didático específico para esse tu. Ou seja, as arquitetônicas das Apresentações 
mostram que o eu arquiteta o enunciado com o tu, e por essa razão, estamos diante 
de diferentes livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino Médio, pois os 
autores constroem imagens (des)semelhantes desses alunos. 

Palavras-chave: Arquitetônica. Apresentação. Livro didático. Eu – Tu. 

 

Abstract  

This M.A. dissertation aims at investigating the structures of the Presentations, in 
books given over to the teaching of the Portuguese language for public secondary 
schools approved in the National Program of Teaching Manuals for Secondary 
Education, with reference to the three-year period 2012—2014, the corpora of the 
investigation. As a secondary matter, it attempts to discuss the voices of production 
(I) and reception (you) occurring in the construction of the representations of the 
students in the Presentations of these books, by identifying the (dis)similarities 
between them and, finally, by analysing the structural markers of the student‘s 
representation, in each Presentation, which allow the confirmation of the presence of 
these (dis)similarities. To arrive at these goals, we rely on the theoretical and 
methodological support of the philosophy of language in the Russian Bakhtin (2010a, 
2010b, 2011), Bakhtin/Volochinov (2010) and in his contemporaries: Sobral (2007, 
2008), Faraco (2009, 2013), Brait (2010), Amorim (2012), Campos (2012), and 
others. The methodology applied took shape in the theory-corpus dialectic, that is, 
while constructing the theoretical text, we sought in the corpus representative 
statements that confirmed the reflections discussed. The analyses of the statements 



 

 

of the Presentations allowed us to confirm our hypothesis that the representations of 
the students, taken from the starting point of the structures of thePresentations, are 
constructed from (dis)similarities.  In this sense, the results arrived at point to there 
being a specific didactic material for the you in each representation that the 
Iconstructs from the you. That is, the structures of the Presentations show that the I 
structures the statement with the you, and for that reason, we are faced with different 
teaching manuals of the Portuguese language for Secondary Education, because the 
authors construct (dis)similar images of these students. 

Key-word: Architectural. Presentation. Textbook. Me – You. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

CNLD: Câmara Nacional do Livro Didático 

Colted: Comissão do Livro Técnico e Livro Didático 

EJA: Educação de Jovens e Adultos 

EM: Ensino Médio 

FAE: Fundação de Assistência ao Estudante 

Fename: Fundo Nacional de Material Escolar 

FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

INL: Instituto Nacional do Livro 

LD: Livro Didático 

LDB: Lei de Diretrizes e Base da Educação 

LDP: Livro Didático de Língua Portuguesa 

LP: Língua Portuguesa 

MEC: Ministério de Educação 

OCEM: Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

PCN: Parâmetros Curriculares Nacional 

Plidef: Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

PNLD: Programa Nacional de Livro Didático 

PNLEM: Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

Usaid: Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

 

 



 

 

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................. 18 

LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL: RESULTADO DE UMA HISTÓRIA 

HETEROGLÓSSICA ................................................................................................. 18 

1.1 Livro didático de Língua Portuguesa: uma síntese sob o olhar do tempo .. 18 

1.2 Por uma bússola chamada PNLD: em busca do controle e da qualidade ... 22 

1.3 O Guia do PNLEM de Língua Portuguesa 2012 e as coleções aprovadas ... 24 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 31 

LINGUAGEM, INTERAÇÃO, ENUNCIADO CONCRETO, GÊNEROS 

DISCURSIVOS: CONCEPÇÕES QUE CIRCULAM ALÉM DO CÍRCULO ............... 31  

2.1 A linguagem em espiral .................................................................................... 31 

2.2 Enunciado concreto - unidade da interação verbal, objeto de análise 

dialógica ................................................................................................................... 37 

2.3 Teoria bakhtiniana:  os gêneros do discurso ................................................. 39 

2.4 Os gêneros entre esfera/campo ....................................................................... 43 

2.5 Apresentando o gênero Apresentação: uma metalinguagem necessária ..... 46 

2.5.1 Apresentação sob a tríade: conteúdo temático, estilo e construção 

composicional ............................................................................................................ 48 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 55 

ARQUITETÔNICA: UM PROJETO CONCEITUAL BAKHTINIANO ........................ 55 

3.1 Arquitetônica entre Arte e Responsabilidade e Para uma filosofia do Ato 

responsável ............................................................................................................. 56 

3.2 Arquitetônica em Autor y héroe en la actividad estética ............................... 57 

3.3 Arquitetônica em O problema do Conteúdo, do Material e da Forma na 

Criação Literária ...................................................................................................... 60 



 

 

3.4 Arquitetônica bakhtiniana na vida ................................................................... 63 

3.5 A exotopia nas Apresentações: representações construídas de um lugar . 65 

Capítulo 4 ................................................................................................................. 69 

REPRESENTAÇÕES MARCADAS, VOZES CONSTITUINTES DE UMA ARENA: A 

ARQUITETÔNICA DAS APRESENTAÇÕES ........................................................... 69 

4.1 Da apresentação e da construção da metodologia construída ..................... 69 

4.2 O eu e o tu na arquitetônica das Apresentações nos livros didáticos ........... 72 

4.2.1 Vozes da produção e da recepção ................................................................ 72 

4.3 Por (des)melhanças entre as vozes da produção e vozes da recepção ....... 82 

4.3.1 Onde os olhares se aproximam ........................................................................ 83 

4.3.2 Onde os olhares se afastam ............................................................................. 86 

Considerações finais: um acabamento, necessariamente, provisório............... 93 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 94 

ANEXOS – APRESENTAÇÕES DOS LIVROS DIDÁTICOS ................................. 100 

 



14 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A investigação desenvolvida teve como tema a arquitetônica das 

Apresentações em livros didáticos. Para entender a nossa inquietação, é necessário 

contextualizá-la, sobretudo no que tange ao corpus. Trienalmente, o Ministério da 

Educação aprova várias coleções de livros didáticos para a escolha do professor. 

Após análises dessas coleções, os docentes elegem uma coleção para trabalhar 

durante os três anos, quando, após esse período, novamente outras escolhas serão 

feitas. O que há de estimulante nisso é saber que todas as coleções aprovadas 

dirigem-se a um tu específico: aluno de escola pública. Então, no momento da 

produção e da escolha, é ele quem é imaginado, considerado, representado.  

Do lugar teórico que nos posicionamos, entendemos que em toda produção 

discursiva há que se considerar a presença de um eu e um tu, pois entendemos que 

nenhuma produção enunciativa pode prescindir de tais atores na interlocução. 

Outrossim, qualquer edificação enunciativa é produzida por um eu, situado social e 

historicamente, cujo lugar lhe é único, pois não é ocupado por nenhum outro e por 

essa razão também dizemos que sua visão sobre o tu é singular.   

 A escolha do gênero Apresentação deu-se por entendermos que é um texto 

em que se evidencia diretamente a visão particular que o autor constrói do aluno e, a 

partir disso, arquiteta seu dizer, não só na Apresentação como em todo o livro. 

Nesse sentido, justifica-se a análise das Apresentações das coleções aprovadas. 

São onze livros didáticos de Língua Portuguesa (LDP) dirigidos aos alunos de 

escolas públicas do Ensino Médio (EM)1. Cada livro corresponde a um olhar do autor 

sobre o estudante, assim sendo perguntamos: como são construídas as 

representações dos alunos da rede pública – o tu – pelos autores de livros didáticos 

– o eu –, a partir da arquitetônica das Apresentações nesses livros. Essas 

representações se dão pelas (des)semelhanças?  

                                                
1
 O número corresponde ao total de livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio, o PNLEM, 2012 – 2014. As resenhas desses livros podem ser acessadas no 
endereço:<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro/item/2988-guia-pnld-2012-
ensino-m%C3%A9dio > 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guia-do-livro/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio
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Todos os livros dirigem-se a alunos de escolas públicas2, teoricamente 

semelhantes. Entretanto, levantamos a hipótese de que as representações desse tu, 

construídas pelos autores – o eu –, são (des)semelhantes, considerando as marcas 

constitutivas da arquitetônica das Apresentações, que indiciam essas 

representações. O principal objetivo da pesquisa é investigar a arquitetônica das 

representações do tu pelo eu nas Apresentações dos livros didáticos, e, como 

finalidades secundárias pretendemos discutir as vozes da produção e da recepção 

presentes na construção das representações dos alunos nas Apresentações, bem 

como identificar as (des)semelhanças entre elas, além de analisar as marcas da 

arquitetônica das representações do aluno em cada Apresentação, que permitem 

confirmar a presença das (des)semelhanças.  

Toda proposta de investigação surge de um problema, porém não seria 

incongruente dizer que o surgimento de uma pesquisa nasce também de uma ação 

responsiva3. Mesmo a pergunta lançada em um trabalho, muitas vezes, para não 

sermos categóricos, é uma resposta a resultados de investigações anteriores, pois o 

nosso dizer, como entendem Bakhtin/Volochínov (2010), não é adâmico. Quando 

procuramos desenvolver ou mesmo lemos resultados de pesquisas dos nossos 

intrapares e/ou interpares, compartilhamos com muitas ações, mas todas elas com 

um mesmo traço, ou seja, o questionamento responsável. Essas inúmeras ações 

são, sim, respostas, são re-ações ao que acompanhamos; logo, parece ser esse o 

caráter dialético que move toda proposta de investigação: pergunta-resposta- 

pergunta, ou uma pergunta responsiva. 

Defendido o caráter dialético da investigação, passamos a justificar a nossa, 

também de caráter analítico, por tentar responder a uma pergunta por ora 

problematizada e passível de resposta. Além disso, essa inquirição é válida na 

comunidade científica e não foi ainda respondida no interior da mesma, conforme 

ressaltamos anteriormente. Não poderíamos deixar de tocar nos princípios éticos 

que devem atravessar uma investigação: só podemos propor o que conseguimos 

fazer, e é nesse sentido que a pesquisa foi concretizada, pois entendemos que 

                                                
2
 Ressaltamos que as coleções aprovadas tanto no PNLD quanto no PNLDEM só podem ser 

utilizadas nas escolas públicas. 

3
Quando usamos esse termo, recorremos tanto a Bakhtin/Volochínov (2010), em sua obra Marxismo 

e filosofia da Linguagem, como ao pensamento de seu Círculo de estudiosos, bem como a seus 
adeptos contemporâneos. 
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tínhamos grande possibilidade de finalizar, substancialmente, as análises; de igual 

modo, o trabalho tem contribuição social, pois atende a políticas públicas de um 

lugar de alcance geral que é a escola pública. Outro ponto de suma importância é o 

olhar responsável que lançamos sobre um texto tão à margem, porque muitas vezes 

esquecido, é um dos textos primeiros dos livros didáticos. Esses são os principais 

―porquês‖ que constituem o nosso trabalho. Talvez não sejam maiores que outros, 

nem melhores, mas ao dispô-los acreditamos que são relevantes e compartilháveis.  

O fundamento teórico basilar de nossa investigação está na filosofia de 

linguagem de Bakhtin e de seu Círculo. No entanto, nos detemos com mais solidez 

sobre algumas discussões específicas, como: o entendimento da concepção de 

linguagem, eu – tu, da exotopia, do Ato ético, da singularidade, das representações, 

dos gêneros discursivos e, mais detalhadamente, o gênero Apresentação4, bem 

como da bivocalidade: vozes da produção e da recepção. Também foi necessário o 

entendimento das políticas públicas e editoriais do livro didático. Tais tópicos têm 

como um dos principais representantes teóricos Batista (2001, 2004, 2008), Bunzen 

(2001, 2005, 2009), Bunzen e Rojo (2008) Rojo e Batista (2008), dentre outros. 

A dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro, traçamos um 

histórico do Livro didático (LD), em especial de Língua Portuguesa (LP), pois 

entendemos que o LD de hoje é, sem dúvida, resultado de um processo histórico 

atravessado por várias vozes constituintes desse objeto, além do mais, a 

Apresentação faz parte desse material didático, sendo assim, imprescindível o 

entendimento de sua história. Ainda nesse capítulo, trazemos informações a respeito 

de autores que têm o LD como objeto de seus estudos e como resultado de suas 

trajetórias, o que nos possibilita termos informações importantes para entender o 

lugar do LD na história da educação brasileira. Discutimos também políticas públicas 

que, ao longo da história, contribuíram para a qualidade do livro, bem como o 

controle do conteúdo e a distribuição para alunos e professores pelo Programa 

Nacional do Livro Didático e Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLEM). Por fim, discutimos o papel que o Guia dos LD desempenha 

perante os professores e apresentamos, em uma tabela, as coleções aprovadas 

pelo PNLEM, referente à LP, para o triênio 2012 – 2014. 

                                                
4
 A teorização sobre este gênero discursivo será realizado no capítulo 2, especificadamente em 2.5, 

desta dissertação. 
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No segundo capítulo, atemo-nos sobre algumas reflexões de Bakhtin e do 

Círculo acerca da concepção dialógica de linguagem em espiral, de interação verbal, 

a relação eu – tu na constituição da linguagem.  Ainda, tratamos do caráter ético que 

Bakhtin atribui à linguagem, da responsabilidade que o sujeito tem frente a seus 

Atos e da singularidade desse sujeito, pois não existe outro eu no mesmo tempo e 

espaço que ocupo. Defendemos e caracterizamos como o enunciado pode ser 

entendido como unidade da interação verbal e pode ser objeto de análise dialógica, 

ou seja, por que posso tomar os enunciados das Apresentações como objeto de 

análise da nossa pesquisa. O capítulo conta, ainda, com a discussão sobre gêneros 

discursivos, sob a ótica de Bakhtin e os principais membros do Círculo, além de 

debater sobre sua circulação nas esferas/campos sociais. Finalizamos, com a 

apresentação e caracterização do gênero com o qual trabalhamos, exploramos em 

seu estudo a tríade bakhtiniana que concretiza o gênero, ou seja, tema, estilo e 

composição. 

Já no terceiro capítulo, tratamos da arquitetônica, explorando a concepção do 

termo nos trabalhos de Bakhtin. Para isso, buscamos as obras em que o conceito foi 

trabalhado, traçando uma revisão de literatura dos trabalhos do filósofo russo acerca 

da arquitetônica. O primeiro texto Arte e responsabilidade (1919), seguido de Para 

uma filosofia do Ato responsável (1919 – 1920), O autor e o personagem na 

atividade estética (1920 – 1923) e O problema do conteúdo, do material e da forma 

na arte verbal (1924). Em seguida, debatemos a presença do termo no mundo da 

arte e no mundo da vida. Por último, trazemos o entendimento do conceito de 

exotopia, que se refere ao lugar exterior, para relacioná-lo à arquitetônica, que só é 

possível levando-se em consideração os movimentos exotópicos e como isso se dá 

no gênero Apresentação. 

Por fim, no quarto capítulo, fazemos as análises das dez Apresentações das 

coleções supracitadas. Antes disso, traçamos o percurso metodológico construído e 

aplicado por nós, para alcançarmos os objetivos da pesquisa. A metodologia 

construída permitiu-nos entender como se dá a arquitetônica no gênero 

Apresentação, as (des)semelhanças nas representações dos alunos, as 

aproximações dos pontos de vista dos autores, a partir das bivocalidade: vozes da 

produção e da recepção. Além de compreendermos que o texto é uma construção 

dos dois lados da ponte, ou seja, é realizada entre os dois centros de valores, o eu e 
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o tu, sendo que este último influencia, substancialmente, na produção não só do 

texto da Apresentação, como também de toda a obra didática. 
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CAPÍTULO 1 

LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL:  
RESULTADO DE UMA HISTÓRIA HETEROGLÓSSICA 

 
Não há objeto científico que não seja discursivo, 

isto é, mediatizado pelo texto. Em qualquer 
domínio, o objeto de pesquisa é objeto falado e, 
neste sentido, não pode ser mudo. Nas ciências 

humanas, o objeto é não somente falado e 
atravessado pelo texto, mas ele é texto. Texto a 

explicar e a interpretar, ele é objeto falante. 
Marília Amorim 

 

1.1 Livro didático de Língua Portuguesa: uma síntese sob o olhar do tempo 

 

 O que hoje conhecemos como LDP é resultado de um processo histórico 

localizado em tempos e em lugares definidos, por essa razão trazemos um pouco de 

sua história no Brasil. Começaremos pela trajetória de pesquisa e pesquisadores, 

em seguida discutiremos a sua presença na escola, bem como sua constituição. 

 O LD vem sendo, já algum tempo, fonte de pesquisa de muitos estudiosos no 

Brasil como Comenius (1954), Oliveira et al (1984), Soares (1996, 1998, 2001), 

Bittencourt (1993), Freitag et al (1993), Munakata (1997), Coracini (1999) Batista 

(2001, 2003, 2004), Batista e Costa Val (2004), Bunzen (2001, 2005, 2009) Bunzen 

e Rojo (2008) Rojo e Batista ( 2008), dentre outros, que se dedicam em 

problematizá-lo, pensá-lo, escutá-lo e entendê-lo. Ao longo das pesquisas, o livro 

passou a ser visto como um objeto complexo, no sentido de que é atravessado por 

muitas variáveis e por muitos agentes, bem como por algumas concepções, dentre 

as quais aquelas que o veem como suporte, gênero discursivo e objeto cultural5.   

 Para entendermos como esse objeto tornou-se tão presente nas vidas dos 

professores e dos alunos, precisamos relembrar alguns acontecimentos anteriores a 

isso. A primeira informação é sobre o surgimento do termo.   Foi no Decreto-Lei n. 

1006, de 30 de dezembro de 1938, Artigo 2º Parágrafo 1º que o termo livro didático 

aparece pela primeira vez, assim lemos: 

                                                
5
 Cf. BUNZEN, Clécio. Livro didático de Língua Portuguesa: um gênero do discurso.  2005. 

Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 
Estadual de Campinas, 2005. 



20 
 

Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a 
matéria das disciplinas constantes dos programas escolares. 
Parágrafo 2º: livros de leitura de classe são livros usados para a 
leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados de livro 
de texto, livro texto, compêndio escolar, livro de classe, manual, livro 
didático (BALSISSERA, apud PINTO, 2001, p. 22). 

 

 Segundo Bueno (2011), o percurso do LD pode ser entendido em três etapas, 

a saber: a primeira, que vai de 1500 a 1930, nesse momento não havia uma política 

específica sobre LD, além disso, o material era totalmente importado; a segunda, 

entre 1930 e 1985, quando o Estado assume diretamente as políticas sobre os 

livros, da compra à distribuição. Salientamos que esse controle não era pedagógico, 

mas sim ideológico, havia uma necessidade de saber quais valores circulavam 

neles; e terceiro, a partir de 1985, quando é criado o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) o governo continua controlando a compra e distribuição dos livros, 

no entanto, só agora os olhos se voltaram para uma análise pedagógica dos 

materiais, igualmente, as vozes do professores passam a ser mais constante e 

visualizada, pois são eles que selecionam o livro a ser adotado na escola (BUENO, 

2011). 

 No que diz respeito ao aparecimento da disciplina de LP, Bunzen (2005, p. 

56) afirma que  

 

o ensino de língua portuguesa, como disciplina curricular, no 
contexto brasileiro, pode ser visto como algo recente, uma vez que, 
no século XIX, o que ainda predominava era o estudo de disciplinas 
clássicas como o Latim, a Retórica e a Poética; herdeiras do 
currículo imposto nas escolas desde a Idade Média, mas 
particularmente do Trivium. Tais disciplinas constituíam o currículo do 
ensino de língua portuguesa até o fim do Império, influenciando 
fortemente o ensino de língua e literatura mesmo depois da ‗criação‘ 
da disciplina ‗Português‘ e do cargo de ‗professor de português‘, nas 
últimas décadas do século XIX. 

 

O ensino da disciplina curricular6, língua e de literatura, baseava-se no ensino 

das línguas clássicas, particularmente do Latim. Assim, a gramática nacional era 

                                                
6
 Sobre a herança desse currículo, trazido da Idade Média, o autor esclarece, em semelhante nota de 

rodapé e embasado no estudo de Mongelli (1999), que ―O Trivium e o Quadrivium consistiam em dois 
ciclos do equivalente ao nosso Ensino Médio na Idade Média. O Trivium, também conhecido como 
(retirei o ―por‖) "Sermones" (Linguagem), era constituído dos estudos de Gramática, Retórica e 
Lógica.‖ (BUNZEN, 2005, p. 55). 
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estudada conforme as categorias gramaticais da língua latina e explicada como uma 

transformação desta, enquanto a literatura nacional era apresentada segundo os 

critérios estáveis da Retórica e da Poética clássicas (BUNZEN, 2005).  

Com o fim das disciplinas de Retórica e Poética, em 1890, substituídas por 

História da Literatura Nacional, é inserido, como material escolar, o manual didático 

para ensinar textos e é nessa situação que ganha espaço a Antologia Nacional, uma 

espécie de compêndio, geralmente de volume único, com cerca de 600 páginas; 

além dela, adotava-se uma gramática como material complementar. Esse modelo de 

ensino durou 74 anos, de 1895 a 1969, quando o cenário escolar brasileiro passou 

por grandes transformações vindas do espaço político.  

 As modificações sociopolíticas que mudaram os rumos da organização 

curricular da escola referem-se ao processo de democratização do acesso à 

instituição escolar, que, por sua vez, foi consequência da industrialização por que o 

país passava. Assim, era necessário que não apenas a elite, mas também as 

massas tivessem acesso à educação, não com finalidade intelectual, mas sim com o 

objetivo instrumental. Até então, a escola era ocupada pela elite e tanto alunos como 

professores pertenciam à mesma classe; em outros termos, podemos dizer que 

compartilhavam da mesma ideologia. Com a mudança do público na escola, houve 

dois grandes êxodos da escola pública: primeiro dos filhos das elites, que migraram 

para a escola particular, pois não pretendiam conviver com os seus desiguais; 

segundo dos professores, que sentiam que não sabiam o que fazer para atender ao 

público, pois a descrição linguístico-normativa, muito presente nas aulas, não 

alcançavam os alunos do povo. Resultado disso foram as transformações 

econômica e cultural dos dois lados da ponte. 

Segundo Clare (2002), o país viveu vários impasses, como fazer para 

contratar professores se o professorado elitista havia migrado e os docentes vindos 

das massas eram pouquíssimos? A solução foi realizar cursos intensivos para 

formar professores capazes de assumir o magistério nas escolas públicas, que 

foram consideravelmente expandidas. Paralelo a isso, o que fazer com os materiais 

didáticos, como as Antologias e a gramática normativa, haja vista não atendiam aos 

anseios políticos da época? A resposta foi a sua modificação. Assim sendo,  

 

os materiais didáticos também sofrem acentuadas mudanças. Agora, 
em lugar das obras de referência como a antologias, seletas e 
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gramáticas, cria-se um novo tipo de material didático de apoio à 
prática docente que, propositalmente, interfere na autonomia do 

professorado (BUNZEN e ROJO, 2008, p. 78 – 79).  

Esse novo material, que naquele momento propiciou estruturar e facilitar o 

trabalho do novo perfil de professor, apresentava não somente o conteúdo, mas 

igualmente atividades didáticas.Observemos que o livro deixa de ser compêndio e 

passa a ser manual, ou seja, no primeiro caso, o livro é constituído de muito 

conteúdo e poucas atividades e, no segundo, é o contrário, nesse caso o livro vem 

em formato de hora/aula. O ―novo livro‖ passou a ser organizado considerando-se, 

inclusive, a divisão do tempo escolar em séries, bimestres, unidades. Por essa 

razão,  

 

é, pois, dirigindo-se a um professor apreciado como mal formado, 
sem tempo para preparação e correção de atividades escolares, 
devido a sua grande sobrecarga de trabalho, determinada pelo 
aviltamento da profissão, e que fica pouco tempo em cada escola, 
que o livro assume para si a tarefa de estruturar as aulas, até porque, 
muitas vezes, ele permanece mais tempo nas escolas que os 
próprios professores. Os autores de livro didático e os editores 
passam, portanto, a ser decisivos na didatização dos objetos de 
ensino e, logo, na construção dos conceitos e capacidades a serem 
ensinados (BUNZEN e ROJO, 2008, p. 80). 

 

Não demora muito para o novo material didático sofrer várias alterações, uma 

delas, em 1971, ocasionada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a 5692/71, que 

firmou a LP como instrumento de comunicação e expressão da cultura brasileira, 

portanto, 

 

a partir de então, a disciplina Língua Portuguesa passa a ser 
Comunicação e Expressão no que foi considerado 1º segmento do 1º 
grau (1ª à 4ª série); Comunicação e Expressão em Língua 
Portuguesa, no 2º segmento (5ª à 8ª série), só se configurando como 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no 2º grau (CLARE, 2002, 
s/p). 

 

 Essa perspectiva é sustentada pela teoria da comunicação, na qual há a 

presença de um emissor e receptor compartilhando uma mensagem. Na escola, o 
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objetivo era ensinar o aluno a ser um desse par, capaz de produzir textos, fazendo 

assim a linguagem funcionar através de códigos verbais e não-verbais.  

 Outras teorias influenciaram na estrutura dos LD. Exemplo disso foi a 

Linguística de texto, a Sociolinguística, o Funcionalismo, com a política da interação, 

a concepção dos gêneros discursivos vindos da concepção do sociointeracionismo, 

dentre outras. Mesmo com muitas mudanças sociais e políticas os LD não saíram de 

cena, pelo contrário, com o surgimento do PNLD, em 1985, passou a ser um dos 

atores principais na constituição da qualidade do ensino, e, talvez, por isso venha 

sendo cada vez mais forte as suas presenças nas escolas.  

 Agora sabemos que o percurso LDP, na história da nossa educação, tem seu 

início com as Antologias Nacionais, ao lado de Gramáticas e da própria aula em si. 

Sabendo disso, passaremos a entender melhor a relação LD e qualidade.  Para 

alcançar esse objetivo, trataremos, a seguir, do PNLD. 

 

1.2 Por uma bússola chamada PNLD: em busca do controle e da qualidade 

  

Historicamente, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), como 

nominalmente conhecemos, surgiu em 1985, porém, é tido como ―o mais antigo dos 

programas direcionados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede 

pública de ensino brasileira‖ (BRASIL, 2013). Isso porque, em 1929, o Estado cria 

um órgão específico para legislar sobre a política do LD, o Instituto Nacional do Livro 

(INL), que tinha como objetivo colaborar para a legitimação do livro nacional e, por 

consequência, auxiliar no aumento de sua produção.  

A primeira política de legislação e controle sobre o LD produzido e circulado 

no Brasil surgiu em 1938 pelo Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, que institui a 

Câmara Nacional do Livro Didático (CNLD); em 1945, outro Decreto-Lei, nº 8.460, de 

26/12/45, restringe ao professor o dever de escolha dos livros, bem como consolida 

as condições de produção, circulação e uso; essa sistematização referente à 

produção vai se firmando, e o MEC juntamente com a Agência Norte-Americana 

para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) criam a Comissão do Livro Técnico e 

Livro Didático (Colted), que alicerça a finalidade tríptica anteriormente citada. Além 
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disso, o pacto permitiu ao MEC recursos suficientes para distribuição de 51 milhões 

de exemplares no triênio seguinte. 

 De igual modo, os anos seguintes foram significativos para a implementação 

das políticas do LD. Na década de 1970, vimos o aparecimento do Programa do 

Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef), em 1971; a extinção do INL, 

substituído pelo Fundo Nacional de Material Escolar (Fename), que passou a 

coordenar o programa do LD, em 1976; tal órgão durou sete anos, quando em 1983 

é sucedido pela criação da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). Nesse 

momento também é sugerida a ampliação do programa para atender às outras 

séries do fundamental, bem como a participação dos docentes nas escolhas dos 

livros.   

 Significativo também é o ano de 1985, quando o Plidef dá lugar ao PNLD, que 

traz consigo inúmeras mudanças, dentre as quais a reutilização do livro, extensão do 

acesso aos alunos de 1ª e 2ª séries, financiamento integral por parte do Governo 

Federal e participação mais direta de professores no que diz respeito ao critério de 

escolha. O ano de 1992 foi atípico nas ações, pois, devido às condições 

orçamentárias, o atendimento se limitou até a 4ª série; a definição de critérios para a 

avaliação dos livros foi definida entre 1993/1994. Já o ano de 1995 foi marcado pela 

gradativa universalização da distribuição dos livros para o ensino fundamental. No 

ano seguinte, acontece o processo de avaliação pedagógica e, desde então, os 

livros que apresentam erros conceituais, indução a erros, desatualização, 

preconceito ou discriminação qualquer são eliminados do Guia do LD. Em 1997, 

extingue-se o FAE, e o FNDE passa a conduzir as ações do PNLD, além disso, o 

programa passa a atender aos alunos da 1ª a 8ª séries nas disciplinas de LP, 

matemática, ciências, estudos sociais, história e geografia. 

 Os primeiros anos de 2000 são marcados por inovações no PNLD, que passa 

a distribuir dicionários de LP para os alunos de 1ª a 4ª série. Outra novidade foi a 

entrega, no ano anterior, do uso dos LD, ou seja, os livros para 2001 foram 

entregues no final de 2000; já no ano posterior, o PNLD passa a atender estudantes 

com deficiência visual, que estão em salas regulares, havendo, desse modo, a 

distribuição dos livros em braille; em 2003, as ações são estendidas e são entregues 

aos alunos, até a 7ª série, dicionários de LP e para os de 5ª a 8ª, regulares e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), são distribuídos atlas. Por fim, neste mesmo 

ano, é publicada a Resolução CD FNDE nº. 38, de 15/10/2003, que cria o PNLEM. 
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Já em 2009 é regulamentado o PNLD EJA, mas só em 2011 que o FNDE adquire e 

distribui integralmente os livros para o EM, incluindo o EJA. O PNLD de 2012 foi 

orientado para a obtenção e a distribuição completa dos livros para o EM, incluindo o 

EJA, assim como a reposição e o complemento do PNLD 2011, para os 6º ao 9º 

anos, e do PNLD 2010, do 1º ao 5º anos. 

 Segundo Batista (2001 e 2003), as ações desenvolvidas pela busca de 

qualidade dos LD não foi por acaso. Isso porque investigações sobre a produção do 

LD vinham desde 1960, quando se denunciava a falta de qualidade de muito dos LD, 

pois alguns reforçavam discriminações, incorreções conceituais, além de fragilidade 

metodológica. Apesar de todas essas peculiaridades, o LD era o principal impresso 

presente nas escolas e, de igual forma, um dos poucos que os alunos tinham 

acesso; outro fator é que o LD exercia grande influência no trabalho pedagógico, nas 

transformações do currículo e no firmamento de abordagens teóricas.  

 Por tudo que foi exposto, podemos dizer que todos os atos sobre as políticas 

do LD, incluindo debates, decretos, resoluções, recuos, ampliação, sistematização e 

continuidade das avaliações serviram para entender que não basta só inscrever o 

LD no PNLD para que o mesmo seja escolhido, antes ele precisa passar pelo 

controle de qualidade e, assim, obter autorização para circular na escola. 

 

1.3 O Guia do PNLD de Língua Portuguesa 2012 e as coleções aprovadas 

 

Podemos entender que o guia do PNLD é um dos resultados das ações 

envolvendo a política de qualidade sobre o LD, sobretudo no que tange à escolha 

dos livros pelos professores. O guia aparece pela primeira vez no PNLD de 1997 e 

desde então cumpre a tarefa de apresentar, sintética e sistematicamente, aos 

professores, as coletâneas oficialmente escolhidas pela comissão pedagógica 

formada por vários docentes do ensino superior e que tenham suas atividades 

voltadas para o ensino básico, sendo que no comitê há professores de todas as 

regiões do país. Além disso, o objetivo ―é o de colaborar para que nossas escolas 

promovam uma escolha qualificada do LDP, ou seja, uma escolha motivada por um 

processo de discussão o mais amplo e criterioso possível‖ (BRASIL, 2011, p. 6). 
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Como nosso corpus está presente no LDP, então as discussões circularão 

sobre o guia dessa disciplina. O guia do PNLD 2012 de LP abre com uma 

provocante pergunta: ―Que livro didático de português (LDP) devo adotar para o 

ensino médio (EM), em minha escola?‖ Segundo o guia, a resposta para essa 

pergunta não é fácil, mas, qualquer que seja, trará impactos no cotidiano do 

professor e do aluno, uma vez que o livro aqui é entendido como ―uma ferramenta 

didático-pedagógica fundamental‖ (BRASIL, 2011, p. 6) na construção do ensino-

aprendizado durante o triênio 2012 – 2014.   

Em se tratando da estrutura, o material traz como conteúdo principal as 

resenhas das coleções aprovadas pela comissão oficial. No triênio supracitado, a 

coletânea reúne onze títulos, de oito editoras, produzidos por diferentes autores. Há 

também discussões acerca do que se entende por EM e qual o lugar da LP nesse 

espaço; sobre as metodologias vigentes no trabalho docente; a perspectiva do 

letramento nos âmbitos da leitura, escrita e oralidade; e a importância dos 

conhecimentos linguísticos no desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas 

sociais dos estudantes para além da escola. 

Exploraremos neste parágrafo e no próximo o esclarecimento dos dois 

diferentes modelos de organização do livro didático, ou seja, em forma de 

compêndio ou de manual, tal discussão é importante porque retoma nosso estudo 

sobre a história do livro didático no Brasil. No primeiro caso, há a exposição e a 

discussão do conteúdo. Já as atividades são arquitetadas para servirem de modelos 

ou exemplo do que se estudou. Em linhas gerais, o compêndio explora o conteúdo, 

e as elaborações ou adaptações das atividades são de responsabilidade do 

professor.  

Do outro lado, o manual é organizado numa sequência de passos e 

atividades, em que, geralmente, o conteúdo é seguido de atividades que estimulam 

a análise e a reflexão do que se estudou. Acrescente-se, também, outra 

característica marcante: são as seções ou unidades de cada bloco divididas em 

hora/aula. Essa estrutura é pensada de modo a contemplar, ao final de cada livro, 

um ano letivo. Dos dois tipos, hoje o manual é o mais confeccionado e o mais 

adotado. Para termos uma ideia, nesse triênio, oito (73%) são manuais e dois (18%) 

são compêndios e um está entre os dois. Essa ascensão dos manuais é uma 

característica recente na história dos materiais didáticos no nosso país, pois, como 
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discutido em seção anterior, sabemos que na era da Antologia quem ocupava, 

predominantemente, esse espaço era o compêndio.  

A seguir, no quadro, faremos uma breve apresentação7 das coleções 

aprovadas. Para isso, montamos um quadro contendo a imagem do livro, a editora e 

os autores, bem como características gerais das obras. Numeramos as coleções e 

os autores para quando utilizarmos os fragmentos das Apresentações, referenciá-los 

como autor 1, autor 2 e assim por diante. Como última observação, frisamos que 

mantemos a ordem em que os livros foram resenhados. 

 

 

Apresentação das coleções do PNLEM de LP 2012 – 2014  

Imagem do livro8 Autores/Editora Aspectos gerais 

 

A coleção Língua 
Portuguesa – 
Linguagem e 
Interação é de autoria 
de Carlos E. Faraco, 
Francisco M. de 
Moura e José 
Hamilton M. Júnior, 
editado pela Editora 
Ática. 

Autor 1/Apresentação 
1 

Organizada nos moldes de 
manual, sua principal 
característica é o investimento 
em atividades que permitem 
um bom desempenho no uso 
da língua, bem como 
possibilidades de relações 
entre língua e literatura, além 
das funções sociais dos textos.  

  

A coleção Linguagem 
em movimento tem 
como autores Carlos 
C Minchillo e Izetti F. 
Torralvo, editado pela 
Editora FTD. 

Autor 2/Apresentação 
2 

Enxergada como a coletânea 
―a meio caminho‖ entre o 
manual e o compêndio, sem 
desconsiderar as orientações 
que regem o ensino no Ensino 
Médio, a coleção é marcada 
pelo estudo voltado para o 
vestibular. Os conteúdos são 
introduzidos a partir de um 
texto para a leitura e se 
destaca na produção de texto.  

                                                
7
 Todas as informações referentes às coleções têm como referência as resenhas contidas no Guia do 

PNLEM de LP 2012 – 2014. 

8
 Todas as imagens dos livros foram retidas do Guia do PNLEM de LP 2012 – 2014. 
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A coleção Novas 
Palavras – Nova 
Edição foi assinada 
pelos autores Emília 
Amaral, Mauro 
Ferreira, Ricardo Leite 
e Severino Antônio. 
Também foi publicada 
pela editora FTD. 

Autor 3/ Sem 
Apresentação. 

Também arranjada em forma 
de manual, está orientada 
pelas novas tendências do 
ensino de língua materna na 
perspectiva da interação. O 
ponto destacado é o trabalho 
com a leitura a partir de 
diversos gêneros, bem como 
os diálogos entre textos 
literários de diversas correntes. 

  

A coleção Português 
– Contexto, 
Interlocução e Sentido 
é de responsabilidade 
autoral de Marcela 
Pontara, Maria 
Bernadete M. Abaurre 
e Maria Luíza M. 
Abaurre, editado pela 
Editora Moderna. 

Autor 4/Apresentação 
4. 

Na forma de compêndio, a 
coletânea é dividida (típica de 
compêndios) em três partes, a 
saber: Literatura, Gramática e 
Produção de Texto, as autoras 
procuram superar essa divisão 
através da articulação entre as 
competências e habilidades 
dos conhecimentos literários, 
linguístico e da escrita, ainda 
que prevaleçam extensas 
explanações teóricas. 

 

A coleção Português 
– Literatura, 
Gramática e Produção 
de Textos é de autoria 
de Douglas Tufano e 
Leila Lauar Sarmento. 
Também editado pela 
Editora Moderna. 

Autor 5/Apresentação 
5. 

Apesar de ser visto como um 
manual, a obra é dividida de 
modo a priorizar os conteúdos 
nas duas primeiras partes, 
Literatura e Gramática, e na 
terceira parte, Produção de 
Texto. Embora o objetivo geral 
seja a teoria e a composição 
dos textos, há o interesse em 
oportunizar ao estudante a 
reflexão sobre o uso social da 
língua. 

 

 

A obra Português 
Linguagens, cujos 
autores são Thereza 
Cochar Magalhães e 
William Roberto 
Cereja, foi editado 
pela Editora Saraiva. 

Autor 6/Apresentação 

A coletânea é tecida seguindo 
a forma de um manual, há uma 
articulação entre eixos do 
ensino através de atividades 
que se desenvolver a partir de 
diversos textos pertencentes a 
vários gêneros. As atividades 
permitem que o aluno 
desenvolva as práticas sociais 
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6. de linguagem. Destaca-se na 
articulação entre a 
historiografia literária e as 
propostas de leituras, bem 
como nas indicações de 
projeto ao final da unidade. 

 

 

Projeto Eco – Língua 
Portuguesa é 
assinado por Roberto 
Hernandes e Vima Lia 
de Rossi Martin, 
editado pela Editora 
Positivo.  

Autor 7/Apresentação 
7. 

Também organizada em 
formato de manual, a 
coletânea tem como principal 
característica o trabalho com 
as literaturas de Língua 
Portuguesa, sobretudo o 
diálogo com a brasileira. Os 
conhecimentos linguísticos e 
literários são trabalhados a 
partir de diversos textos que 
circulam em diferentes 
espaços. Evidencia-se a 
diversidade de textos 
pertencentes as literatura e 
cultura de países de Língua 
Portuguesa.  

 

Ser Protagonista 
Português é de 
autoria coletiva, da 
Edições SM.  

Autor 8/Apresentação 
8 

A coleção em forma de 
compêndio é construída de 
três partes, a saber: Literatura, 
Linguagem e Produção de 
Textos. Dessas partes, é a 
Literatura que apresenta um 
predomínio da obra, cerca da 
metade dos volumes. Destaca-
se, assim, o projeto conceitual 
dos fenômenos literários. Já 
articulação das partes 
supracitadas é de 
responsabilidade do professor. 

 Tantas Linguagens – 
Língua Portuguesa: 
Literatura, Produção 
de Texto e Gramática 
em Uso é assinada 
pelas autoras Maria 

Organizada nos moldes de 
manual didático, a coletânea 
traz como ponto de partida do 
trabalho com o ensino a leitura 
de textos literários, seguida de 
leitura e produção de textos de 
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Inês Batista Campos 
e Nívea Assumpção, 
editado pela Editora 
Scipione. 

Autor 9/Apresentação 
9. 

diferentes gêneros, por fim 
chegando aos estudos dos 
mecanismos linguísticos nos 
diferentes contextos de uso da 
linguagem. Aqui, leitura e 
literatura caminham juntas, 
destacando-se também a 
articulação dos eixos de 
ensino através de um tema e 
do gênero proposto para 
produção.  

 

 

VivaPortuguês, de 
Elizabeth Campos, 
Paula Marques 
Cardoso e Sílvia 
Letícia de Andrade foi 
editado pela Editora 
Ática. 

Autor 
10/Apresentação 10. 

Elaborada em forma de 
manual, a obra consegue 
trazer uma proposta 
consistente de articulação 
entre os eixos de ensino. Tal 
elaboração permite que uma 
parte necessite da outra para 
ser completamente 
compreendida, tudo isso a 
partir do trabalho com um 
gênero. Outro ponto de 
relevância é o trabalho com 
produção de textos escritos e 
orais. 

 

Português: Língua e 
Cultura é de autoria 
única de Carlos 
Alberto Faraco, 
editado pela Base 
Editorial. 

Autor 
11/Apresentação 11. 

Organizada em formato de 
compêndio, a obra aborda a 
língua e a linguagem numa 
perspectiva sociointeracionista. 
O texto ocupa lugar de 
destaque tanto no que se 
refere à leitura como à 
produção escrita, sempre 
associado a uma esfera 
discursiva de uso. A obra tem 
dois pontos fortes: 
consistência da perspectiva 
adotada e contínua abordagem 
dos conhecimentos 
linguísticos, sobretudo da 
variação. 

Fonte: os dados referentes às obras foram baseados nas resenhas do Guia do PNLEM de LP 2012 – 
2014. 



31 
 

Das coleções apresentadas acima, a terceira, intitulada Novas Palavras – 

Nova edição traz uma particularidade em relação às demais, ela não tem o gênero 

Apresentação no livro do aluno, que só consta na edição do professor e tal texto é 

direcionado ao docente. Ao final desta dissertação, traremos, em anexo, essa 

Apresentação, bem como as demais, porém, com a ressalva de que não foi 

analisada por nós, uma vez que não consta no livro dirigido aos alunos. Ainda assim, 

no nosso estudo, optamos em manter a ordem numérica das Apresentações. Isso 

esclarece que o texto referente ao livro Novas Palavras – Nova edição teve seu 

número referente mantido, ou seja, Apresentação 3, ainda que não o analisemos.  

Passemos para o capítulo 2, no qual traremos as vozes de Bakhtin e de seu 

Círculo acerca de algumas concepções particulares, como linguagem, interação, 

gêneros discursivos e outras. 
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CAPÍTULO 2 

LINGUAGEM, INTERAÇÃO, ENUNCIADO CONCRETO, GÊNEROS 

DISCURSIVOS: CONCEPÇÕES QUE CIRCULAM ALÉM DO CÍRCULO 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há 
limites para o contexto dialógico (este se estende ao 

passado sem limites e ao futuro sem limites). Nem os 
sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos 

séculos passados, podem jamais ser estáveis 
(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles 
sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subseqüente, futuro do diálogo. Em 
qualquer momento do desenvolvimento do diálogo 
existem massas imensas e ilimitadas de sentidos 
esquecidos, mas em determinados momentos do 

sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais 
sentidos serão relembrados e reviverão em forma 

renovada (em novo contexto). Não existe nada 
absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de 

renovação. Questão de grande tempo. 
Mikhail Bakhtin 

 

2.1 A linguagem em espiral   

 

Atualmente, no cenário de investigações acadêmicas brasileiras nas áreas da 

linguagem, são desenvolvidos muitos estudos na perspectiva filosófica do russo 

Mikhail Bakhtin e de seu Círculo. No Brasil, muitos estudiosos destacam-se pelas 

substanciais contribuições bibliográficas que produzem: Brait, da PUC – SP, 

Campos, da USP, Grillo, da USP, Miotello, da UFSCar, Faraco, da UFPR, Sobral, da 

UCPEL – RS, e outros pares contemporâneos. 

Esse grupo, ousamos dizer, integra, hoje, o Círculo9 que investiga a 

linguagem reflexivamente. A linguagem para o grupo é muito mais que a dicotomia 

língua e fala; pelo contrário, os estudiosos de tal perspectiva argumentam que a 

linguagem não deve ser pensada como divisão, mas sim como adição e 

                                                
9
 A concepção de Círculo foi usada tardiamente pelo psicolinguista A. A. Leont‘ev, em 1967, para se 

referir a um heterogêneo grupo de estudiosos russos, do início do século XX, que se debruçavam 
sobre questões estéticas, filosóficas, linguísticas e cotidianas. Para maiores esclarecimentos, Cf. 
BRAIT, B. Bakhtin e o Círculo. São Paulo: Contexto, 2009; BRANDIST, C. Repensando o Círculo 
de Bakhtin. São Paulo: Contexto, 2012; FARACO, C. A. Linguagem & diálogo: as ideias linguísticas 
do Círculo de Bakhtin. São Paulo: Parábola, 2009. 
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multiplicação, porque muitos são os fatores que atravessam a contínua constituição 

da lingua(gem). Dentre eles, estão os atores locutor e interlocutor, que participam da 

constituição enunciativa, e, por sua vez, tal composição sempre se realiza numa 

atividade verbal concreta e situada historicamente. Por essa razão, os 

investigadores da perspectiva apresentada entendem que linguagem e interação 

caminham juntas, pois a primeira dá, ganha e é vida por meio da segunda. 

Ainda no tocante à interação verbal, destacamos que esse pensamento 

atravessa os trabalhos de Bakhtin e de seus pares. Ao mesmo tempo, essa reflexão 

é uma das mais discutidas no Brasil, e não por acaso. Enquanto o Estruturalismo 

defendia uma constituição monológica da lingua(gem), pois essa era pensada como 

um sistema fechado, um conjunto de regras regulares que estão em combinação 

entre si, não havendo espaço para outros fatos constituintes que não a estrutura, 

Bakhtin nega esse ponto de vista ao comprovar que a natureza constitutiva da 

linguagem é dialógica.  

Em ―O discurso no romance‖10, Bakhtin vale-se da noção de forças 

centrípetas e centrífugas para discutir o monologismo e o dialogismo linguísticos, 

respectivamente.  Para ele, as forças centrípetas são aquelas que unificam e 

centralizam ideologicamente a língua, como se ela fosse um sistema de regras 

autônomo e fechado em si; mas, para Bakhtin, ao lado desse sistema, há a dinâmica 

real da vida linguística, composta pelas históricas e ideológicas relações entre 

sujeitos. Essas interações exteriores à língua, mas que proporcionam a construção 

dela, é uma abertura efetivada por forças centrífugas. Assim, diz Bakhtin (2010b, p. 

82): 

 

[...] ao lado de forças centrípetas caminha o trabalho contínuo das 
forças centrífugas da língua, ao lado da centralização verbo-
ideológica e da união caminham ininterruptos os processos de 
descentralização e desunificação. 
Cada enunciação concreta do sujeito do discurso constitui o ponto de 
aplicação seja das forças centrípetas, como das centrífugas. 

 

 Ou seja, para entender o processo de constituição da língua é necessário 

levar em consideração não apenas uma das forças, mas sim as duas, pois do 

                                                
10

 Cf. BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: Questões de Literatura e de Estética: a teoria do 
romance. 6. ed. Aurora Bernardini et al. São Paulo: Hucitec, 2010b. p. 71 – 83. 
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contrário tenderemos ―a uma composição monológica do fenômeno estudado, 

separada da dialogia constitutiva das relações humanas‖ (GEGe, 2009, p. 49). 

Além disso, o caráter constitutivo da linguagem deve ser entendido, também, 

como dialógico porque o que temos de real na sua composição são os enunciados, 

que sempre estão em ampla e estreita relação entre si, estabelecendo relações de 

sentido, sendo que tais relações têm como referência o conjunto da interação verbal 

(FARACO, 2009). Nenhuma relação de sentido entre os enunciados se dá no vácuo, 

ela se dá sempre numa ação concreta de linguagem com sujeitos histórica e 

socialmente organizados, posicionados numa alternância dialética eu – tu, ela ―só 

existe efetivamente no contexto das relações sociais‖ (CAMPOS, M. 2012, p. 250). 

Não há condição de relação monológica, de si para si; a condição é sempre 

dialógica, do eu para o tu.  

Não podemos esquecer que a dialogia assim vista é ininterrupta. Lembremos 

o que expõem Bakhtin/Volochínov em Marxismo e Filosofia da linguagem: o dizer do 

sujeito histórico não é adâmico, ele surge de uma resposta a enunciados anteriores, 

bem como abre caminhos para enunciados posteriores (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2010). Em termos de língua, podemos pensar que a sincronia é também uma ilha, 

pois, antes desse seu estágio atual, veio um anteriormente e tantos outros lhe 

sucederão. O que a língua é mantém uma estreita relação com o que já foi, bem 

como um anúncio do que virá; a dinâmica da língua é como a dinâmica discursiva da 

vida: essencialmente dialógica, uma vez que  

 

[...] o dialogismo [igualmente] diz respeito ao permanente diálogo, 
nem sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes 
discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma 
sociedade. É nesse sentido que podemos interpretar o dialogismo 
como o elemento que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva 
da linguagem (BRAIT, 2011, p. 95).  

 

 Além disso, ―[...] o dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem 

entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos 

sujeitos‖ (BRAIT, 2011, p. 95). Para que o eu construa e dirija um enunciado ao tu, 

por exemplo, é necessário que ele compreenda que o tu é um sujeito, assim como 

ele, historicamente situado e é daquele lugar que o tu construirá o sentido de tal 

enunciado.  
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A LINGUAGEM EM ESPIRAL 

 Essa dialogia representa também uma concepção espiralada de linguagem. 

Isso se dá porque as teias de sentidos entre os enunciados, os discursos, são 

também encadeamentos entre eu – tu como representada na figura abaixo, assim 

entendida e construída por nós e intitulada ―A Linguagem em Espiral‖: 

 

 

Fig. 1: elaborada por nós.  

A interação verbal é resultado de ações de interlocutores mediados pela 

linguagem, que por sua vez é uma ação concreta, porque não ilusória, e também 

dialógica, por estabelecer relações de sentido entre os interlocutores e seus 

enunciados, bem como entre os discursos anteriores e posteriores a eles.  

Além do mais, compreendemos que, nessa arena discursiva, os interlocutores 

agem de um lugar exotópico11 socialmente organizado, e, a partir disso, tendo uma 

                                                
11

 O conceito de exotopia, também entendido como excedência de visão, refere-se ao lugar exterior 
que ocupo em relação ao outro. Ou seja, eu sempre estou fora do outro, por essa razão consigo ver 
no outro o que ele do seu lugar não consegue, por não estar fora de si. Do mesmo modo, o outro 
consegue ter uma visão de mim que eu não tenho, pois ele ocupa um lugar fora de mim. Essa 
discussão será aprofundada no capítulo 3 desta dissertação. Cf. BAKHTIN, M. Para uma filosofia do 
Ato Responsável. Trad. Valdemir Miotello e Augusto Ponzio. São Carlos: Pedro & João editores, 
2010a; BAKHTIN, Mikhail. O autor e a personagem na atividade estética. In: Estética da Criação 
Verbal. 6 ed. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: WMF, 2011. p. 21 – 90.  
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CADEIA DA INTERAÇÃO VERBAL 

excedência de visão própria, e ainda de um cronotopo12, de um tempo histórico 

específico. Isso acusa pelo seu turno a singularidade de cada sujeito, pois ninguém 

ocupa seu lugar no mesmo tempo que si, por isso seus Atos são éticos e de sua 

inteira responsabilidade. Toda essa arquitetura só é possível se levarmos em 

consideração que a linguagem se constrói nas relações eu – tu e se desenvolve em 

espiral, já que o eu de hoje traz marcas e estabelece relações com o eu de ontem e 

o de amanhã. 

Aludindo ao nosso corpora, dizemos: o eu, autor da Apresentação do LD, é o 

eu 1, se considerado sincronicamente, ou seja, num recorte, e o aluno é o tu 1 dessa 

sincronia; porém, se considerarmos que esse eu autor é resultado de outras 

interações anteriores a essa da Apresentação, ele já não será um eu 1, mas um eu 

que numericamente, na cadeia da interação verbal, já foi um tu que manteve 

relações com outros eus. Do mesmo modo, o tu sincrônico já foi eu em tantas outras 

interações com tantos outros tu e eu como ilustrado na figura Cadeia da interação 

verbal, abaixo: 

 

                                    INTERAÇÃO 

                                INTERAÇÃO 

                      INTERAÇÃO 

                                INTERAÇÃO 

                                INTERAÇÃO 

                                INTERAÇÃO 

FIG.2: elaborada por nós. 

                                                
12

 Se o termo cronotopo se refere ao espaço, esse diz respeito, também,  ao tempo. O sujeito sempre 
ocupa um espaço em um tempo específico, por isso sempre histórico. Qual a relevância disso? A 
compreensão de que estamos em constante mudança.Por isso, hoje não somos o mesmo de ontem, 
nem o de amanhã, mas mantemos uma relação dialógica com todos eles. Todas essas relações 
permitem-nos enxergar, do nosso lugar e num determinado tempo, o que só nós, com nossas 
experiências, conseguimos ver. Também no capítulo 3 voltaremos à discussão. Cf. BAKHTIN, M. 
Formas de Tempo e de Cronotopo no Romance. In: Questões de Literatura e de Estética: a teoria 
do romance. 6 ed. Trad. Aurora Bernardini et al. São Paulo: 2010, p. 211 – 362. 
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E é nesse sentido que compreendemos que a dialogia abre o espaço para a 

concepção da linguagem em espiral, pois 

 

[...] quaisquer enunciados, se postos lado a lado no plano do sentido, 
‗acabam por estabelecer uma relação dialógica‘. Mesmo enunciados 
separados um do outro no tempo e no espaço e que nada sabem um 
do outro, se confrontados no plano do sentido, revelarão relações 
dialógicas (FARACO, 2009, p. 65). 

 

Outro exemplo ilustrativo da dialogia são nossos textos. Esse que é agora lido 

foi escrito mantendo relações de sentidos com tantos outros, intersecções essas 

nem sempre harmoniosas, porque tensas, polêmicas. As citações diretas e indiretas, 

bem como as referências no final do texto, sinalizam o que entendemos como a 

efetivação da concepção definida e defendida.  

 Outro entendimento caro a Bakhtin é o caráter ético que atribui à linguagem. 

Vejamos: se nós somos singulares, porque não existirá outro eu no mesmo tempo e 

espaço, então todos os meus Atos dizem respeito a mim e só eu posso assumi-los. 

Aqui, nos remetemos ao não-álibi13 do sujeito. 

 Enquanto evento singular, o ato de escrever este texto, bem como o ato dos 

leitores para a avaliação não mais se repetirá, pois jamais haverá outros nós nos 

mesmos tempos e espaços que ocupamos; ainda que voltemos para lermos esse 

texto e reescrevê-lo ou reavaliá-lo, já não o faremos nos mesmos tempos e espaços, 

também nem seremos mais os mesmos, pois a tessitura dele nos alterou de tal 

maneira que ao sairmos dele já não somos mais os mesmos.  

Assim, é nessa direção que a linguagem também é Ato. Quando o eu 

estabelece uma relação com o tu, e isso é sempre pela linguagem, ele assume 

frente ao outro sua responsabilidade de pensar o que diz; do mesmo modo, quando 

o tu responde ao eu, seu Ato responsivo também é assumidamente responsável e 

só eles respondem pelos mesmos. 

                                                
13

 Essa concepção filosófica de não-álibi na existência surgiu no inacabado ensaio filosófico de 
Bakhtin. Ela significa que nós não temos uma justificativa para isentar a nossa responsabilidade 
sobre o que fazemos. Por exemplo, não podemos buscar responsáveis para responder ou assumir a 
responsabilidade da nossa pesquisa, não há um álibi na existência que nos impeça de assumir a 
nossa responsabilidade frente à investigação, sobretudo porque ao assinarmos com firma 
reconhecida o projeto, reconhecemos nossa respondibilidade sobre ele, ou seja, assumimos nossa 
responsabilidade responsável sobre esse estudo. Cf. BAKHTIN, M. Para uma filosofia do Ato 
Responsável. Trad. Valdemir Miotello e Augusto Ponzio. São Carlos: Pedro & João editores, 2010a.  
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 Em resumo: se a constituição dialógica da linguagem é uma realização 

ininterrupta de concretização de enunciados, a vida é uma efetivação contínua de 

Atos responsáveis, sendo esses mediados pelas formas típicas dos enunciados 

concretos.  E é sobre o entendimento, bem como a funcionalidade da unidade da 

interação verbal, o enunciado, que discutiremos a seguir. 

 

2.2 Enunciado concreto - unidade da interação verbal, objeto de análise 

dialógica 

 

A concepção de enunciado é discutida em muitos textos tanto de autoria de 

Bakhtin14 quanto de seus pares, principalmente Volochínov15 e Mediviédev16, o 

primeiro par com mais profundidade. É em Marxismo e filosofia da linguagem17, texto 

de 1929, que Bakhtin/Volochínov(2010) discutem o entendimento desse termo 

quando debatem sobre as características da língua, da fala e da enunciação. O 

entendimento de enunciado é construído num momento em que o Estruturalismo 

linguístico divulgava a concepção de língua como unidade abstrata e objetiva, 

passível de sistematização a partir das suas regras. Bakhtin nos apresenta outro 

termo, que, segundo ele, deve ser o verdadeiro objeto de análise para entender a 

constituição da linguagem, o enunciado. Assim, diz: 

 

a indefinição terminológica e a confusão em um ponto metodológico 
central no pensamento linguístico são o resultado do 
desconhecimento da real unidade da comunicação discursiva – o 
enunciado. Porque o discurso só pode existir de fato na forma de 

                                                
14

 BAKHTIN, M. O enunciado como unidade da comunicação discursiva. Diferença entre essa 
unidade e as unidades da língua (palavras e orações). In: Estética da Criação Verbal.Trad. Paulo 
Bezerra. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 270 – 306. 

15
 Cf. VOLOCHÍNOV, N. Discurso na Vida e Discurso na Arte: sobre poética sociológica. A 

referência completa desse texto encontra-se nas referências desta dissertação. 

16
 MEDVIÉDEV, P. N. A linguagem poética como objeto da poética. In: MEDVIÉDEV, Pável N. O 

método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica. Trad. Ekaterina  
Américo e Sheila Grillo. São Paulo: Contexto, 2012. p. 131 – 164. 

17
Importante registrar que nessa obra, segundo a tradução em português, os autores utilizam 

enunciado e enunciação sem uma nítida diferença entre os termos, o que nos leva a crer que, em 
alguns trechos da obra, enunciação signifique enunciado concreto, pois ambos os termos referem-se 
a um elemento da interação verbal, relacionado diretamente com a vida. Cf. Capítulos 5 e 6 deste 
título. 
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enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do 
discurso (BAKHTIN, 2011, p. 275). 
 

Nesse sentido, Bakhtin passa a advogar sobre o entendimento de um 

elemento, que é utilizado em todas as atividades da comunicação verbal.  As 

diversas atividades verbais são construídas por enunciados concretos, construídos 

pelos sujeitos numa atividade social concreta, por isso afirma que ―o enunciado não 

é uma unidade convencional, mas uma unidade real‖ (BAKHTIN, 2011, p. 275). Por 

exemplo, numa conversa informal entre amigos ou no discurso mais formal de uma 

autoridade de Estado, o texto verbal é construído por inúmeros enunciados, não há 

condição de ilustração, pois o enunciado existe, ele está mediando a interação eu – 

tu numa ou em outra situação. 

Além disso, segundo Bakhtin (2011), uma coisa precisa ficar bem clara: 

oração e enunciado não são as mesmas coisas. A primeira é unidade da língua, a 

segunda uma unidade da comunicação; cada uma tem especificidades que as 

caracterizam e as distanciam uma da outra. A oração é: um fato gramatical, não é 

marcada pela alternância do sujeito, não leva em consideração a comunicação real, 

não pertence a ninguém e as relações exteriores são ignoradas; já o enunciado 

caracteriza-se pela oposição: não é um fato gramatical, mas sim histórico, é 

marcada pela alternância dos sujeitos,  leva em conta a comunicação verbal, pois o 

enunciado é produto dela, pertence a um sujeito e os fatos exteriores não só são 

levados em consideração como atravessam sua composição. Por essa razão, um 

termo não pode, jamais, ser permutado pelo outro. 

Em Discurso na Vida e Discurso na Arte, segundo Volochínov, há uma 

relação direta entre o enunciado, visto como discurso, e o extraverbal: 

 

Na vida, o discurso verbal é claramente não auto-suficiente. Ele 
nasce de uma situação pragmática extraverbal e mantém a conexão 
mais próxima possível com esta situação. Além disso, tal discurso é 
diretamente vinculado à vida em si e não pode ser divorciado dela 
sem perder sua significação (VOLOCHÍNOV, 1976, p. 4). 

 

Ou seja, se o extraverbal, a vida, for retirado do enunciado, possivelmente a 

sua significação será alterada; não temos nenhuma certeza do contrário.  

Ao extraverbal, acrescentamos para o desenvolvimento do nosso trabalho o 

caráter responsivo, dialógico e seu acabamento. Todo enunciado é uma resposta a 
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enunciados anteriores, sendo, portanto, responsivo; ele também é dialógico, uma 

vez que estabelece relações de sentidos com outros enunciados anteriores e 

posteriores a eles historicamente; e todo enunciado tem um começo absoluto e um 

fim absoluto, o que não nos permite ignorar que ele seja um acabamento dentro de 

um certo  inacabamento, haja vista o fim absoluto do enunciado não é o fim absoluto 

das interações verbais, pois outras interações já estão por vir, elas são ininterruptas. 

É sabendo dessas características do enunciado que podemos confirmar a 

possibilidade de tomá-lo como objeto de análise em pesquisas que envolvam 

análises enunciativas, inclusive a nossa. Desse modo, os enunciados de nosso 

corpora atendem aos requisitos da unidade da comunicação verbal: os enunciados 

são marcados pela alternância de sujeitos; a situação extraverbal é considerada; 

tem um começo e fim; é responsivo e dialógico. 

Por último, o enunciado também é considerado como uma unidade dos 

gêneros do discurso. Lembremos que os gêneros discursivos são formas típicas, 

relativamente estáveis, de enunciados, o que será discutido a seguir. 

 

2.3 Teoria bakhtiniana:  os gêneros do discurso 

 

Se o enunciado é um elo na cadeia das ininterruptas sociointerações verbais, o 

conceito de gêneros discursivos é, sem dúvida, o principal elo entre Bakhtin e seus 

seguidores, sobretudo quando se trata de professores de Língua Portuguesa da 

educação básica.  

Para Faraco, há um ―uso inflacionado no Brasil – em especial no discurso 

pedagógico posterior à reforma do ensino de 1996 – da expressão gêneros do 

discurso, tendo o texto de Bakhtin como referência‖ (FARACO, 2009, p. 122). Fica 

indicativo que essa adesão na esfera pedagógica deve-se tanto à LDB, de 1996, 

bem como a outro documento posterior, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), de 1998. Esse último traz explicitamente em várias passagens o termo 

gêneros discursivos/textuais18 como principal objeto de estudo nas aulas de LP, 

                                                
18

É muito comum nos cenários de produção e divulgação científica brasileiros alguns autores 
tornarem como sinônimas as expressões ―gêneros discursivos‖ e ―gêneros textuais‖, mas é sabido 
que as perspectivas teóricas são diferentes. Enquanto a primeira se detém nos aspectos sócio-
linguístico-discursivos, ou seja, dialógicos e extralinguísticos, a segunda se preocupará com os 
aspectos textuais, ou seja, linguísticos, caracterizando os estudos da Linguística de texto. É 
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tornando o uso dos gêneros nas aulas uma necessidade. O porquê dessa ênfase 

será tema de discussão na seção seguinte.  

Passamos agora a localizar e entender o conceito de gêneros discursivos nos 

estudos de Bakhtin e do Círculo. 

Quando procuramos compreender os gêneros discursivos, recorremos 

diretamente não só a Bakhtin (1952 – 1953), em Estética da criação verbal –―Os 

gêneros do discurso‖, mas, simultaneamente, encontramos o tema, no terceiro 

capítulo da terceira parte de O método formal nos estudos literários: introdução a 

uma crítica sociológica, de autoria de Pável N. Medviédev (1928); no segundo 

capítulo da primeira parte e no sexto capítulo da segunda de Marxismo e filosofia da 

linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem, 

de Bakhtin/Volochínov (1929); no quarto capítulo de Problemas da poética de 

Dostoiévski (1929/1963); e no segundo capítulo de Questões de literatura e de 

estética: a teoria do romance (1934 – 1935), estes últimos tendo apenas Bakhtin 

como autor. 

Mais uma vez não é por coincidência que os estudiosos recorrem ao primeiro 

texto citado, pois é nesse texto que temos um olhar mais analítico e problematizado 

sobre os gêneros. Segundo Faraco (2009), o capítulo ―Os gêneros do discurso‖ é 

tido como um texto inacabado, pois se acredita que Bakhtin dedicaria um título 

inteiro sobre o tema, mas só conseguiu escrever duas substanciais partes: i) O 

problema e sua definição, onde problematiza e define os gêneros e ii) O enunciado 

como unidade da comunicação discursiva, na qual estabelece a relação divergente 

entre enunciado e oração, bem como situa o enunciado como unidade dos gêneros, 

uma vez que a comunicação se dá via gêneros. Desse modo, compreende-se a 

relevância na busca desse texto. 

É em ―Os gêneros do discurso‖ que Bakhtin (2011, p. 261) traz, novamente, o 

encontro recíproco da língua com a sociedade quando diz:  

 
                                                                                                                                                   
necessário, também, assinalar que nos PCNs as expressões são sinônimas, sim, mas os conceitos 
não; neste documento, há uma clara alusão à teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos, porém, 
naquele momento o acesso ao pensamento do estudioso russo, no Brasil, era por meio de tradução 
da tradução, principalmente da edição francesa, que usou ora gênero discursivo, ora gênero textual, o 
que causou alguns ruídos nas traduções dos termos e o uso da sinonímia. Como se vê, a confusão 
não é por acaso. Por último, deixo registrado que essas informações sobre as traduções são frutos de 
minha participação no curso de extensão ―Bakhtin e a análise dialógica do discurso‖ ministrado pela 
Profa. Dra. Maria Inês B. Campos, na Universidade Estadual de Santa Cruz, no período de 23 a 24 
de Setembro de 2013. 
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todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas 
desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade 
humana.  

 

Seguindo esse entendimento, apreendemos que as nossas atividades, nos mais 

variados papeis sociais circunscritos historicamente, são atravessadas pela 

linguagem e, sobretudo, por uma de suas representações, a língua. Do mesmo 

modo que essas atividades são variadas, as maneiras como utilizamos a língua 

também serão, e é nesse sentido que trouxemos a voz do autor russo: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo de atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo não 
só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 
língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional 
(BAKHTIN, 2011, p. 261). 

 

Ou seja, a variedade dos modos de utilização da língua se dá pelo caráter 

variado da própria diversidade das atividades humanas. Analisemos como o seu uso 

está ligado ao social, quer dizer que são as atividades sociais que pedem diferentes 

formas de utilização da língua. Todos esses usos efetuam-se em formas de 

enunciados (escritos ou orais), fazendo-nos compreender que essas atividades só 

se concretizam através das formas típicas de enunciados. Por fim, essa 

concretização provém dos integrantes das atividades das esferas humanas, ou seja, 

locutor e interlocutor. E tal realização é concretizada a partir dos três elementos das 

formas típicas de enunciado: tema, estilo e composição.  

Todos esses elementos que arranjam o discurso têm seu lugar na sua 

edificação. E, do mesmo modo, todos atravessam e se cruzam, formando um todo 

enunciativo relativamente estável e heteroglóssico19. Isso acontece porque o todo 

harmonioso de uma enunciação é lugar de tensão, de conflito, de arena. O 

enunciado enquanto tal tem sua identidade. Primeiro, tem um começo absoluto e 

                                                
19

 Faraco (2009) esclarece-nos que heteroglossia é um termo que designa as vozes sociais que 
circulam um texto, tal termo não pode ser confundido com polifonia, que a bem da verdade é uma 
abreviação de ―romance polifônico‖, um gênero discursivo estudado por Bakhtin nos romances 
Dostoiévski. Cf. FARACO, Carlos A. Linguagem & diálogo: as ideias linguísticas do Círculo de 
Bakhtin. São Paulo: Parábola, 2009. p. 45 – 97. 
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igualmente um fim absoluto; segundo, é construído por alguém e dirigido ao outro; 

terceiro, uma finalidade discursiva; quarto, é ponte entre o eu e o outro e, 

principalmente, é responsivo, bem como heterogêneo.  Então, todo estudo que tem 

como objeto o enunciado tem que considerar essa identidade, pois todas essas 

características do enunciado falam sobre si. 

 Igualmente, não seria contraditório afirmar que os gêneros discursivos são 

construções coletivas e com traços individuais, pois ―cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados‖ (BAKHTIN, 2011, p. 

261). Isso revela seu caráter de coletividade, ao passo que ―cada enunciado 

particular é individual‖ (BAKHTIN, 2011, p. 261), haja vista que o sujeito que enuncia 

o faz sempre de sua singularidade. Interessa-nos, também, compreender que os 

gêneros são inesgotáveis porque assim também são as formas das atividades 

humanas em todos os campos. Desse modo, as transformações nas ações sociais, 

que são sempre históricas, são acompanhadas pela relativa estabilidade dos 

gêneros. Para se ter um conhecimento sobre essa relativa estabilidade dos gêneros, 

um exemplo é necessário.  

Nas sociedades em que as suas relações de complexidade são ―ausentes‖, 

encontramos os gêneros mais imediatos, como o bilhete, carta pessoal, réplicas dos 

diálogos, saudações, perguntas, respostas; já nas comunidades em que essa 

complexidade e a organização são mais presentes, são produzidos e circulados, 

também, os gêneros mais elaborados que correspondem a essa complexidade, 

como o e-mail, o editorial, a carta do leitor, petição, bula de remédio, manual de 

instrução, o artigo científico, a dissertação e tantos outros. Esses dois segmentos 

são o que Bakhtin denomina gêneros primários e secundários, respectivamente.  

Ainda sobre essa dualidade, vale salientar que muitas vezes os gêneros 

secundários, no seu processo de formação, ―incorporam e reelaboram diversos 

gêneros primários‖ (BAKHTIN, 2011, p. 263). A comparação clássica envolve a carta 

e o e-mail. A reelaboração de um para o outro, respectivamente, explicita uma 

relação dialógica em duas partes: primeiro entre o primário e o secundário, segundo 

entre os gêneros e seus estilos presentes e utilizados na sociedade, pois é o 

desenvolvimento dela que pede determinados gêneros e não outros; assim, a 

história dos gêneros mantém uma relação marcante com a história da sociedade, 

mas, acima de tudo, é a linguagem que atravessa, reciprocamente, a sociedade.  
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 Muitas das ações com a linguagem só são possíveis apenas pelos gêneros. 

Então,  

 

nesse repensar das experiências com a linguagem, o que se objetiva 
é, também, uma retomada do conceito de gênero como modo de 
articulação das relações dialógicas, como modo de organização das 
experiências com a linguagem (CAMPOS, E. N. 2007, p. 192). 

 

Aqui, temos a clareza de que os gêneros modelam nosso modo de agir pela 

linguagem, além de esclarecer que sempre pensamos pela heterogeneridade, ou 

seja, pelas diversas formas típicas de enunciados. Em prática, para argumentar 

sobre concepções de linguagem, do entendimento dos gêneros, bem como todas as 

seções a seguir, o nosso modo de pensar passa pela inevitável trajetória de pensar 

no gênero para só depois escrever. Assim, pensamos no/com o gênero, logo em 

seguida, imaginamos nossos interlocutores, no contexto discursivo em geral e, só 

depois, falamos ou escrevemos. Por essa razão, não é arriscado afirmar que 

pensamos pela heterogeneridade. E como, no entendimento do Círculo, os gêneros 

pertencem às esferas das atividades humanas. A fim de esclarecermos isso, 

discutiremos a seguir a relação dos gêneros com essas esferas, ao passo que nos 

deteremos em uma específica: a esfera escolar. 

 

2.4 Os gêneros entre esfera/campo 

 

A discussão dos gêneros confirma, por seu turno, que a constituição e o uso 

da linguagem se dão em arenas. Para entender essa luta, retomamos dois termos 

que aparecem em ―Os gêneros do Discurso‖, esfera/campo20. 

                                                
20Optamos por usar as barras porque no texto que tomamos como referência para a discussão, 
―Gêneros do Discurso‖, Bakhtin utiliza os dois termos sem distinção. Hoje, sabemos que uma 
distinção entre ambos poderia ser resumida da seguinte maneira: a esfera social é mais ampla, por 
exemplo, a educação. Já o campo social é algo específico, por exemplo, a avaliação, o ensino, 
aprendizagem, leitura, escrita, do cálculo etc. Assim a esfera contém o campo.   Cf. GRILLO. S. 
Esfera e Campo. In: BRAIT, B (Org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2012. p. 
133 – 160. 
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Quando Bakhtin afirma que é no processo de interação verbal que a 

linguagem acontece e que esse mesmo evento atravessa sua constituição, ele está 

falando de espaços sociais e ideológicos em que o sujeito está inserido. São nessas 

esferas institucionais que os sujeitos se relacionam, se (trans)formam e existem. É 

na esfera familiar que existem os sujeitos mãe, pai, filhos, irmãos, avós; na jurídica, 

o juiz, o advogado, o promotor, o réu, o júri; na escolar, o professor, aluno, colega, a 

coordenadora, a diretora; na religiosa, o papa, cardeal, padre, a madre, o fiel, o 

pecador, o pastor, os obreiros etc. Todas essas relações são mediadas, e já 

sabemos disso, pela linguagem e tal mediação, precisamos saber, sofre as coerções 

das esferas sociais que estão inseridas, por isso 

 

[...] a noção de esfera da comunicação discursiva (ou da criatividade 
ideológica, ou da atividade humana, ou da comunicação social, ou da 
utilização da língua, ou simplesmente ideologia) é compreendida 
como um nível específico de coerções que, sem desconsiderar a 
influência da instância socioeconômica, constitui as produções 
ideológicas, segundo a lógica particular de cada esfera/campo 
(GRILLO, 2012, p. 143). 

 

 Isso indica que, na construção de um enunciado, o eu, o tu e o próprio 

enunciado sofrem as coerções ideológicas de qualquer esfera, desde a mais 

cotidiana à mais institucional. Quando uma mãe sai e não vê o filho, ela deixa para 

ele um bilhete, e, na constituição do bilhete, a mãe sofre duas coerções: a da 

relação simbólica, construída historicamente, sobre a relação esperada de uma mãe 

para com seu filho, por essa razão o bilhete tem o tom afetivo; e a do gênero, pois a 

sua constituição é essencialmente breve, ou seja, o texto é curto, do contrário, ela 

será acusada de ser prolixa. Ainda que a extensão do seu bilhete se justifique, não 

permite que seja um texto longo, pois nesse caso se torna o gênero carta. Do 

mesmo modo, em um texto na divulgação científica21 o divulgador sofrerá coerções: 

                                                
21

 A divulgação científica é considerada ―como uma atividade de disseminação, em direção ao 
exterior, de conhecimentos científicos já produzidos e em circulação no interior de uma comunidade 
restrita‖ (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 107). Isso quer dizer que tem como meta a circulação do 
conhecimento científico fora do cerne da academia. Em termos práticos, refere-se a textos que 
disseminam resultados de pesquisas científicas para um público leigo. Exemplos de textos dessa 
natureza são encontrados em revistas como Galileu, Ciência Hoje, Super interessante etc. Mas, 
segundo Zamboni (1997), nem tudo que se faz em divulgação científica é jornalismo científico. Assim, 
os textos de divulgação científica estão presentes em jornais, revistas, sites, livros didáticos de todas 
as disciplinas etc. O trabalho de quem escreve um texto dessa espécie é falar e divulgar a ciência 
para fora dos muros da academia e para isso deverá falar numa linguagem que o outro (público leigo, 
que não é cientista) entenda. Por isso, o divulgador está entre o cientista e o público leigo.  
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da ciência, porque essa é vista como o espaço de produção de conhecimentos; do 

público, pois deverá entender e conhecer a linguagem e o nível de conhecimento 

desse grupo; e do gênero, pois a especificidade dele é articular ciência e público 

leigo. Para isso, deverá articular as duas linguagens, e por que não dizer dois 

enunciados, a da ciência e a do público leigo, assim falando por um cientista de uma 

ciência para um público leigo. 

 Esse entendimento da integração esfera/campo, sujeito e enunciado, bem 

como dos gêneros discursivos, é explicitado por Bakhtin ao afirmar que: 

 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades 
de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional (BAKHTIN, 2011, p. 261). 

 

Esse fragmento mostra que tais conexões anunciam o interior da 

arquitetônica dos gêneros, ou seja, como conteúdo, forma e material se integram. Já 

podemos dizer que essa arquitetônica não é puramente linguística, uma vez que 

refletem as condições e finalidades de cada esfera das interações humanas. Outra 

informação importante diz respeito a uma da tríade dos gêneros do discurso, o 

estilo.  

Segundo o excerto acima, o estilo de linguagem, ou o estilo da composição 

de enunciado, e, por conseguinte, de um gênero, também é atravessado pelas 

condições da esfera/campo. A respeito do estilo, Bakhtin (2011, p. 265) defende que 

todo gênero tem seu traço estilístico individual, porém essa individualidade não 

aparece com transparência em todos os gêneros, fato que o leva argumentar que: 

 

[...] Todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também 
em qualquer campo da comunicação discursiva – é individual e por 
isso pode refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), 
isto é, pode ter estilo individual. Entretanto, nem todos os gêneros 
são igualmente propícios a tal reflexo da individualidade do falante na 
linguagem do falante na linguagem do enunciado, ou seja, ao estilo 
individual 

 

Isso porque são nos gêneros primários que conseguimos visualizar com mais 

transparência essa individualidade, e isso se deve ao fato de que os gêneros 
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secundários, por serem mais institucionais, são mais rígidos e coercitivos, não 

admitindo, assim, traços explícitos de pessoalidade na sua composição.  

Retomamos os exemplos do bilhete, gênero primário, e do artigo de 

divulgação científica, gênero secundário. No primeiro, os traços de individualidade 

são mais nítidos, por isso encontraremos as marcas de pessoalidade do locutor, que 

podem ser: enunciados mais curtos, palavra de afetividade, apelido do filho, uma 

despedida mais carinhosa; já no segundo, esses traços pessoais são camuflados, 

haja vista as condições são menos propícias para sua realização. No texto de 

divulgação científica, pertencente a uma esfera/campo mais complexo, não 

encontraremos palavras afetuosas, muito menos saudações desse tipo, mas 

encontraremos, numa análise mais atenta, recursos lexicais utilizados pelo locutor 

que são próprias dele, ou seja, ele escreve um texto dialogando diretamente com 

seu leitor, ou não, decide utilizar imagens, ou não, resolve parafrasear ou traduzir, 

prefere utilizar notas de rodapé, ou não. Todos esses traços são individuais porque 

se originam em sujeitos singulares, ainda que subordinado às coerções da 

esfera/campo em que estão situados.  

Deste modo, qualquer estudo que tenha os gêneros como objeto de estudos 

precisa levar em consideração o espaço social em que está inserido, e como todas 

as relações sociais são lugares de tensão, e a linguagem só acontece através das 

interações verbais, que por sua vez são concretizadas via gêneros, então ―a 

linguagem verbal é encontro de luta, é corpo a corpo que não admite passividade‖ 

(BRASIL, 1999, p. 44), é uma arena heteroglóssica. 

Por fim, Bakhtin assegura que cada esfera/campo gera seus gêneros, e, 

sabendo disso, passaremos a discutir a construção do gênero Apresentação, 

levando em consideração sua esfera/campo institucional, que é a escola, bem como 

todos os elementos de sua composição. 

 

2.5 Apresentando o gênero Apresentação: uma metalinguagem necessária 

 

Em Bakhtin (2011), temos o suporte para afirmar sobre o caráter heterogêneo 

dos enunciados e de seus modos de realização, bem como a impossibilidade da 

comunicação humana real sem os gêneros.  
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A existência da Apresentação é comum nos LD, mas não só. É possível 

encontrarmos tal gênero em livros compostos por artigos científicos, ensaios, em 

manuais de normas técnico-científicas, manuais de seminários, simpósios, 

congressos, entre outros. Por essa razão, não podemos afirmar que ela é um gênero 

exclusivo dos LD. É nesse sentido que também optamos por referi-los como 

―Apresentação em livro didático‖, e não ―Apresentação de livro didático‖. Evidente 

que os enunciados da Apresentação em LD não são semelhantes ao de um ensaio 

científico, pois cada um tem seu repertório enunciativo, além do mais, cada um 

pertence a esferas diferentes; contudo, isso não quer dizer que os tornam gêneros 

diferentes: a finalidade é que os distingue. 

Como todo gênero, ela responde à tríade bakhtiniana: tema, estilo e 

composição. É nessa arena discursiva que se dão as primeiras construções dos 

agentes do discurso, o eu e o tu. E é nesse mesmo palco que se evidenciam a 

simetria e/ou assimetria dessas vozes, ou como também compreende Campos, E. 

(2005), aludindo a Eco (1984), é na Apresentação que se instalam os exércitos dos 

autores do LD e dos alunos de escolas públicas do Ensino Médio. Nas palavras de 

Eco (1994, p. 99): 

 

[...] um texto é um jogo de estratégia mais ou menos como pode ser 
a disposição de um exército para uma batalha. Napoleão dispõe seus 
soldados em Waterloo, procurando imaginar um modelo da 
mentalidade do duque de Wellington: ―O duque de Wellington deve 
ser um sujeito que raciocina de tal modo. Para levá-lo a raciocinar de 
tal modo, disponho meus soldados de maneira que o duque de 
Wellington seja induzido a raciocinar de tal modo e a reagir de 
maneira a imaginar uma imagem de Napoleão como a que eu tento 
oferecer-lhe através da disposição das tropas. Se meu jogo tiver 
êxito, o duque de Wellington reagirá de modo a fazer triunfar meu 
texto estratégico‖. Naturalmente, também o duque de Wellington 
encontra-se na mesma situação. A história nos diz que o texto mais 
interessante foi aquele imaginado pelo duque de Wellington, que 
obrigou Napoleão a comportar-se como estrategista-modelo proposto 
pelo duque de Wellington, ao passo que o duque de Wellington não 
se comportou como o estrategista-modelo imaginado por Napoleão). 

 

Para que essas relações discursivas sejam encadeadas, é necessário que 

haja uma espécie de colabor(a)ção de ambos os lados, ou seja, do eu e do tu, que  

entre si tecem o texto, que, não por coincidência, significa tecido. No caso das 

Apresentações analisadas, cada autor ―montou seu exército‖ a partir das estratégias 
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discursivas de produção, imaginando que do outro lado haveria um outro com suas 

estratégias de recepção. São essas estratégias que anunciam as (des)semelhanças 

entre os autores e as representações dos alunos construídas por eles, as quais 

serão discutidas no capítulo 4.  

Após essa apresentação do gênero em estudo, a Apresentação, 

evidenciaremos, mais detalhadamente, as características desse texto como um 

gênero discursivo. 

 

2.5.1 Apresentação sob a tríade: conteúdo temático, estilo e construção 

composicional  

 

 Como já argumentado em parágrafos anteriores, Bakhtin define o gênero a 

partir de três elementos: conteúdo temático, estilo e composição. São esses termos 

que trabalharemos agora nas Apresentações, pois a conjunção desses é que 

compõe o todo de uma forma típica de enunciado, ou seja, esse específico gênero 

discursivo. 

 Quanto ao conteúdo temático explorado nas Apresentações em análises, 

verificamos que se trata da proposta pedagógica de estudo da LP nos eixos das 

suas literaturas, da língua e da produção de textos. Os seus autores argumentam 

sobre a importância de saber usar e entender o funcionamento da língua nas mais 

diversas situações e nas suas várias formas. Vemos isso na seguinte Apresentação: 

  

O intuito desta obra é contribuir para que você se torne um leitor e 
produtor de textos crítico e consciente. Por isso, pretendemos que 
ela seja no mínimo instigante e revele alguns dos prazeres 
envolvidos na prática da leitura e escrita. 
(FARACO, C. E. et al.) Autor 1 
 

Nesse fragmento, fica explícito o objetivo pedagógico da obra, o aprendizado 

da leitura e produção textuais para desenvolvimento da criticidade do aluno. Essa 

mesma intenção aparece no texto de outra Apresentação, que assim diz: 
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Esta coleção tem o objetivo de ajudar você a se tornar um leitor 
atento do mundo e, com isso, contribuir para que possa exercer uma 
participação social construtiva. 
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 

 

Esses enunciados, além de revelarem seu conteúdo temático, expandem-se, 

quando demonstram o significado de ser um ―leitor atento do mundo‖, pois é a partir 

desse seu olhar que poderá ―exercer uma participação social construtiva‖; em outros 

termos, poderá exercer, conscientemente, sua cidadania. Nesse sentido, esse autor 

2 continua construindo seu texto explorando sempre o mesmo conteúdo temático, ao 

argumentar que 

 

Esse é um propósito que permeia os três volumes, repletos de 
atividades de leitura, abrangendo uma grande variedade de textos 
verbais e não verbais, em cada uma das três partes em que esta 
coleção está dividida: Literatura, Linguagem e Produção de textos.  

 

Aqui, aparece uma informação nova que não é mencionada explicitamente 

nos fragmentos anteriores, mas que está presente em todas as obras analisadas, a 

abordagem da Literatura. Os textos literários também são explorados com 

finalidades pedagógicas: entender a literatura como manifestação cultural 

estritamente vinculada com a História; além disso, compreender a produção de cada 

movimento a partir de suas expressões verbo-visuais.  

Já o autor a seguir apresenta o conteúdo de forma sintetizada, dizendo:  

 

Esta coleção foi feita especialmente para você. Com ela você 
perceberá que estudar a língua portuguesa é uma atividade 
envolvente, dinâmica e prazerosa.   
(FARACO, C. E. et al.) Autor 1 
 

Toda temática gira essencialmente em torno da língua, seja no âmbito da 

leitura, escrita ou da literatura. Nesse fragmento, o autor não utilizou do recurso da 

contextualização do ensino da língua, principalmente da necessidade de 

aperfeiçoamento, antes procurou um apoio direto no seu interlocutor ―você‖ e 

ofereceu-lhe o prazer do estudo e a dinamicidade da língua. 

O conteúdo temático responde ao primeiro aspecto da especificidade do 

gênero, que é a de mostrar a proposta do LD e, para isso, se vale da 
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contextualização do seu assunto, que é a língua. Essa preparação do terreno 

anuncia, implicitamente, outro ponto da definição do gênero, o estilo.  

A noção acima anunciada, trazida por Bakhtin (2011), refere-se às estratégias 

de edificação dos enunciados nos gêneros. Desse modo, quando há a 

contextualização do tema na Apresentação, essa é trazida como uma matéria para 

construção do dizer e, acima de tudo, como forma de contato imediato entre o eu e o 

tu, como podemos analisar abaixo: 

 

Você, estudante do Ensino Médio, pode ter a impressão de que 
Português é apenas uma das muitas disciplinas que tem que estudar. 
Mas você pode descobrir nesse estudo muito mais do que suspeita. 
Acredite: a língua que você já usa no dia a dia, escuta nas ruas, 
escreve na internet e ouve nas rádios é também o passaporte para 
novas dimensões. É a senha para ampliar suas percepções sobre o 
mundo [...] E mais: o domínio da nossa língua e de nossa cultura é 
uma ferramenta importantíssima para fortalecer nossos papéis 
sociais – como indivíduos, como cidadãos, como profissionais.  
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 

 

A primeira estratégia discursiva nessa Apresentação é, sem dúvida, o contato 

direto com o interlocutor pelo pronome ―você‖. Não contente com esse primeiro 

chamamento, o autor especifica o seu interlocutor, diz que sabe de quem se trata, 

não é qualquer um, mas sim ―estudante do Ensino Médio‖. Esse aluno, 

especificamente, pode até entender que o estudo da língua é monótono e que a 

língua que se vê na escola é distante de si. Sabendo disso, o autor contra- 

argumenta: ―a língua que você já usa no dia a dia, escuta nas ruas, escreve na 

internet e ouve nas rádios é também o passaporte para novas dimensões‖.   

Outra estratégia utilizada pelo locutor é dividir seu espaço com o interlocutor e 

compartilhar algo que propõe, a língua ―[...] E mais: o domínio da nossa língua e de 

nossa cultura é uma ferramenta importantíssima para fortalecer nossos papéis 

sociais – como indivíduos, como cidadãos, como profissionais‖. O pronome ―nossa‖ 

arremata esse contato entre os interlocutores, isso também é uma marca estilística. 

Algo parecido está no fragmento a seguir:  

 

 

No mundo em que vivemos, a linguagem perpassa cada uma de 
nossas atividades, individuais e coletivas. Verbais, não verbais ou 
transverbais, as linguagens se cruzam, se completam e se modificam 
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incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do 
ser humano e suas formas de organização social. 
 
(TUFANO e SARMENTO) Autor 5 

 

Mais uma vez o interlocutor, por seu turno, dirige-se ao aluno como pessoa 

comum a seu mundo, como alguém que entende o espaço que não é só de um ou 

de outro, mas do ―mundo em que vivemos‖. Em seguida, o mesmo Autor 5, afirma 

que 

 

[...] 

Nesse mundo em movimento e em transformação, os estudos de 
linguagem ou de linguagens tornam-se cada vez mais importantes.  

 

Nesse segmento, ele defende a necessidade de estudar as linguagens, 

enfatizando o movimento e as transformações por que passam constantemente o 

mundo. Como isso pode ser entendido como estilo? É só percebermos que essa 

afirmação só se realiza após a contextualização do mundo em que vive o locutor e 

interlocutor.  

Outros recursos são utilizados no gênero em questão como estratégia 

discursiva, exemplos disso são o vocativo, a escolha lexical, a descrição do mundo 

do aluno.  Não podemos esquecer que a Apresentação faz parte daquele grupo de 

gêneros que Bakhtin chama de padronizado, quer dizer, são aqueles rígidos em sua 

forma, que não permitem a pessoalidade; por isso, o estilo é pouco individual e mais 

padrão. Ainda assim, esse mesmo autor advoga para a impossibilidade de uma 

concretização de total impessoalidade; para ele, todos os gêneros têm suas marcas 

subjetivas, ainda que elas estejam escondidas por conta da vigilância normativa.  

Esse pensamento trazemos para a Apresentação, pois, mesmo sendo 

padronizado, traz, sim, suas marcas de pessoalidade. Exemplo disso são as 

escolhas lexicais que cada autor elege para os enunciados. Abaixo, vemos como 

cada autor se dirige aos seus interlocutores a partir do uso do vocativo e a escolha 

lexical para construir tais enunciados: 
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Caro (a) estudante, 
(FARACO, C. E. et al.) Autor 1 
 
Aos estudantes 
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 
 
Prezado estudante: 
(CEREJA e MAGALHÃES) Autor 6 
 
Caro estudante: 
(BARRETO) Autor 8 
 
Caro estudante, 
Seja bem-vindo! 
(CAMPOS e ASSUMPÇÃO) Autor 9 
 
Estudante amigo, 
(FARACO, C. A.) Autor 11 

 

  

Essas escolhas mostram, outra vez, que o eu continua mantendo uma relação 

com o tu, porque os autores escolheram determinadas palavras e descartaram 

inúmeras outras.  Frisamos que essa seleção já é outra estratégia discursiva, bem 

como uma marca de estilo individual de cada autor. Também são sinais do estilo da 

Apresentação os períodos e parágrafos curtos, a escolha do estilo das letras (alguns 

optam pelo estilo cursivo e outros, por estilo que alude às letras clássicas), bem 

como o tom de conversa entre o eu e o outro.    

 Por último, vem a construção composicional, que é a forma de organização do 

todo do gênero. Como já anunciado anteriormente, por pertencer ao grupo de 

gêneros padronizados, a Apresentação é unanimemente verbal. A criatividade nos 

enunciados é muito controlada.  Entretanto, lendo com o olhar da investigação, 

podemos enxergar que esse todo, que tem como material a linguagem verbal, é 

organizado por partes que integram o todo. 

 O primeiro ponto visualizado é que o texto da Apresentação é construído e 

costurado através de parágrafos. Esses têm uma organização e ordenação, de 

modo que a construção do texto tenha um caráter argumentativo, e não por acaso, 

pois o intuito do texto é convencer o leitor de que aquele livro é essencial para o 

desenvolvimento do estudante. 

Na composição dos gêneros secundários, como é o caso da Apresentação, é 

possível encontrarmos marcas de outros gêneros. Por isso, Bakhtin (2011, p. 263) 
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diz que ―no processo de sua formação eles [os gêneros secundários] incorporam e 

reelaboram diversos gêneros primários (simples)‖. É o que vemos em: 

 

Caro aluno: 
Este livro irá acompanhá-lo em muitos momentos. Por isso, ao 
escrevê-lo buscamos usar uma linguagem acessível, escolher textos 
surpreendentes para que você possa refletir sobre o Português – e 
também sobre as literaturas que são escritas nessa língua. [...] 
Esperamos que nosso trabalho possa contribuir de fato para que 
você se torne um jovem cada vez mais consciente e livre, capaz de 
refletir sobre o mundo que o cerca e interferir positivamente em sua 
transformação! 
Um grande abraço. 
As autoras 
(HERNANDES e MARTIN) Autor 7  

 

Observe que é nossa preocupação integrar leitura, análise lingüística 
e escrita. Isso para que cada parte do estudo faça sentido e tenha 
como principais objetivos ampliar sua competência leitora e sua 
capacidade de escrever textos claros, que atinjam o público ao qual 
se destinam. 
(CAMPOS, E. P. et al.) Autor 10 

 

Como podemos ver esses fragmentos acima, no caso da Apresentação, ela 

traz marcas do gênero carta argumentativa, isso porque há o tempo todo o tom de 

uma conversa persuasiva entre o eu e o tu, que tem como principal tema a 

aprendizagem da língua(gem), exemplificado no texto do autor 7. Também, no texto 

7, há traços do gênero carta de apresentação, haja vista o texto indica justamente 

isso: a apresentação de um eu para um tu. Além disso, há três características 

composicionais da carta, o uso do vocativo ―Caro aluno‖ e a despedida ―Um grande 

abraço‖ e a assinatura ―As autoras‖. 

Ainda que não tenha todos os elementos que constituem a carta, não é 

arriscado afirmar que, em sua composição, a Apresentação é construída por esse 

gênero, haja vista que ela pode vir de diversas formas. Nesse caso, ela vem, sim, 

sob a configuração de dois tipos de carta: argumentativa e de apresentação. 

Outro aspecto construtivo do gênero é o caráter instrucional de alguns textos 

como em: 

 

Ao elaborar essas situações de comunicação, procuramos organizar 
cada vez uma delas de maneira que você possa desenvolver um 
percurso de aprendizagem em cinco etapas: 
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 Primeiro, você lerá alguns textos, a fim de desenvolver 
estratégias de leitura, necessárias quando é preciso compreender 
determinado(s) gênero(s) ou tipo(s) de texto. 

 Em seguida, estudará as características desses tipos de texto 
para entender como se organizam, para que servem, em que 
situações de comunicação costumam ser utilizados. 

 Depois, conhecerá obras literárias que têm relações com os 
textos estudados. Para ajudar você a compreender essas obras 
literárias, são apresentadas diversas informações sobre seus autores 
e o momento em que foram escritas. Assim, pouco a pouco, você vai 
desenvolver o prazer de ler esses (e outros) textos literários, temos 
certeza. 
(FARACO, C. E. et al.) Autor 1 

 

Esse tipo de composição cria uma espécie de receita, ou seja, especifica o 

como fazer. Tal característica remete-nos aos gêneros instrutivos. 

Retomamos uma característica que é presente na composição de todos os 

textos analisados, o tom de diálogo entre os interlocutores. Na parte em que 

discutimos o estilo no gênero, destacamos que o texto é tecido, tanto pelo eu quanto 

pelo tu. Recuperamos agora essa tese para demonstrar que, na composição, esses 

eu e tu são elementos constitutivos importantes na tessitura do gênero. Isso é 

perceptível quando tomamos como base o entendimento do discurso alheio22 que 

constitui o discurso do eu. Dito de outro modo, no discurso dos autores da 

Apresentação, há a incorporação do discurso do aluno; porém, esse discurso de 

outrem não aparece na superfície do enunciado, ele está no interior dele. Por isso, 

só podemos, nesse caso, enxergar esse alheio através do tom de conversa do texto 

da Apresentação. Sabemos que o discurso de outrem sempre é alheio a alguma 

coisa ou a alguém. Na Apresentação, esse alheio é alusivo a alguém imaginado pelo 

autor, que é o aluno.  

O discurso do tu pode ser entrelaçado com o do eu, tomando como referência 

os centros de valores que esses dois agentes da interlocução estão imersos. São os 

dois núcleos axiológicos do eu e do tu que serão discutidos no terceiro capítulo. 

 

 

                                                
22

 Cf. BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHÍNOV, V. O discurso de outrem. In: Marxismo e filosofia da 
linguagem. Trad. Michel e Yara Vieira. 14 ed. São Paulo: Hucitec, 2010.  p. 150 – 160.  
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CAPÍTULO 3 

ARQUITETÔNICA: UM PROJETO CONCEITUAL BAKHTINIANO 

No lugar de totalidades das coisas acabadas,surge o todo 
inacabado, em construção. Com isso, a arquitetônica 
passa a ser uma alternativa teórica para se pensar o 

mundo dos sentidos e não o mundo das coisas 
mecânicas. Este é o mundo do homem, de sua fala, dos 
comportamentos éticos, acontecimentos estéticos inter-
relacionados sem nenhuma possibilidade de separação. 

Irene Machado 

 

Já tivemos a oportunidade de mostrar, no capítulo 1, que texto, na concepção 

de Bakhtin e do Círculo, é um objeto além do material linguístico. Como enunciado e 

elo na cadeia ininterrupta da comunicação verbal, o texto é um todo composto de 

vários elementos sócio-linguístico-discursivos. É essa noção teórica de texto como 

um todo, que, por sua vez, é construído de partes que ―possibilita a compreensão da 

noção de arquitetônica‖ (CAMPOS, M., 2012, p. 251). Tal entendimento será trazido 

por nós, neste capítulo, porque nos permite entender a construção arquitetônica do 

gênero Apresentação. 

O conceito de arquitetônica apareceu desde os primeiros escritos de Bakhtin, 

por volta da primeira metade da década de 1920, e, segundo Machado (2010, p. 

205), trata-se de ―um projeto conceitual delineado desde os primeiros estudos‖. 

Estamos diante desse plano conceitual em: Arte e responsabilidade23 (1919), Para 

uma filosofia do Ato responsável (1919 – 1920), O autor e o personagem na 

atividade estética24 (1920 – 1923) e O problema do conteúdo, do material e da forma 

                                                
23

O texto está incluído em Estética da criação verbal. Apesar de não haver explicitamente o termo 
―arquitetônica‖, conseguimos entender que quando o autor se refere ao todo já é um anúncio dessa 
reflexão, que virá com mais consistência em textos futuros. Além disso, Bakhtin inicia sua discussão 
sobre arquitetônica confrontando com a concepção de mecânica que a ciência tinha na época. Cf. 
MACHADO, Irene. A questão espaço-temporal em Bakhtin: cronotopia e exotopia. In: PAULA, L de; 
STAFUZZA, G. Círculo de Bakhtin: teoria inclassificável. Campinas: Mercado de Letras, 2010. p. 
203 – 234. 

24
 O texto faz parte do livro Estética da criação verbal; porém, nas edições russa e brasileira não 

consta a primeira parte desse escrito, aproximadamente vinte páginas. Segundo Campos, M. (2012, 
p. 252), esse fragmento só foi publicado na Rússia quase vinte anos depois, em 1986. Ele também 
―apareceu numa ‗Supplementary Section‘ na edição americana Art and Answerabikity (1990). Essas 
20 páginas também saíram sob o título Autor y héroe en la actividad estética, na edição espanhola 
Hacia una filosofia Del acto ético. De los borradores y otros escritos (1997). Também é possível 
encontrá-lo virtualmente, com tradução direta do russo, ver BAJITÍN, M. El autor y héroe en La 
actividad estética. Trad. Desiderio Navarro. Criterios, La Habana, nº 31, enero-junio 1994, p. 109-
130. 
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na arte verbal25 (1924). De todos esses, os dois últimos são os textos em que o tema 

é mais aprofundado, e, por essa razão, os exploraremos mais em nosso estudo.  

 

3.1 Arquitetônica entre Arte e Responsabilidade e Para uma filosofia do Ato 

responsável 

 

Arte e responsabilidade é um texto curto, com aproximadamente duas 

páginas, mas que anuncia o grande projeto de Bakhtin já citado por nós. Nesse 

texto, há a discussão sobre a relação, não mecânica, entre a arte e a vida na 

existência humana, bem como da responsabilidade. O autor defende que esse 

último termo é o elemento constituinte da vida, que garante a unidade interior do 

homem na perspectiva da estética e da ética. Assim sendo, argumenta: 

 

O que garante o nexo interno entre os elementos do indivíduo? Só a 
unidade da responsabilidade. Pelo que vivenciei e compreendi na 
arte, devo responder com a minha vida para que todo o vivenciado e 
compreendido nela não permaneçam inativos (BAKHTIN, 2011, p. 
XXXIII – XXXIV). 

 

O que Bakhtin diz com isso é que o homem deve responder por, ou seja, 

responder pelos seus atos, mesmos os atos de contemplação.  Nessa direção, 

afirma que o sujeito é inteiramente responsável, pois ―todos os seus momentos 

devem não só estar lado a lado na série temporal de sua vida mas também penetrar 

uns os outros na unidade da culpa e da responsabilidade‖ (BAKHTIN, 2011, p. 

XXXIV). E é justamente nesse ponto que o mecânico, ou seja, o lado a lado, o 

justaposto, se contrapõe à arquitetônica, que é o todo constituído internamente por 

partes articuladas umas com as outras, criando uma unidade interna de sentido.   

Já em Para uma filosofia do Ato responsável o termo é mais explícito. Vemos, 

com mais frequência, principalmente nas últimas páginas do escrito, os termos 

―arquitetônica‖ e ―arquitetônico‖. Todos os dois casos se orientam para o mesmo 

                                                
25

 Cf. BAKHTIN, Mikhail. O problema do Conteúdo, do Material e da Forma na Criação Literária. In: 
Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance. 6. ed. Trad. Aurora Bernardini et al. São 
Paulo: 2010. p. 13 – 70. 
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entendimento, a problematização de como a arquitetônica da vida singular integra o 

conteúdo nos atos, e que a arquitetônica na estética e na ética está relacionada a 

valores constituintes de um todo. Analisemos as suas palavras: 

 

É esta arquitetônica do mundo real do ato que a filosofia moral deve 
descrever, não como um esquema abstrato, mas como o plano 
concreto do mundo do ato unitário e singular, os momentos 
concretos fundamentais da sua construção e da sua disposição 
recíproca. Estes momentos são: eu-para-mim, o outro-para-mim, e 
eu-para-o-outro; todos os valores da vida real e da cultura se 
dispõem ao redor destes pontos arquitetônicos fundamentais do 
mundo real do ato: valores científicos, estéticos, políticos (incluídos 
também os éticos e sociais) e, finalmente os religiosos. Todos os 
valores e as relações espaço-temporais e de conteúdo-sentido 
tendem a estes momentos emotivo-volitivos centrais: eu, o outro, e 
eu-para-o-outro (BAKHTIN, 2010a, p. 114 – 115). 

 

Percebamos que é retomada aqui a recusa pelo abstrato em prol do concreto, 

também a relação responsiva e responsável dos atos como ―disposição recíproca‖, 

e, sobretudo, o homem como centro de valor. Ou seja, numa arquitetônica, o homem 

é um ser de valor, que interage com outro homem que também é ser de valor. Todos 

eles são atravessados pelos valores do tempo e do espaço, e só a partir de seus 

posicionamentos, ou pontos de vista, que os sentidos são construídos. 

Bakhtin arremata seu posicionamento sobre arquitetônica num poema de 

Pushkin chamado Razluka [Separação]. Porém, preferimos apresentar o ponto de 

vista do estudioso logo abaixo, onde discutiremos o texto Autor y héroe en la 

actividad estética, uma das principais referências quando se trata de arquitetônica 

em Bakhtin. 

 

3.2 Arquitetônica em Autor y héroe en la actividad estética 

 

Na primeira parte do texto O autor e o personagem na atividade estética, que 

é intitulado como El autor y héroe en la actividad estética, na versão espanhola, a 

qual utilizaremos neste trabalho, deparamos com uma importante nota de Bocharóv 

(1994, p. 109) sobre o ensaio: 
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En el texto que de este trabajo se publicó en el libro Estética de 
la creación verbal no entro un fragmento que se había 
conservado del primer capítulo, el cual encierra unas tesis 
preliminares generales sobre el hombre como condición de la 
visión estética en la vida real y en el arte. 

 

Ele anuncia o objetivo a ser alcançado por Bakhtin no seu texto: mostrar que 

o homem é a principal condição para a realização da visão estética tanto na 

perspectiva ética, que é da vida, quanto da estética, que é da arte. Não há outra 

possibilidade de existência, ou se está no plano ético, ou no plano estético e todos 

esses planos têm o homem como centro de valor. No romance, por exemplo, o autor 

e o herói representam os dois centros de valores da visão estética interior, pois 

ambos pertencem ao mundo da arte. Por sua vez, terão outro centro, que é o leitor, 

e ele tem a visão estética no plano da vida real. Nesse sentido, a tessitura do 

sentido do texto é feita a partir dessas relações axiológico-dialógicas, ou seja, do 

plano do autor, do herói e do leitor.  

Assim sendo, Bajtín (1994, p. 111) assegura que a arquitetônica está voltada 

―al ordenamiento del sentido‖ e que 

  

La arquitectónica — como disposición y vínculo visiblemente 
necesarios, no casuales, de partes y factores concretos, únicos, en 
un todo concluído — sólo es posible en torno a un determinado 
hombre-héroe.  

 

A partir desses excertos, já temos condições de entender que a arquitetônica, 

em Bakhtin, refere-se a um todo concreto, único e acabado. Entendamos aqui que o 

acabado pode ser melhor traduzido como ―um certo acabamento‖, haja vista que 

todo enunciado surge em meio a um eterno inacabamento, pois depois dele outros 

enunciados virão.  

Voltando a discutir a arquitetônica, Bakhtin destaca que as relações de 

sentido entre o eu e o tu são possíveis a partir de uma arquitetônica, e não o 

contrário.  Assim, ―el pensamiento, el problema, el tema, no pueden ser la base de la 

arquitectónica, ellos mismos necesitan de un todo arquitectónico concreto para 

aunque sea concluirse un poco‖ (BAJTÍN, 1994, p. 111).  

Seguindo a reflexão, o autor opta por trazer um exemplo de como funcionam 

os centros de valores numa arquitetônica e, para isso, faz um trabalho analítico do 
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poema de Alleksandr Pushkin, Razluka (A separação), conforme já mencionado 

acima. Na sua análise, alerta-nos que seu trabalho não tem como princípio esgotar o 

todo do trabalho artístico do poema, que vale para todo e qualquer trabalho que tem 

o enunciado concreto como objeto de análise. Nosso trabalho, por exemplo, não tem 

a intenção de esgotar toda a arquitetônica das Apresentações. Retomando o poema, 

Bakhtin mostra que no texto lírico estudado há dois heróis: o herói lírico, 

propriamente dito, nesse caso o autor objetivado e sua heroína, Rizinich; por 

consequência, há dois centros de valores, dois contextos, dois pontos, e é a partir 

dessas perspectivas que o sentido é organizado no seu todo. Assim, 

 

la unidad del todo lírico es restablecida por el hecho de que el 
contexto valórico de la heroína en su conjunto es abarcado y 
confirmado por el contexto del héroe, se integra a él como un factor 
del mismo, y ambos contextos, a su vez, son abarcados por el 
contexto activo valórico-afirmativo formal —propiamente estético— 
unitario del autor y el lector (BAJTÍN, 1994, p.114). 

 

Vejamos que esses centros de valores se juntam a outro, ao do leitor. Mais 

uma vez a prova da concretização das duas perspectivas possíveis, da estética e da 

ética. 

Esses diferentes posicionamentos valorativos trazem um resultado: cada 

centro de valor dá um acabamento específico e singular àquilo que vê; esse 

acabamento, por seu turno, é sempre exterior ao sujeito. Tal posicionamento é 

entendido por Bakhtin como exotopia, ou seja, eu ocupo sempre um lugar exterior ao 

outro, que também ocupa um lugar exterior a mim, e é a partir dessa minha 

excedência de visão, olhar exterior, que os valores são assumidos e disseminados. 

Para Bakhtin, a arquitetônica é construída a partir desse entendimento, uma vez que 

ela   

 

se efectúa activamente desde esse punto exotópico, donde el 
material obtenido por la empatía, junto com la materia de la visión y 
la escucha externas, se une y se conforma en un todo arquitectónico 
concreto único. La exotopía es una condición necesaria para reducir 
a un contexto valórico estético-formal único los diferentes contextos 
que se forman alrededor de unos cuantos héroes (BAJTÍN, 1994, p. 
114). 

 
No desenvolvimento do texto, Bakhtin mostrará que o sentido do texto é 

tecido pelos elementos oriundos dos espaços valorativos dos dois heróis em 
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questão.  No fragmento acima, é anunciado um elemento de suma importância e 

que é discutido, profundamente, no texto O problema do Conteúdo, do Material e da 

Forma na Criação Literária. Trata-se do material que junto com os outros elementos 

compõem o todo arquitetônico. Esse texto é objeto de nossas discussões nas 

próximas páginas. 

 

3.3 Arquitetônica em O problema do Conteúdo, do Material e da Forma na Criação 

Literária 

 

Se no texto anteriormente discutido o foco foi desenvolver, a partir da análise 

de um poema, o conceito de arquitetônica, é no texto seguinte, e já supracitado no 

título da seção, que Bakhtin refinará o conceito e o distinguirá de outro. Ou seja, a 

problemática é discutir e diferenciar ―formas arquitetônicas‖ das ―formas 

composicionais‖. A primeira é a forma do material; a segunda, a forma do conteúdo. 

Para melhor compreensão, passemos a discutir os componentes trípticos: conteúdo, 

material e forma.  

O conceito de conteúdo, em Bakhtin, é muito particular e não se refere a um 

tema ou ideia. Nas palavras de Bakhtin (2010b, p. 35), 

 

nós, de pleno acordo com o uso tradicional da palavra, chamamos de 
conteúdo da obra de arte (mais precisamente, do objeto estético) à 
realidade do conhecimento e do ato estético, que entra com sua 
identificação e avaliação no objeto estético e é submetida a uma 
unificação concreta, intuitiva, a uma individualização, a uma 
concretização, a um isolamento e a um acabamento, ou seja, a uma 
formalização multiforme com a ajuda de um material determinado. 
O conteúdo representa o momento constitutivo indispensável do 
objeto estético, ao qual é correlativa a forma estética que, fora dessa 
relação, em geral, não tem nenhum significado [Itálico do autor] 

 

Ou seja, são as relações axiológicas existentes no interior e exterior de uma 

obra artística que constituem o conhecimento da realidade da obra. Acontece que 

todo ato estético sempre se relaciona com o ato ético. Para Bakhtin (2010b, p. 33), 

 

[...] a vida não se encontra só fora da arte, mas também nela, no seu 
interior, em toda plenitude do seu peso axiológico: social, político, 
cognitivo ou outro que seja [...] A atividade estética não cria uma 
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realidade nova, isso porque a arte celebra, orna, evoca essa 
realidade preexistente do conhecimento e do ato. 

 

  Então, é a partir desses movimentos axiológicos, interior e exterior, que 

ocorrem os acontecimentos. Bakhtin exemplifica isso tomando como referente uma 

escultura. O autor diz que, numa escultura que tenha como forma artística o corpo 

humano, essa forma esteticamente válida traz como referente a imagem que o autor 

tem do corpo humano, e tal imagem pertence ao mundo ético que entra em contato 

com o mundo estético, é a essa ―rede de relações axiológicas que Bakhtin dá o 

nome de conteúdo‖ (FARACO, 2013, p. 103). 

Agora passemos ao segundo elemento: o material. Para Bakhtin, o material 

da criação literária é a linguagem verbal, é a palavra, mas não o verbo buscado na 

gramática, e sim nas interações verbais, o que nos permite trazer, mais uma vez, a 

unidade dessa interação, o enunciado. Vale salientar que o filósofo russo confronta 

duas concepções de língua: aquela puramente linguística e em voga nos estudos da 

época; e outra de natureza social, buscada nas relações entre os sujeitos. 

 Bakhtin inicia sua discussão problematizando a relação da cultura com a 

língua: 

 

Dotando a palavra de tudo o que é próprio à cultura, isto é, de todas 
as significações culturais (cognitivas, éticas e estéticas) chega-se 
bem facilmente à conclusão de que não existe absolutamente nada 
na cultura além da palavra, que toda cultura não é nada mais que um 
fenômeno da língua, que o sábio e o poeta, em igual medida, se 
relacionam como a palavra (BAKHTIN, 2010b, p. 45). 

 

O excerto acima faz sentido, quando o autor explicitará o papel axiológico da 

palavra imerso na cultura. Assim, já anuncia a necessidade de se pensar a língua 

nas relações sociointeracionais, pois 

 

[...] um enunciado isolado e concreto sempre é dado num contexto 
cultural e semântico-axiológico (científico, artístico, político, etc.) ou 
no contexto de uma situação isolada da vida privada; apenas nesses 
contextos o enunciado isolado é vivo e compreensível: ele é 
verdadeiro ou falso, belo ou disforme, sincero ou malicioso, franco, 
cínico, autoritário e assim por diante, não há enunciados neutros, 
nem pode haver (BAKHTIN, 2010b, p. 46). 
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Mais à frente, o estudioso criticará a perspectiva da linguística da época, que 

retirava a língua do seu verdadeiro solo, ou seja, da vida prática, fazendo com que a 

língua fosse vista só na sua natureza puramente linguística. Mas a língua, como já 

argumentado, em capítulos anteriores, é de natureza social, histórica e cultural. 

Portanto, esse é o material que compõe a criação literária, ou seja, a palavra 

enquanto língua com todo seu peso valorativo e cultural; por isso, ela não é vista 

como neutra. Não é por acaso que determinadas palavras e não outras tecem o 

texto literário e medeiam as relações no interior do objeto estético e no seu exterior, 

ou seja, na vida. Já podemos enxergar a ligação entre a rede de relações 

axiológicas, o conteúdo, com o material, a palavra. A seguir, veremos que um outro 

elemento dá configuração aos dois elementos já estudados, a forma. 

No plano da forma, Bakhtin trabalhou com duas concepções e procurou 

distingui-las. São elas: formas composicionais e formas arquitetônicas. A primeira 

deve ser entendida da mesma maneira que a concepção de composição, que será 

trabalhada futuramente em ―Os gêneros do discurso‖, trata-se, assim, da 

―organização das massas verbais‖ (BAKHNTIN, 2010b, p. 24). Já ―as formas 

arquitetônicas são as formas dos valores morais e físicos do homem estético, as 

formas da natureza enquanto seu ambiente, as formas do acontecimento no seu 

aspecto de vida particular, social, histórica etc.‖ (BAKHTIN, 2010b, p. 25). Aqui 

percebemos, nitidamente, que é o mesmo entendimento de arquitetônica já 

anunciado em textos anteriores, como em Para uma filosofia do Ato responsável 

(1919 – 1920) e Autor y héroe en la actividad estética (1920 – 1923), ou seja, são os 

valores dos homens nas suas relações sociais. 

Apesar dessa distinção entre as formas, Bakhtin esclarece-nos que ambas 

estão numa estreita relação. O estudioso exemplifica com objetos estéticos, 

vejamos: o gênero romance, numa organização verbal, é uma forma composicional, 

pois estamos falando de uma forma teleológica, ou seja, uma forma padronizada da 

organização da linguagem. Nele, há diálogos, narração, capítulos, parágrafos etc.; 

mas quando nos remetemos à emoção, à mentira, à verdade, ao belo, ao feio, ao 

forte, ao fraco, ao caráter das personagens etc., estamos diante de valores 

socialmente construídos pelos homens, e isso é de ordem da forma arquitetônica. 

Ainda nessa intersecção, Bakhtin defende que a forma arquitetônica determina a 

escolha da forma composicional. Isso quer dizer que a forma arquitetônica tragédia, 

para se efetivar, busca a forma composicional drama. Do mesmo modo, a forma 
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arquitetônica da Apresentação busca a forma composicional dos parágrafos, da 

argumentação, da contextualização etc., para se concretizar. Assim, um 

posicionamento valorativo utiliza-se de formas organizacionais. 

A partir das discussões realizadas, já podemos compreender o seguinte: se 

quisermos fazer um estudo da forma do material, estaremos diante do estudo 

puramente da estrutura composicional; porém, se a finalidade é entender a forma do 

conteúdo, estaremos diante do estudo da construção arquitetônica. No primeiro 

caso, não é necessário passar pelo estudo do segundo. No entanto, o segundo caso 

pede, necessariamente, não só um trânsito, como uma expedição no primeiro. E 

mais, quando fazemos uma análise das massas verbais, formas composicionais, 

estamos diante da perspectiva de gênero textual; de outro modo, sendo a finalidade 

a forma do conteúdo, forma arquitetônica, estamos diante da perspectiva dos 

gêneros discursivos. Lembremos que os gêneros são formas típicas de enunciados, 

tais enunciados são unidades da comunicação verbal, que surgem nas relações 

sociais, que nascem, sempre, nas interações eu – tu. Em tais relações, os sujeitos 

estão continuamente posicionados axiologicamente. 

 

3.4 Arquitetônica bakhtiniana na vida 

 

Exploramos a arquitetônica no plano estético; agora, analisaremos sua 

existência no projeto ético. Para isso, retomamos a discussão a partir das distinções 

das formas para entendermos como elas se apresentam na vida. Tal ponto de vista 

será buscado em Campos, M., (2012, p. 253), que diz: 

 

Essa distinção entre forma composicional e arquitetônica parte da 
ideia de que esse último conceito nasce de um pensamento que tem 
o ser humano como centro de valor, porque há um homem que fala, 
que se interroga e que procura estabelecer relações interativas, 
formulando perguntas e respostas diante dos acontecimentos da 
vida. Ao propor esse conceito Bakhtin explica a necessidade de se 
fazer uma descrição da arquitetônica valorativa do viver o mundo, 
não como uma fundamentação analítica à frente, mas como um 
centro verdadeiramente concreto, espacial e temporal, do qual 
surgem valores, afirmações, ações reais, e onde os membros são 
pessoas reais, vinculadas entre si por meio de um acontecimento 
concreto.  
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Percebemos que, na perspectiva da vida, a arquitetônica não se distancia do 

mundo das artes. Nos dois planos, a forma arquitetônica tem como centro de valor o 

homem ―que fala, que se interroga‖ e que interage com outros. No primeiro projeto, o 

estético, falamos de herói e narrador, já no segundo, de sujeitos sociais; nos dois 

casos, esses homens fazem perguntas e respondem sobre os acontecimentos de 

seus territórios. De suas ações concretas situadas em lugares, marcados e 

definidos, e de seus tempos, igualmente singulares, que se originam os valores, que 

articulam as relações de sentido. Por essa razão, estudar arquitetônica é ―uma 

alternativa para pensar o mundo dos sentidos, da diversidade, da cultura, sem 

precisar eliminar as análises formais, mas entendendo o movimento das relações 

dialógicas‖ (CAMPOS, M., 2012, p. 253). 

Encontramos também a compreensão de arquitetônica bakhtiniana em Sobral 

(2008, p. 109), que afirma: 

 

Os sentidos ‗gerais‘ de arquitetônica são, no campo da arquitetura, o 
de ciência da arquitetura. Na música, o de projeto estrutural de peças 
musicais. Na filosofia, o de sistematização científica do 
conhecimento. Na obra de Bakhtin, todas essas ressonâncias se 
fazem presentes mediante o elemento que têm em comum, ou seja, 
o processo de formação da totalidade, ou do todo harmônico, a partir 
de uma articulação de partes constituintes que as dota de uma 
unidade de sentido, em vez de limitar-se a ligá-las ou justapô-las 
mecanicamente [Itálicos do autor].  

 
Enxergamos que o conceito estudado apresenta, em muitos campos, como 

um todo formado de partes; entretanto, é possível enxergarmos que em Bakhtin o 

conceito de arquitetônica não se coaduna com o caráter mecânico entre as partes 

de um objeto ―na sua filosofia, as partes não estão meramente justapostas, mas sim, 

enquanto partes constituintes, integradas pela unidade de sentido que marca um 

todo arquitetônico‖ (SOBRAL, 2008, p. 110). Por conseguinte, tal unidade é 

articulada interiormente por partes que ―não estão alheias uma das outras‖ 

(SOBRAL, 2008, p. 110). Assim, enquanto a mecânica se refere ao mundo das 

coisas mudas, a arquitetônica relaciona-se à compreensão das relações e tendo 

uma finalidade - potencializar as relações produtoras de sentidos (MACHADO, 

2010).  
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Lembremos que toda totalidade, em Bakhtin, remete-nos ao relativo 

acabamento que damos a um objeto ou a uma pessoa. Relativo porque o 

acabamento que fazemos do outro hoje não é o mesmo acabamento de amanhã, 

pois nunca somos os mesmos, nem no tempo, nem no espaço. Voltando ao 

acabamento, temos nos estudos bakhtinianos a compreensão de que esse só é 

possível pelo outro, ou seja, aquele outro que está fora de mim  consegue enxergar 

em mim o que eu não consigo, porque estou dentro de mim. Assim, eu serei sempre 

inacabado para mim mesmo, pois não consigo enxergar minha totalidade, isso só é 

possível para o outro. Essa discussão é central nos trabalhos de Bakhtin e nos 

remete ao conceito de exotopia, um posicionamento externo, pois só consigo dar um 

acabamento ao outro porque estou fora dele e vice-versa. No nosso estudo, por 

exemplo, os autores conseguem dar um acabamento dos alunos porque estão fora 

deles. 

Também devemos pensar qual o papel da exotopia na constituição 

arquitetônica. Ao recuperarmos a concepção de arquitetônica, entenderemos que o 

homem, como centro de valor, ocupa um lugar, e esse espaço permite-lhe ter uma 

excedência de visão que o outro, por ocupar outro lugar, não tem, e é nesse 

momento que as redes de relações axiológicas são construídas, pois toda e 

qualquer interação humana se constrói pelos posicionamentos exotópicos. É a partir 

da exotopia que cada autor tem do aluno que analisaremos as Apresentações, mas, 

antes disso, fundamentaremos mais o conceito de exotopia. 

 

3.5 A exotopia nas Apresentações: representações construídas de um lugar 

 

O conceito de exotopia se refere ao lugar exterior, ao espaço. Tal 

entendimento surgiu primeiramente na atividade estética para mostrar a tensão 

existente ente dois pontos de vista: o daquele que vê e do outro que é visto. Tais 

olhares se tensionam porque há um olhar acabado, que se refere ao primeiro, e, ao 

mesmo tempo, um olhar necessitado de acabamento, que só se dará a partir do 

segundo – o tu. A maneira como esse movimento funciona, Amorim (2012, p. 96), 

aludindo ao pensamento bakhtiniano, exemplifica:  
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MOVIMENTOS EXOTÓPICOS 

Se tomarmos o exemplo do retrato, em pintura, falaremos do olhar do 
retratado e do olhar do retratista ou artista. O trabalho deste último 
consiste em dois movimentos. Primeiro o de tentar captar o olhar do 
outro, de tentar entender o que o outro olha, como o outro vê. 
Segundo, retornar ao seu lugar, que é necessariamente exterior a 
vivência do retratado, para sintetizar ou totalizar o que vê, de acordo 
com seus valores, sua perspectiva, sua problemática. 

 

 Esse entendimento foi trabalhado por Bakhtin também para o mundo ético. 

Em sentido estrito, o autor trabalhou o entendimento exotópico, referindo-se ao 

trabalho de investigação no campo das Ciências Humanas. Esse ramo científico tem 

uma peculiaridade: o homem é o pesquisador e o homem é o pesquisado, sendo 

que ambos são produtores de textos. Essa característica anuncia o caráter dialógico 

de toda pesquisa em Ciências Humanas, pois se instala um conflito entre dois 

lugares a partir do lugar exterior, que é o do pesquisador. A dialogia toma corpo 

nessa tensão do texto do pesquisador e do texto do pesquisado, ou seja, o objeto 

investigado não vem mudo, surge, de seu lugar, permeado de dizeres e valores, 

enquanto que, no outro lugar, há o olhar exterior do pesquisador, também valorativo 

e situado, como ilustrado na figura 3,  intitulada movimentos exotópicos: 

 

Fig. 3: 

Fig.3: produzida por nós. 
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Conduzindo a discussão para a nossa análise, dizemos que em cada 

Apresentação há esse olhar exterior de um homem para com seu semelhante. De 

onde fala o autor do LD é um lugar exterior com relação ao espaço do aluno. O 

primeiro tem um acabamento do segundo justamente por lhe ser exterior. Tanto um 

quanto o outro são produtores de textos e, por essa razão, qualquer relação que 

mantiverem entre si será dialógica, pois seus textos carregam vozes que os 

constituem. Essa heteroglossia, as vozes presentes nos textos desses 

interlocutores, pode ser convergente ou divergente entre elas e, mesmo assim, será 

uma dialogia, pois já sabemos que, quando o eu mantém uma intersecção com tu, 

ela é dialógica e tensionada, pois a dialogia não pressupõe uma interação simétrica, 

tranquila. Muitas vezes ela é assimétrica. A interação dialógica se dá, pois, numa 

arena.  

Lembramos que o olhar do eu sobre o tu é um mirar exotópico, pois esse eu 

consegue ter um excedente de visão que o tu não tem de si mesmo. Por outro lado, 

entendemos que essa visão também lhe é singular porque nenhum outro homem 

ocupa seu lugar no mesmo tempo histórico que ele. Assim, entendemos que nas 

Apresentações analisadas estamos diante de dez acabamentos distintos permitidos 

pela singularidade de cada autor, pelo lugar que cada um ocupa e ninguém mais.     

Ainda há, nessa arquitetônica, outros movimentos exotópicos marcantes na 

interação entre o eu e o tu. Quando na atividade estética Amorim, retomando as 

reflexões de Bakhtin, mostra que ―O ambiente é uma delimitação dada pelo artista, 

uma espécie de moldura que enquadra o retrato‖ (AMORIM, 2012, p. 96), podemos 

também trazer essa metáfora para o lado ético, ou seja, o lugar de onde o 

pesquisador vê o sujeito pesquisado também é uma moldura que enquadra o outro 

(o pesquisado). Esse ambiente exterior, por ser semiotizado, é ideológico e essas 

ideologias vistas desse lugar darão o acabamento possível do sujeito que se vê e do 

lugar que é visto. Esse acabamento só é possível quando damos importância ao 

movimento de alteridade, ou seja, para que o pesquisador enxergue valorativamente 

o seu pesquisado, ele deverá ir ao lugar deste pesquisado e voltar ao seu de 

pesquisador, quando, necessariamente, voltará alterado, pois já não será igual ao 

sujeito da ida, porque não será o mesmo homem.   

É isso que ocorre com as arquitetônicas das Apresentações. Para que o autor 

se dirija ao estudante e lhe proponha um estudo sobre a LP, ele precisa, primeiro, 

entender representar quem é esse outro que manterá uma relação de credibilidade. 
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Para isso, ele vai ao tu e volta ao seu espaço para arrematar suas impressões. 

Entender esse estudante é saber em que lugar ele está situado, quais instâncias 

poderá frequentar, o que precisa para conviver nesses ambientes, quais as crenças 

que circulam entre esse aluno, de que realmente precisa e para quê; lê-lo como 

sujeito simbólico, e não como pessoa física. Essa leitura que o eu faz do tu só é 

possível pelo lugar que esse eu ocupa, pois do lugar ao lado, os valores não são os 

mesmos e, por isso, seu excedente de visão já será outro e outras também serão as 

representações desse aluno. Em outros termos, será outra relação dialógica.  

Mais uma vez, Amorim chama a atenção para essa ida e volta, de modo que 

―[...] o retratista tenta entender o ponto de vista do retratado, mas não se funde com 

ele. Ele retrata o que vê, o que o outro vê, o que o outro olha do que o outro olha‖ 

(AMORIM, 2012, p. 96). Ou seja, não podemos pensar que o olhar do retratista é 

neutro e que se dilui no olhar do retratado, ou o olhar do autor ao ir ao aluno quando 

volta torna-se o olhar do estudante. Por outro lado, e não paradoxalmente, o 

pesquisador voltará permeado de valores do lugar do pesquisado e seu dizer já 

marca uma interação com o dizer do outro.  

 Como as relações dialógicas em Bakhtin são representadas pelo caráter 

espiralado de sua concepção, então retomamos o entendimento de Ato ético nessa 

análise. Nada mais justo trazê-lo, pois, se estamos discutindo sobre lugares que são 

singulares, é justo explicitar que esses espaços únicos ocupados pelos sujeitos os 

chamam para se responsabilizarem pelos lugares que ocupam e dos seus Atos que 

se originam nesses sítios. Nas Apresentações, isso é visível e fácil de traduzir: no 

processo de escolha dos livros didáticos, apenas onzes coleções de LP estão 

disponíveis; logo, as propostas que se originam deles são assumidas pelos seus 

autores, os primeiros responsáveis, e os  que assinam, como diz Bakhtin (2010a), 

―com firma reconhecida‖. 
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CAPÍTULO 4 

REPRESENTAÇÕES MARCADAS, VOZES CONSTITUINTES DE UMA ARENA: A 

ARQUITETÔNICA DAS APRESENTAÇÕES 

E é necessário que esses dois centros de valor 
permaneçam reciprocamente outros, que permaneça a 

relação arquitetônica de dois mundos reciprocamente 
outros, do ponto de vista espaço-temporal e axiológico, 

para evitar a preponderância do ponto de vista do eu.  
Augusto Ponzio 

 

4.1 Da apresentação e da construção da metodologia construída 

 

A metodologia de toda pesquisa configura-se como uma das partes mais 

importantes de qualquer estudo, porque é a partir dela que o pesquisador assegura 

que é possível desenvolvê-la e alcançar seus objetivos.  Segundo Sobral e 

Geletkanicz (2013, p. 221 – 222),  

 

a metodologia de análise é parte intrínseca de qualquer pesquisa. Ao 
pesquisador que direciona sua atenção aos estudos bakhtinianos, ou 
melhor, que busca neles uma forma de dialogar com o próprio corpus 

e com o objeto de análise da sua produção, a metodologia configura-
se quesito especialmente desafiador. Como se sabe, o Círculo de 
que fez parte Bakhtin não deixou teorias, conceitos estritos, mas 
bases, princípios, reflexões que, em conjunto e em inter-relação, 
constituem o que se denomina pensamento bakhtiniano. 
Da mesma forma, o Círculo não deixou o legado de um método 
único, porque esse pensamento, ao invés de impor teoricamente 
limites a partir de categorias de análise prévias, antes instiga modos 
específicos de perceber o objeto sem que as possibilidades de 
trabalho com ele se esgotem nas mesmas abordagens viabilizadas. 
[...] A concepção dialógica de linguagem conclama a multiplicidade 
heterogênea seja de olhares, de vozes, de consciências, como 
determinante para o e constituinte do processo de leitura, o que 

engloba, por sua vez, todo o fazer ético e estético da experiência 
humana. 

 

O que os autores nos esclarecem é que a possibilidade de ampliar as redes 

de relações dialógicas a partir da análise de um objeto é sempre existente.  Além 

disso, analisar um corpus à luz das reflexões bakhtinianas e do Círculo não se faz 
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buscando um método único e predeterminado para tal feito, ―antes instiga modos 

específicos de perceber o objeto sem que as possibilidades de trabalho com ele se 

esgotem nas mesmas abordagens viabilizadas‖ (SOBRAL e GELETKANICZ, 2013, 

p. 221). Ainda para os autores, a instabilidade é característica precípua em estudos 

envolvendo as reflexões dos estudiosos russos, uma vez que o texto, como objeto 

das Ciências Humanas, está sempre em se fazendo, em processo de acabamento, 

ou num ininterrupto inacabamento; se há uma estabilidade metodológica nos 

estudos bakhtinianos e do Círculo, essa segurança é ―a de que é o próprio objeto de 

pesquisa que determina a metodologia a orientar o estudo e não o contrário‖ 

(SOBRAL e GELETKANICZ, 2013, p. 222). Necessário elucidar que ―não se trata 

naturalmente de propor uma técnica para cada objeto, mas de reconhecer que a 

especificidade de cada objeto requer a ênfase em uma ou em outra técnica‖ 

(SOBRAL, 2007, p.132). Assim sendo, cada objeto pede um modo específico de 

análise e nisso retomamos um pensamento discutido no capítulo 326, o de que nas 

Ciências Humanas o objeto vem permeado de vozes, pois o homem é produtor de 

textos, e são elas que guiaram nossa construção metodológica.  

Diante do exposto, podemos dizer que construímos nossa análise, tomando 

como parâmetro o nosso corpora, as Apresentações. Considerando que muitos são 

os envolvidos com os LDP, desde o autor, editora, professor, aluno, escola, etc. 

temos, assim, várias possibilidades de análises. Entretanto, só a partir de muitas 

leituras entendemos que tanto a arquitetônica das Apresentações quanto das 

representações dos alunos, interesse desta pesquisa, poderiam ser analisadas pelos 

dois centros de valor que compõem o gênero, são eles o autor e o aluno, dessa 

maneira construímos um percurso metodológico exposto nos parágrafos seguintes. 

No primeiro, discutimos e analisamos as vozes da produção e da recepção 

presentes nos textos, o critério de seleção dessas vozes foi a percepção da 

presença das mesmas nos enunciados das Apresentações que compõem nosso 

corpora. Frisamos que possivelmente há outras vozes que constituem as 

Apresentações, entretanto, o recorte feito foi o interessante para o momento da 

pesquisa. Também identificamos as (des)semelhanças entre as vozes da produção 

e da recepção no que concerne os estudos de literatura,de língua e de produção de 

textos e analisamos as marcas arquitetônicas das representações do aluno em cada 

                                                
26

 Cf. 3.5 desta dissertação. 



72 
 

uma das dez Apresentações, que permitem confirmar a  presença das 

(des)semelhanças, ou seja, a partir da leitura do texto da Apresentação, qual a 

imagem de aluno-interlocutor que os autores constroem ao compor suas 

Apresentações e suas obras. Por fim, cumpre-nos dizer que cada discussão teve os 

enunciados27 das Apresentações como elementos de análise. 

Ainda no tocante à metodologia, esclarecemos que nosso corpora é composto 

de 11  Apresentações, sendo que a Apresentação de número 3 não foi analisada por 

nós, pois a Apresentação só havia no manual do professor e não no livro dirigido aos 

alunos. A justificativa é que na coleção ―Novas Palavras: Nova edição‖, a terceira 

obra a aparecer no Guia do PNLEM 2012, não traz na sua composição o gênero 

Apresentação no exemplar do aluno. Tal gênero é presente apenas no manual do 

professor e a ele é dirigido, e como nosso propósito foi investigar as Apresentações 

constantes nos exemplares dos alunos, então não analisamos o texto do manual 

referido. Ainda assim, respeitamos a ordem de apresentação das obras no Guia, ou 

seja, a coleção citada é a de número 3, como elencamos no quadro 1 do primeiro 

capítulo, mas ―Sem Apresentação‖.  

Para finalizar, nossa exposição sobre os passos percorridos para realização 

das análises, um último esclarecimento é necessário, trata-se das referências aos 

autores das coleções em que as Apresentações estão localizadas. Optamos por 

utilizar os nomes dos autores das coleções, seguida da nomenclatura ―autor‖ e o 

respectivo número da sua coleção ―1, 2, 3... 11‖ com o propósito de não fazermos 

uma política de adesão ou não aos autores Carlos Emílio Faraco et al, ou Carlos 

Minchillo et al, ou Marcela Pontara et al e assim por diante. Esse critério também 

permitirá melhores leituras e análises dos enunciados, por parte dos futuros leitores, 

que poderão recuperar os nomes dos autores e das obras completos no quadro já 

supracitado no parágrafo anterior, bem como poderão buscar nos anexos as 

Apresentações, com seus respectivos números. Elucidadas essas particularidades, 

vamos às análises.      

4.2 O eu e o tu na arquitetônica das Apresentações nos livros didáticos 

 Ao longo de nossas discussões, neste texto, expusemos informações sobre o 

LDP, bem como da Apresentação, das concepção de Linguagem de Bakhtin e do 
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Círculo e as articulamos em forma de argumentação para que pudéssemos validar 

nosso olhar teórico sobre nosso objeto de estudo, bem como contextualizar a 

investigação, atender ao rigor científico de todo texto dessa natureza, além de 

respeitar a arquitetura do gênero discursivo – dissertação. Tudo isso não seria 

realizado se não entendêssemos que existe um tu do outro lado da ponte e que, 

acima de tudo, os enunciados arquitetados aqui foram construídos pensando nele, 

desse modo, essa arquitetônica também é tecida por ele, o que valida dizer que o tu 

também ajudou na construção, na composição desse texto, ou seja, em toda 

tessitura enunciativa há a voz do eu e do tu, ou simplesmente as vozes da produção 

e da recepção. São elas, portanto, que analisaremos a seguir nas Apresentações.  

 

4.2.1 Vozes da produção e da recepção 

 

 Anteriormente28, foram discutidos o surgimento, a produção, as políticas de 

avaliação dos LD, em específico o LDP, além da sua circulação nas escolas 

públicas. Vimos que vários são os fatores diluídos nas produções, dentre as quais as 

políticas públicas e editoriais, que buscam adesão governamental, porque, ao 

proporem determinada coleção, os autores e editoras atendem às exigências do 

edital do governo federal para a produção do LD.  

No processo de construção do texto da Apresentação conseguimos 

identificar, logo abaixo, vozes da produção que influenciam e controlam a produção 

não só da Apresentação, mas a coleção didática como um todo. A primeira voz da 

produção identificada é da nova tendência pedagógica de ensino de língua, por 

exemplo, o estudo do texto a partir dos gêneros. Assim, os autores acreditam:  

 

O contato com diferentes gêneros discursivos e o estudo das 
estruturas gramaticais promovem o desenvolvimento das habilidades 
de escrita e leitura. Como resultado dessa experiência, você verá 
que estabelecer hipóteses, confrontar ideias, analisar e comparar 
pontos de vista são procedimentos naturais para quem domina o uso 
da linguagem.  
(ABAURRE et al.) Autor 4 
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Na produção textual, destaca-se o estudo dos gêneros do cotidiano e 
daqueles relacionados à oralidade, privilegiando-se, ainda, o trabalho 
com textos jornalísticos, argumentativos, teatrais e poéticos, sejam 
eles descritivos, narrativos ou dissertativos.  
(TUFANO e SARMENTO) Autor 5 
 
 [...] Dentre os vários gêneros textuais que você vai produzir, alguns 
deles o desafiarão a propor soluções bem fundamentadas para 
problemas da sociedade atual. 
(BARRETO) Autor 8 
 
Ao longo dos três volumes desta coleção, você estudará textos de 
diversos gêneros e alguns dos mecanismos lingüísticos e textuais 
que os organizam. 
(CAMPOS, E. P.) Autor 10 
 

A influência da teoria dos gêneros é explicitamente constante nessas 

Apresentações, entretanto, o trabalho com os gêneros assume finalidades diferentes 

em cada Apresentação. Para o autor 4, os gêneros, ao lado dos estudos estruturais 

da gramática, permitirão um bom desempenho do aluno na leitura e na escrita, além 

disso, tal experiência fará com que o aluno compreenda que estabelecer relações de 

sentido com os textos é um fato natural para quem domina o uso da linguagem.  

Já o autor 5 tratará do gênero na perspectiva da produção textual relacionada 

à oralidade, para isso trabalhará com aqueles gêneros ligados ao cotidiano, sem 

desprezar os da esfera jornalística, os argumentativos, teatrais e poéticos.  

A produção textual pelos gêneros também é um ponto de vista assumido pelo 

autor 8, que anuncia para os alunos o desenvolvimento de produções textuais de 

gêneros que permitam a esse aluno solucionar problemas da sua sociedade. Por 

fim, o autor 10 propõe estudar a composição dos gêneros pelos mecanismos 

linguísticos que os organizam. 

Há nessa construção do texto das Apresentações, a presença da política das 

OCEM (2008) que diz: 

 

[...] em síntese, o ensino médio deve atuar de forma que garanta ao 
estudante a preparação básica para o prosseguimento dos estudos, 
para a inserção no mundo do trabalho e para o exercício da 
cidadania, em sintonia com as necessidades político-sociais de seu 
tempo. 

 

Enxergamos claramente os objetivos do EM, que é o de permitir ao aluno que 

prossiga em seus estudos, seja inserido no mercado de trabalho e tenha condições 

de exercer sua cidadania. Tais pontos apontam para objetivos de cada disciplina no 
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currículo escolar, no nosso caso a LP, contemplando as práticas sociais de leitura e 

escrita para um fim: exercer a cidadania, como bem se lê no texto abaixo: 

 

As novas tecnologias permitem o acesso a um enorme acervo de 
informações. Ao mesmo tempo, trazem desafios: Como processar e 
comparar de forma crítica esses conteúdos, indo além da 
superficialidade? Como transformar tanta informação em 
conhecimentos que contribuam para a formação de cidadãos éticos e 
autônomos, em vez de simples consumidores das novidades do 
momento? 
Essas questões relacionam-se profundamente com o estudo de 
Língua Portuguesa, pois a linguagem está em tudo o que diz respeito 
à vida em sociedade. Esta coleção tem o objetivo de ajudar você a 
se tornar um leitor atento do mundo e, com isso, contribuir para que 
possa exercer uma participação social construtiva. 
(BARRETO) Autor 8 

 

Também é levado em consideração o olhar que cada autor tem sobre a 

lingua(gem). Desse modo, declaram: 

 

[...] você vai perceber que estudar Gramática é mais que decorar 
regras: refletir sobre a Gramática é também pôr a língua para 
funcionar. 
O estudo da produção de textos lhe permitirá experimentar os 
recursos de linguagem que tornam sua comunicação oral ou escrita 
mais eficiente, adequando-a às mais diferentes situações, objetivos e 
necessidades. 
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 
 
A linguagem, considerada em seu aspecto artístico, estrutural ou 
prático, é parte integrante de nossas vidas, instrumento 
indispensável tanto para a aquisição de conhecimento em quaisquer 
área do saber, como para nossa participação nos mais diversos 
contextos sociais de interlocução. É por isso que dedicamos tanto 
tempo ao estudo da língua portuguesa em todas as suas dimensões. 
(ABAURRE, et al.) Autor 4 
 
Nesse mundo em movimento e em transformação, os estudos de 
linguagem ou de linguagens tornam-se cada vez mais importantes. É 
por meio das linguagens que interagimos com outras pessoas, 
próximas ou distantes, informando ou informando-nos, esclarecendo 
ou defendendo nossos pontos de vista, alterando a opinião de 
nossos interlocutores ou sendo modificados pela opinião deles. É 
pela linguagem que expressa toda forma de opinião, de informação e 
de ideologia. 
(CEREJA e MAGALHÃES) Autor 6 
 
Na frente da linguagem, a reflexão sobre a língua em suas múltiplas 
dimensões – social, cultural, política, ideológica e expressiva –, 
articulada ao estudo crítico dos principais temas da tradição 



76 
 

gramatical, busca promover a sua educação linguística em amplo 
sentido. A língua é tomada como objeto de estudo, mas também 
como parte inseparável da vida cotidiana. 
(BARRTETO) Autor 8 
 
[...] a coleção oferece um conjunto de informações e reflexões sobre 
as línguas em geral e a língua portuguesa em especial. Nós 
acreditamos que não basta praticar a leitura, a escrita e a fala. Junto 
com essa prática, e para garantir sua eficácia, é importante adquirir 
um saber sobre este fantástico fenômeno que é a linguagem verbal, 
somado a um conjunto de reflexões sobre a própria língua 
portuguesa, percebendo aspectos de sua organização estrutural e de 
seu funcionamento social. 
(FARACO, C. A.) Autor 11 
 

O ponto de vista que o autor 2 assume perante a linguagem é a perspectiva 

funcionalista da língua, ela só pode ser estudada em seu funcionamento: 

 

[...] você vai perceber que estudar Gramática é mais que decorar 
regras: refletir sobre a Gramática é também pôr a língua para 
funcionar. 

 

 Por isso, para se estudar a estrutura da língua é necessário mais que decorar 

regras, é preciso levar em conta seu funcionamento. Nesse sentido, o estudo da 

produção textual ajuda a compreender como a língua está em funcionamento e 

como os recursos linguísticos ajudam na composição do texto, oral e escrito, e na 

eficiência comunicativa entre interlocutores, nas mais diferentes situações.  

A busca pela eficácia na interação entre interlocutores também é um ponto de 

vista assumido pelo autor 11, que afirma ser a linguagem verbal um fenômeno 

fantástico: 

 

[...] Junto com essa prática, e para garantir sua eficácia, é importante 
adquirir um saber sobre este fantástico fenômeno que é a linguagem 
verbal, somado a um conjunto de reflexões sobre a própria língua 
portuguesa, percebendo aspectos de sua organização estrutural e de 
seu funcionamento social. 

 

 A língua é um objeto passível de reflexão, esse trabalho permitirá 

compreender a organização estrutural da língua, bem como seu funcionamento, ou 

seja, não é a experiência da norma pela norma, mas sim da estrutura em prol do 

funcionamento social da língua, e nesse momento a língua ganha o caráter 

sociointeracional porque os autores entendem que funciona socialmente nas 

práticas de leitura, escrita e fala entre interlocutores.   
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Também assumindo o caráter reflexivo sobre a língua, o Autor 8 defende a 

reflexão em suas várias dimensões, a saber: social, cultural, política e ideológica e 

expressiva: 

 

Na frente da linguagem, a reflexão sobre a língua em suas múltiplas 
dimensões – social, cultural, política, ideológica e expressiva –, 
articulada ao estudo crítico dos principais temas da tradição 
gramatical, busca promover a sua educação linguística em amplo 
sentido. A língua é tomada como objeto de estudo, mas também 
como parte inseparável da vida cotidiana. 

 

Tal posicionamento permite-nos entender que a língua é vista de forma 

ampla, bem como complexa, porque diversificada, e que essa amplitude comporta 

diversas formas de analisar o objeto em questão. Qualquer que seja o ponto de 

partida das análises, a língua não assume um caráter puramente gramatical; o 

estudo da gramática, por sua vez, é sugerido de modo a realizar uma análise crítica 

de sua tradição, contemplando, assim, um conhecimento linguístico amplo para o 

aluno. Por fim, o autor toma a língua como um objeto a ser estudado integrado à 

vida do aluno, ou, em outros termos, em seus diversificados funcionamentos.   

A linguagem integrada à vida é vista também pelo autor 4, que argumenta ser 

a língua um instrumento essencial para o desenvolvimento humano em qualquer 

espaço e relação social: 

 

A linguagem, considerada em seu aspecto artístico, estrutural ou 
prático, é parte integrante de nossas vidas, instrumento 
indispensável tanto para a aquisição de conhecimento em quaisquer 
área do saber, como para nossa participação nos mais diversos 
contextos sociais de interlocução. É por isso que dedicamos tanto 
tempo ao estudo da língua portuguesa em todas as suas dimensões. 

 

 Da mesma forma que os autores antecedentes, o autor 4 compreende que a 

língua tem várias dimensões, essa heterogeneidade da língua possibilita ao autor 6 

se referir à linguagem no plural, ou seja,  linguagens, uma vez que os alunos estão 

imersos numa cultura de linguagem verbal e visual. Do mesmo modo, o caráter 

interacionista é marcado quando o autor esclarece que os alunos lidarão com 

diversas situações de usos das linguagens, seja na defesa de um ponto de vista, ou 

alterando uma opinião do outro, ou, ainda, sendo alterado pela opinião do outro.  
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Assim como assumem um ponto de vista sobre a linguagem e o trabalho com 

ela nas aulas, os autores argumentam sobre a importância da literatura no 

aprendizado dos alunos nessa fase dos seus estudos. Leiamos:   

 

No Ensino Médio, a literatura passa a fazer parte de seu curso mais 
intensamente, e você vai conhecer obras dos mais significativos 
escritores brasileiros e das literaturas de língua portuguesa de forma 
geral. Certamente vais notar que há inúmeras relações entre essas 
obras – os sentimentos e a realidade nelas expressos, as 
personagens existentes e as histórias de que participam – e a 
realidade que você vivencia. 
(FARACO, C. E.) Autor 1 
 
No estudo da literatura, enfatizamos a relação entre o contexto 
histórico e cultural e os movimentos literários. Estudamos a literatura 
portuguesa sobretudo em função de sua importância como raiz da 
literatura brasileira, procurando mostrar como, aos poucos, a nossa 
produção literária foi adquirindo características próprias. 
(TUFANO e SARMENTO) Autor 5 
 
Um dos principais objetivos desta coleção é fornecer subsídios para 
a melhor compreensão dos textos, especialmente os literários, pois 
acreditamos que a leitura da literatura é capaz de realizar mudanças 
notáveis, fazendo de nós sujeitos mais sensíveis, éticos e criativos. 
(HERNADES e MARTIN) Autor 7 
 
Nesta obra, os textos literários têm importante papel. Pretendemos 
ajudar você a desenvolver a capacidade de transformar informações 
disponíveis na sociedade em conhecimento próprio. Você vai 
experimentar como um texto literário pode ser lido de várias 
maneiras e como ele dialoga também com textos de outras épocas. 
(CAMPOS, M. I. e ASSUMPÇÃO) Autor 9 

 

O olhar que cada autor tem sobre a literatura é bem semelhante entre si, 

comparando a composição do texto do autor 1 com o autor 5 veremos que seus 

olhares se aproximam. Ambos veem a literatura como um objeto estético, que traz 

marcas da realidade e que dialogam entre si, com forte relação entre o contexto 

histórico e cultural, além de sua ligação com os movimentos literários de onde se 

originaram as obras. Interessante destacar ainda as semelhanças nas 

especificidades das abordagens. Em ambos os autores a proposta é entender a 

relação entre as literaturas de LP e a influência dessas na constituição da brasileira. 

O vínculo com a realidade é reiterado nas palavras dos autores 7 e 9, onde 

mais uma vez a literatura é atada à realidade. Para o autor 7, o ato de leitura de 

textos literários é capaz de tocar o sujeito e torná-lo mais sensível, uma vez que 
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Um dos principais objetivos desta coleção é fornecer subsídios para 
a melhor compreensão dos textos, especialmente os literários, pois 
acreditamos que a leitura da literatura é capaz de realizar mudanças 
notáveis, fazendo de nós sujeitos mais sensíveis, éticos e criativos. 

 

Ao passo que para o autor 9 esse gesto permitirá ao aluno desenvolver a 

capacidade de transformar informação em conhecimento. Por isso, que  

 

Nesta obra, os textos literários têm importante papel. Pretendemos 
ajudar você a desenvolver a capacidade de transformar informações 
disponíveis na sociedade em conhecimento próprio.Você vai 
experimentar como um texto literário pode ser lido de várias 
maneiras e como ele dialoga também com textos de outras épocas. 

 
Além disso, traz a possibilidade de diversas formas de leitura dos textos e a 

interação entre eles.    

Essas são as vozes que acompanham os autores nas Apresentações, ou 

seja, as vozes que esses sujeitos trazem consigo e que com elas dialogam. Se há 

todas essas vozes de um lado, também existem várias do outro que são da 

recepção. O estudante está imerso num mundo do código gráfico, todas as esferas 

sociais lidam com textos escritos e orais, então esse aluno necessita ter habilidade 

de circular por essas esferas lendo e produzindo diferentes textos. É essa voz, do 

aluno como leitor e produtor de textos, que é contemplado em: 

 

O intuito desta obra é contribuir para que você se torne um leitor e 
produtor de textos crítico e consciente. Por isso, pretendemos que 
ela seja no mínimo instigante e revele alguns dos prazeres 
envolvidos na prática da leitura e da escrita. 
(TUFANO e SARMENTO) Autor 5 

 

O autor 5 expõe a finalidade primordial da sua obra que é fazer com que o 

estudante passe a ser leitor e produtor de textos e assuma posicionamentos críticos 

e conscientes. A influência que o aluno tem na construção dessa obra mostra-se 

visível no fragmento acima. Abaixo, podemos ver que o texto também assume papel 

significativo na obra, o que o leva a firmar que  

[...] não importa quais sejam as ideias que passam por sua mente, 
elas só existem e só são comunicadas sob a forma de palavras, 
frases, textos.  
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 
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Ou seja, o texto faz parte de sua vida, o que equivale a dizer que é leitor e 

produtor de textos e sendo assim é para esse aluno como leitor e produtor de textos 

que a obra é construída, o significado dessa postura é reiterado pelo autor 8, quando 

esclarece o sentido de se produzir um texto na sociedade. No seu entendimento,  

 

[...] Produzir um texto significa ocupar um lugar social, relacionar-se 
com outros usuários da língua, participar de uma prática que envolve 
saberes de diversas naturezas. Dentre os vários gêneros textuais 
que você vai produzir, alguns deles o desafiarão a propor soluções 
bem fundamentadas para problemas da sociedade atual. 
(BARRTETO) Autor 8 
 

Desse modo, a partir da imagem criada pelo autor 8, nessa passagem, como 

pelos demais acima, enfatizam a importância para o aluno da sua desenvoltura com 

textos. Isso é uma necessidade dele, por isso a proposta é feita, essa necessidade 

de aprender a lidar com textos é traço da voz da recepção.  

No segmento em que discutimos o estilo nas Apresentações, abordamos uma 

de suas estratégias, a contextualização. Essa tática é também uma voz da 

recepção, pois, ao ilustrar o terreno onde pisa o aluno, o autor necessitou entender 

que solo é esse, foi até o lugar desse aluno e voltou ao seu impregnado dessa 

leitura realizada, isso é recorrente em todas as Apresentações a contextualização do 

território do aluno como em: 

 

Você, estudante do Ensino Médio, pode ter a impressão de que 
estudar Português é apenas um das disciplinas que tem de estudar. 
Mas você pode descobrir nesse estudo muito mais do que suspeita. 
Acredite: a língua que você já usa no dia a dia, escuta nas ruas, 
escreve na internet e ouve nas rádios é também o passaporte para 
novas dimensões. 
(MINCHILLO E TORRALVO) Autor 2 
 
Em um mundo em que o ritmo com que desenvolvemos nossas 
atividades diárias é cada vez mais acelerado, precisamos encontrar 
espaços de descanso, momentos nos quais nossa mente retome um 
compasso mais lento. Ler e escrever são atividades que propiciam 
esse descanso necessário. 
(ABAURRE et al.) Autor 4 
 
A invenção e a popularização do cinema, do rádio e da tevê nos 
conduziram à era da informação, que, em virtude dos avanços da 
informática, tem como marca principal a aproximação entre vários 
povos e nações, propiciada pela rede internacional de computadores. 
(CEREJA e MAGALHÃES) Autor 6 
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As novas tecnologias permitem o acesso a um enorme acervo de 
informações. Ao mesmo tempo, trazem desafios: Como processar e 
comparar de forma crítica esses conteúdos, indo além da 
superficialidade? Como transformar tanta informação em 
conhecimentos que contribuam para a formação de cidadãos éticos e 
autônomos, em vez de simples consumidores das novidades do 
momento? 
(BARRETO) Autor 8  

 

 

Ao relacionar a língua ao seu funcionamento, o autor 2 contextualiza os usos 

sociais da língua, a qual é usada no dia a dia, escutada nas ruas, escrita na internet 

e ouvida nas rádios pelos alunos. Nesse processo de contextualização do 

funcionamento da língua, há, por consequência, uma alusão do território do 

estudante, por exemplo, a escrita na internet só faz sentido para pessoas que 

utilizam esse meio de comunicação no seu cotidiano.   

 Já o autor 4 configura o espaço do aluno como sendo marcado por um ritmo 

acelerado. Tal configuração pede a quebra desse compasso, desse modo, o autor 

sugere a leitura de textos literários para alcançar esse fim.  

 Os autores 6 e 8 enxergam o espaço do aluno como sendo característico da 

era da informação. O autor 6 enfatiza que essa época aproxima povos e nações, ao 

passo que o autor 8 explora a informação como fonte de conhecimento. Em ambos 

os casos os autores se valem da imagem que têm do lugar do estudante para propor 

os estudos a partir de seus materiais didáticos. 

São consideradas igualmente vozes da recepção o olhar que esse aluno tem 

ou poderá ter com a disciplina e o estudo dela. Desse modo, os autores escrevem: 

 

Esta coleção foi feita especialmente para você. Com ela, você 
perceberá que estudar a língua portuguesa é uma atividade 
envolvente, dinâmica e prazerosa. 
(FARACO, C. E.) Autor 1 
 
Você, estudante do Ensino Médio, pode ter a impressão de que 
Português é apenas uma das muitas disciplinas que tem que estudar. 
Mas você pode descobrir nesse estudo muito mais que suspeita. 
(MINCHILLO E TORRALVO) Autor 2 
 
O desafio, porém, é fazer com que esse estudo deixe de ser, para 
você, o mero cumprimento de uma obrigação escolar e passe a ser 
visto como tão significativo quanto a presença da linguagem em sua 
vida. 
(ABAURRE et al.) Autor 4 
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 [...] oferecemos um grande número de textos acompanhados de 
atividades variadas, individuais e em grupos: exercícios de análise e 
comparação, questões dissertativas e propostas de produção de 
textos orais e escritos. Nosso objetivo é fazer com que as aulas 
fiquem ainda mais dinâmicas e criar oportunidades para a realização 
de debates a respeito de assunto atuais. Os textos foram 
cuidadosamente selecionados a fim de tornar a utilização desta obra 
construtiva e prazerosa, um estímulo ao hábito de ler e à prática da 
produção textual. 
(TUFANO E SARMENTO) Autor 5 
 
Este livro irá acompanhá-lo em muitos momentos. Por isso, ao 
escrevê-lo buscamos usar uma linguagem acessível, escolher textos 
surpreendentes e propor atividades interessantes para que você 
possa refletir sobre o Português – a língua que fala e com a qual 
escreve – e também sobre as literaturas que são escritas nessa 
língua. 
(HERNANDES e MARTIN) Autor 7 

  

Os fragmentos acima nos permitem afirmar que o olhar do aluno sobre a 

importância dos estudos propostos, o fará entender que estudar a LP é um exercício 

atraente, dinâmico e prazeroso. O autor 2 busca romper com a impressão que o 

aluno traz sobre a disciplina, ou seja, é mais do currículo escolar, com o estudo 

proposto descobrirá que o aprendizado obtido supera a visão de ser apenas mais 

uma matéria. 

Concretizando a cadeia ininterrupta dos enunciados, temos nos enunciados 

do autor 4 um diálogo direto com o autor 2, pois anuncia que o desafio é refratar 

com a imagem de que estudar LP é uma obrigação curricular e institucional, ou seja, 

um simples cumprimento de um dever escolar. Ao contrário, o estudo da língua 

proporcionará ao aluno a visão de que a linguagem está constantemente presente 

em sua vida. 

O autor 5 também problematiza a questão da disciplina como mero 

compromisso, porém, esse autor nos traz um dado muito importante para a nossa 

defesa, ao afirmar que ―os textos foram cuidadosamente selecionados a fim de 

tornar a utilização desta obra construtiva e prazerosa‖, podemos certificar que a voz 

da recepção se faz presente na tessitura de toda a obra.  Caso semelhante ocorre 

no texto do autor 7, quando  também afirma que escreveu a obra, buscando 

alcançar o aluno, para isso procurou ―usar uma linguagem mais acessível‖, além de 

―escolher textos surpreendentes e propor atividades interessantes‖.  

O último traço das vozes da recepção relaciona-se à composição da obra. O 

LD é um material que se compõe de vários gêneros discursivos, e a maneira como 
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esses gêneros estão distribuídos é relativamente individual e ao que tudo indica, 

essa distribuição é realizada pensando no seu destinatário. A Apresentação 1 é um 

bom exemplo da influência do estudante na composição da obra, assim lemos: 

 

Ao elaborar essas situações de comunicação, procuramos organizar 
cada vez uma delas de maneira que você possa desenvolver um 
percurso de aprendizagem em cinco etapas: 
 Primeiro, você lerá alguns textos, a fim de desenvolver 
estratégias de leitura, necessárias quando é preciso compreender 
determinado(s) gênero(s) ou tipo(s) de texto. 
 Em seguida, estudará as características desses tipos de texto 
para entender como se organizam, para que servem, em que 
situações de comunicação costumam ser utilizados. 
 Depois, conhecerá obras literárias que têm relações com os 
textos estudados. Para ajudar você a compreender essas obras 
literárias, são apresentadas diversas informações sobre seus autores 
e o momento em que foram escritas. Assim, pouco a pouco, você vai 
desenvolver o prazer de ler esses (e outros) textos literários, temos 
certeza. 
 As propostas com a linguagem oral e os estudos de gramática 
– importantes para você aperfeiçoar sua maneira de se comunicar – 
constituem a quarta etapa desse processo. 
O percurso termina com uma produção de texto, proposta para ser 
feita individualmente ou em atividade coletiva. 
(FARACO, C. E.) Autor 1 
 
Esta coleção foi elaborada para ajudá-lo a trilhar as possibilidades da 
língua portuguesa, percorrendo três direções. 
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 
 

Ou seja, foi pensando nele que os autores, nas suas Apresentações, optaram 

pela exposição dos trechos e das atividades propostas. Dessa forma a voz do aluno 

faz-se presente desde a estrutura do material, seja na seleção dos textos que 

compõem o material, seja na própria divisão do mesmo.  

Levando em conta que essa construção está erguida,passamos na seção 

seguinte a identificar as (des)semelhanças entre elas nas Apresentações. 

 

4.3 Por (des)melhanças entre as vozes da produção e vozes da recepção 

 

 Apoiados no pensamento bakhtiniano, que é retomado por Amorim (2012), 

afirmamos que o eu tem um acabamento específico sobre o tu e, como seu lugar 

não pode ser ocupado por ninguém no mesmo tempo histórico, então, sua visão lhe 

é particular, o acabamento que dá ao tu também o é. Como em Bakhtin, dificilmente 
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trabalhamos com uma única categoria – lembremos de sua concepção de linguagem 

espiralada – nesse caso chamamos atenção para o fato de que essa exotopia, que é 

o olhar de fora do sujeito sobre o outro, é singular, tal particularidade chama o 

indivíduo a se responsabilizar pelos seus Atos, pois de onde vê ninguém mais pode.  

 A partir desse nosso olhar, também exotópico, identificaremos as 

(des)semelhanças entre as vozes da produção e da recepção, ou seja, onde tais 

vozes se aproximam e se afastam num ininterrupto (in)acabamento constituinte, 

arquitetônico e  dialógico da linguagem. Assim, semelhanças entre as vozes da 

produção são perceptíveis nos seguintes eixos: concepção de língua; adoção dos 

gêneros discursivos; as três vertentes da linguagem: língua, literatura e produção de 

textos. 

 

4.3.1 Onde os olhares se aproximam 

 

No que se refere à concepção de língua, percebemos um encontro de olhares 

nas Apresentações, pois os autores entendem-na como dinâmica, viva, em 

funcionamento, vinculada com as esferas sociais, assim 

 

Em segundo lugar, você vai perceber que estudar Gramática é mais 
que decorar regras: refletir sobre a Gramática é também por a língua 
para funcionar. 
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 
 
Na frente da Linguagem, a reflexão sobre a língua em suas múltiplas 
dimensões – social, cultural, política, ideológica, expressiva –, 
articulada ao estudo crítico dos principais temas da tradição 
gramatical, busca promover a sua educação linguística em amplo 
sentido. A língua é tomada como objeto de estudo, mas também 
como parte inseparável da vida cotidiana. 
(BARRTEO) Autor 8 
 
Para que tudo isso seja útil para sua vida, é preciso conhecer melhor 
a língua que usamos. É surpreendente perceber como a organização 
da língua nos ajuda a usá-la em todas as situações. ―Minha pátria é 
minha língua portuguesa‖, escreveu o poeta Fernando Pessoa. Que 
tal acessarmos esse gigantesco e instigante território? 
(CAMPOS, M. I. e ASSUMPÇÃO) Autor 9 
 
[...] a coleção oferece um conjunto de informações e reflexões sobre 
as línguas em geral e a língua portuguesa em especial. Nós 
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acreditamos que não basta praticar a leitura, a escrita e a fala. Junto 
com essa prática, e para garantir sua eficácia, é importante adquirir 
um saber sobre este fantástico fenômeno que é a linguagem verbal, 
somado a um conjunto de reflexões sobre a própria língua 
portuguesa, percebendo aspectos de sua organização estrutural e de 
seu funcionamento social. 
(FARACO, C. A.) Autor 11 
 
 

De maneira geral, percebemos que os autores vinculam a língua ao uso, ou 

seja, a concepção de língua em funcionamento, como discutido na seção das vozes 

da produção, em que foi explicitada a voz do olhar que os autores têm sobre a 

linguagem. Retomamos aqui essa discussão com outra finalidade, ou seja, marcar 

que o entendimento que os autores têm de língua e trazem para a construção da 

Apresentação e da obra em geral, também os aproximam entre si.   

Também podemos dizer que há um encontro de olhares no que tange o 

estudo da literatura, vejamos três Apresentações: 

 

No estudo da literatura, enfatizamos a relação entre o contexto 
histórico e cultural e os movimentos literários. Estudamos a literatura 
portuguesa sobretudo em função de sua importância como raiz da 
literatura brasileira, procurando mostrar, como aos poucos, a nossa 
produção literário foi adquirindo características próprias. 
(TUFANO e SARMENTO) Autor 5 
 
[...] coloca-se o desafio de estabelecer relações e contrastes com o 
mundo contemporâneo, por meio de diferentes linguagens em 
circulação – o cinema, a pintura, o teatro, a tevê o quadrinho, o 
cartum, a informática, etc. –, e analisar os diálogos que as literaturas 
africanas de língua portuguesa têm estabelecido com a literatura 
brasileira. 
(CEREJA e AMGALHÃES) Autor 6 
 
[...] a nossa proposta é que você conheça, de forma sistematizada, 
não apenas as literaturas brasileira e portuguesa, mas também as 
literaturas africanas de língua portuguesa, pois seu estudo favorece a 
apreensão da diversidade e a descoberta do outro como elementos 
fundantes de nossa própria identidade. 
(HERNANDES e MARTIN) Autor 7 

 

Mais uma vez confirmamos que os pontos de vista assumidos pelos autores 

são semelhantes. Observamos que o estudo da literatura aparece apoiado nos 

diálogos entre diferentes textos, contextos, movimentos e culturas, tais relações 

servem para compreendermos que essa arte é resultado de muitas vozes, por isso é 
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sempre uma reconstrução, é o caso da literatura brasileira relacionada à portuguesa, 

bem como as literaturas africanas de LP.  

 Outro ponto que merece destaque, e que enfatiza a aproximação dos autores, 

é a proposta do estudo da LP mediado pelos gêneros do discurso. Esse ponto de 

vista é compartilhado nas seguintes Apresentações: 

 

Primeiro, você lerá alguns textos, a fim de desenvolver estratégias de 
leitura, necessárias quando é preciso compreender determinado(s) 
gênero(s) ou tipo(s) de texto. 
Em seguida, estudará as características desses tipos de texto para 
entender como se organizam, para que servem, em que situações de 
comunicação costumam ser realizados. 
(FARACO, C. E.) Autor 1 
 
[...] Selecionamos poemas, cartas, letras de músicas, trechos de 
romances, contos, crônicas, tirinhas, charges, reportagens, 
entrevistas e textos publicitários para apresentar a língua em toda 
sua vivacidade, permitindo que você descubra as muitas maneiras de 
o pensamento se organizar e se expressar. 
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 
 
 
O contato com textos de diferentes gêneros discursivos e o estudo 
das estruturas gramaticais promovem o desenvolvimento das 
habilidades de escrita e leitura. 
(ABAURRE et al.) Autor 4 
 
Na produção textual, destaca-se o estudo dos gêneros do cotidiano e 
daqueles relacionados à oralidade, privilegiando-se, ainda, o trabalho 
com textos jornalísticos, argumentativos, teatrais e poéticos, sejam 
eles descritivos, narrativos ou dissertativos. 
(SARMENTO e TUFANO) Autor 5 

 

 Acreditamos que esse seja um desdobramento do ponto de vista dos autores 

referente à concepção funcionalista de língua, que tem o texto como um objeto de 

estudo a ser analisado. Não por acaso opta-se por estudar a língua em 

funcionamento a partir dos gêneros, pois todas as vezes que interagimos com 

outros, pela língua, utilizamos os gêneros do discurso e são eles que também 

indicam o como se dá a organização da língua nas construções textuais nas mais 

diversas situações.  

Nesse sentido, o estudo das características dos gêneros é justificada pelo 

autor 1. Já o autor 2 prefere fundamentar seu posicionamento reiterando a 

importância de analisar a língua em seu funcionamento social e a partir de gêneros 

como poemas, cartas, letras de músicas, trechos de romances, contos, crônicas, 



87 
 

tirinhas, charges, reportagens e outros. O valor do estudo dos gêneros é notável, e é 

destacado pelo autor 4, na perspectiva do desenvolvimento da leitura e escrita, 

assim como na produção textual, sendo o último ponto destacado pelo autor 5. 

Esses pontos analisados em que nos identificamos e discutimos as 

aproximações dos olhares dos autores, consente-nos afirmar que esses são os 

locais em que os autores se assemelham, agora veremos os lugares de 

afastamentos, que nos permitiram compreender as diferenças entre os trabalhos dos 

autores. 

 

4.3.2 Onde os olhares se afastam 

 

Analisaremos agora dessemelhanças entre os autores e os alunos. Esse 

ponto será estudado, considerando as marcas da arquitetônica das representações 

que os autores criam de seus destinatários específicos, ou seja, os alunos do EM de 

escola pública.  

A Apresentação 1 traça, inicialmente, uma representação do tu genérica, 

sabemos que a obra se dirige a um interlocutor, mas que não é tão delineado, como 

podemos perceber em: 

 

Esta coleção foi feita especialmente para você. Com ela, perceberá 
que estudar a língua portuguesa é uma atividade envolvente, 
dinâmica e prazerosa.  
(FARACO, C. E.) Autor 1 

 

A especificidade desse tu aparece no parágrafo seguinte, ainda assim não 

temos condições de traçar um perfil do mesmo, vejamos: 

 

[...] você poderá compreender as muitas relações que há entre a 
linguagem que você utiliza nas situações de comunicação do dia a 
dia e aquela que deve empregar nas situações mais formais. E 
cada vez mais saber utilizar a língua portuguesa para se exprimir 
da maneira mais adequada.  
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A partir da leitura do fragmento acima, já sabemos que o interlocutor usa a 

linguagem no seu dia a dia, sendo essa informal, pois o autor argumenta que há 

outra ―aquela que deve empregar em situações mais formais‖. Esse estudante vai 

―cada vez mais saber utilizar a língua portuguesa para se exprimir da maneira mais 

adequada‖.  

É no parágrafo 4 que temos uma sutil representação mais específica do tu, ao 

ler essa parte deparamo-nos com o seguinte esclarecimento: 

 

Ao elaborar essas situações de comunicação, procuramos organizar 
cada uma delas de maneira que você possa desenvolver um 
percurso de aprendizagem em cinco etapas 

  

O sujeito que a Apresentação contempla é o sujeito que está em processo 

aprendizagem, a obra é arquitetada tendo como bússola essa representação de 

interlocutor. 

Na Apresentação 2, o interlocutor é situado no papel social de aluno, como 

podemos ler nas primeiras linhas, entretanto, a imagem vai sendo mais definida no 

desenvolvimento do texto, vamos ao trecho: 

 

Você, estudante do Ensino Médio, pode ter a impressão de que 
Português é apenas uma das muitas disciplinas que tem que estudar. 
Mas você pode descobrir nesse estudo muito mais do que suspeita. 
Acredite: a língua que você já usa no dia a dia, escuta nas ruas, 
escreve na internet e ouve nas rádios é também o passaporte para 
novas dimensões. É a senha para ampliar suas percepções sobre o 
mundo, é uma ponte que leva a ter contato com as mais variadas 
manifestações culturais, é o instrumento que lhe permite conhecer e 
praticar novas formas de expressão.  
(MINCHILLO e TORRALVO) Autor 2 

 

Se na leitura dos primeiros enunciados é construída a imagem de um 

interlocutor como sendo um ―estudante do Ensino Médio‖, ao longo do parágrafo a 

representação desse aluno vai sendo mais definida, assim, podemos dizer que esse 

estudante além de ser do EM, é dinâmico, tem acesso às tecnologias do mundo 

moderno, pois sua língua é a que ele ―usa no dia a dia‖ e ―escreve na internet e ouve 

nas rádios‖. Esse tu está aberto a novos conhecimentos das ―mais variadas 

manifestações culturais‖ e que deve enxergar a língua como ―instrumento que lhe 

permite conhecer e praticar novas formas de expressão‖.   
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A representação do tu na Apresentação 4 é uma construção processual, ou 

seja, não se dá logo na primeira imagem erguida do aluno, vamos aos excertos: 

 

O desafio, porém, é fazer com que esse estudo deixe de ser, para 
você, o mero cumprimento de uma obrigação escolar e passe a ser 
visto como tão significativo quanto a presença da linguagem em sua 
vida. 
[...] 
Esperamos que, ao fim dessa jornada pelos muitos caminhos da 
língua portuguesa, você também tenha sido seduzido pelo poder das 
palavras.  
(ABAURRE et al.) Autor 4 

 

A Apresentação 4 constrói a imagem típica de aluno,  aquele que enxerga a 

LP como mais uma disciplina do currículo escolar. O desafio que o autor traz é o de 

justamente mudar a percepção desse sujeito frente à disciplina, pois seu estudo 

precisa ser visto como ―tão significativo quanto a presença da linguagem em sua 

vida.‖  A imagem desse estudante é confirmada no último parágrafo do texto, onde o 

autor diz: ―Esperamos que, ao fim dessa jornada pelos muitos caminhos da língua 

portuguesa, você também tenha sido seduzido pelo poder das palavras‖. Ou seja, 

esse interlocutor precisa ser persuadido a repensar a importância da disciplina, essa 

alteração o tornará, inevitavelmente, em outro interlocutor. 

Já na Apresentação 5 temos um interlocutor da hipótese, do vir a ser, do 

devir, entendamos como no trecho a seguir: 

 

O intuito desta obra é contribuir para que você se torne um leitor e 
produtor de textos crítico e consciente. Por isso pretendemos que ela 
seja no mínimo instigante e revele alguns dos prazeres envolvidos na 
prática da leitura e da escrita.  
(TUFANO e SARMENTO) Autor 5 

 

Vejamos que o tu definido da obra é um interlocutor que tenha o objetivo de 

se tornar ―um leitor e produtor de textos crítico e consciente‖, assim é aquele que 

tenha esse intuito. O interessante é que diferente das outras Apresentações, até 

aqui analisadas, essa representação de interlocutor é linear em toda a 

Apresentação. No texto, nós temos um tu potencialmente representado, que é o 

leitor e produtor de textos literários e não literários, a obra é construída para atingir 

esse ator da interlocução ainda em construção. 
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 A imagem do sujeito constituído por linguagens é construída na 

Apresentação 6, que diz: 

 

No mundo em que vivemos, a linguagem perpassa cada uma de 
nossas atividades, individuais e coletivas. Verbais, não verbais e 
transverbais, as linguagens se cruzam, se completam e se modificam 
incessantemente, acompanhando o movimento de transformação do 
ser humano e suas formas de organização social.  
 [...] 
Nesse mundo em movimento e em transformação, os estudos de 
linguagem ou de linguagens tornam-se cada vez mais importantes. É 
por meio das linguagens que interagimos com outras pessoas, 
próximas ou distantes, informando-nos, esclarecendo ou defendendo 
nossos pontos de vista, alterando a opinião de nossos interlocutores 
ou sendo modificados pela sua opinião. (CEREJA e MAGALHÃES) 
Autor 6 

 

A representação do estudante é de um sujeito que lida com as diversas 

linguagens ―verbais, não verbais e transverbais‖, a obra é edificada para que esse 

sujeito se dê conta de sua existência quanto homem atravessado pelas linguagens 

que se cruzam, se completam e se modificam constantemente, as mudanças 

encontram identificação no movimento da história do homem, que é sempre 

inconclusa. Se o estudante é um sujeito constituído de linguagens, então nada mais 

natural que pensar nessa representação para construir a obra, por essa razão o 

autor afirma claramente:  

 

Enfim, este livro foi feito para você, jovem sintonizado com a 
realidade do século XXI, que, dinâmico e interessado, deseja, por 
meio das linguagens, descobrir, criar, relacionar, pesquisar, 
transformar... viver intensa e plenamente. 

 

Dessa forma, o trecho concretiza nosso ponto de vista, autoriza-nos a 

confirmar que a representação do interlocutor é a de um sujeito de linguagens. 

Na Apresentação 7, lemos o seguinte:  

 

Este livro irá acompanhá-lo em muitos momentos. Por isso, ao 
escrevê-lo, buscamos usar uma linguagem acessível, escolher textos 
surpreendentes e propor atividades interessantes para que você 
possa refletir sobre o Português – língua que fala e com a qual 
escreve – e também sobre as literaturas que são escritas nessa 
língua.  
Um dos principais objetivos desta coleção é fornecer subsídios para 
a melhor compreensão dos textos, especialmente dos literários, pois 
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acreditamos que a leitura da literatura é capaz de realizar mudanças 
notáveis, fazendo de nós sujeitos mais sensíveis, éticos e criativos. 
(HERNANDES e MARTIN) Autor 7 

 

A imagem que é composta nessa Apresentação é a de um jovem leitor de 

literatura, ela é tão onipresente que o autor chega a afirmar que ao escrever a obra 

―[...] buscamos usar uma linguagem acessível, escolher textos surpreendentes e 

propor atividades interessantes‖ para que esse estudante ―possa refletir sobre o 

Português‖. Essa declaração esclarece que o tu constrói o texto com o eu, pois na 

composição da obra o eu pensou no tu, construindo uma imagem desse interlocutor. 

Retomando a representação do jovem leitor de literatura, o autor entende que é pela 

literatura que esse tu pode ser transformado tornando-se ―mais sensíveis, éticos e 

criativos‖ e que seja ―capaz de refletir sobre o mundo que o cerca e interferir 

positivamente em sua transformação.‖ 

Na era atual, considerada como da informação, a Apresentação 8 traz a 

imagem de um sujeito que representa tal época, vejamos: 

 

As novas tecnologias permitem o acesso a um enorme acervo de 
informações. Ao mesmo tempo, trazem desafios: Como processar e 
comparar de forma crítica esses conteúdos, indo além da 
superficialidade? Como transformar tanta informação em 
conhecimentos que contribuam para a formação de cidadãos éticos e 
autônomos, em vez de simples consumidores das novidades do 
momento? 
[...] Esta coleção tem o objetivo de ajudar você a se tornar um leitor 
atento do mundo e, com isso, contribuir para que possa exercer uma 
participação social construtiva. (BARRETO) Autor 8 

 

A obra constrói a imagem de um sujeito da informação, que ao mesmo tempo 

em que está cercado dela não sabe como usá-la a seu favor. O objetivo é 

transformar o sujeito da informação em sujeito do conhecimento a partir das 

informações e que se torne cidadão ético e autônomo capaz de ―exercer uma 

participação social construtiva.‖   

Já a Apresentação 9 o seu interlocutor é compreendido como um convidado, 

analisemos como essa representação é construída: 

 

Caro(a) estudante, seja bem-vindo(a)! 
[...] 
Você é nosso(a)  convidado(a) a participar de um diálogo com 
autores a princípio desconhecidos. 
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[...] 
Juntos, faremos uma viagem pela literatura brasileira e portuguesa, 
passando pela africana em língua portuguesa. (CAMPOS, M. I. e 
ASSUMPÇÃO) Autor 9 

 

Observamos que desde a sua invocação o destinatário é visto como um 

convidado, uma vez que o autor cumprimenta-o com um ―seja bem-vindo‖ e chama-o 

explicitamente de ―Você é nosso(a)  convidado(a) a participar de um diálogo com 

autores a princípio desconhecidos.‖Esse tu é convidado para participar de ―uma 

viagem pela literatura brasileira e portuguesa, passando pela africana em língua 

portuguesa.‖ O sentido de viagem é reforçado na seguinte passagem: 

 

[...] Com atividades criativas, você produzirá textos para circular em 
diferentes esferas: cotidiana, jornalística, publicitária e artística, 
incluindo as artes plásticas. Vamos aprender a usar a linguagem oral 
em situações coloquiais e em ocasiões formais. 

 

Nesse excerto, a viagem se estende para várias esferas de uso da linguagem, 

entretanto, a expedição é referente aos textos, mas ainda assim, o sentido é de 

movimento, de circular. Assim, a representação desse estudante de um convidado 

que viajará, e como todo viajante adquirirá conhecimento, pelo mundo da linguagem 

a partir de textos literários.  

O interlocutor da Apresentação 10 tem sua representação logo no primeiro 

parágrafo: 

 

[...] O propósito, portanto, a partir das sugestões de trabalhos 
propostas, é que você leia mais e melhor, escreva mais e melhor, 
utilize recursos da língua cada vez mais e melhor. (CAMPOS, E. et 
al.) Autor 10 

 

 

Ou seja, estamos diante de um estudante com pouca habilidade e frequência 

de leitura. Por essa razão, a proposta é que ―você leia mais e melhor‖. Cada parte 

do material tem o objetivo fazer sentido para esse aluno, bem como ―ampliar sua 

capacidade leitora e sua capacidade de escrever textos claros, que atinjam o público 

ao qual se destinam.‖ 

A última Apresentação, que é a 11, traça um perfil de um sujeito que já sabe 

português, leiamos: 



93 
 

 

Com esta coleção de português, queremos contribuir bastante para 
essa experiência. Vamos percorrer juntos um grande roteiro de 
estudo da língua portuguesa. O objetivo maior é que você tenha a 
oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre a nossa língua e, 
ao mesmo tempo, melhorar o domínio das atividades de leitura, 
escrita e fala. [...]  
NOSSA GRANDE VANTAGEM: todos nós já sabemos português! 

Não precisamos, portanto, partir do zero. Falamos e entendemos a 
língua desde nossos dois anos. E estamos alfabetizados (sabemos 
ler e escrever) desde aproximadamente sete anos. (FARACO, C. A.) 
Autor 11 

 

É o sujeito usuário da LP que é representado acima. A importância dessa 

representação é a garantia que não é necessário ―partir do zero‖, pois estamos 

diante de um estudante que ―usa a língua na leitura, escrita e fala‖, não precisar 

partir do zero significa que a obra pretende ―ampliar seu conhecimento sobre a 

nossa língua. Ou seja, o sujeito é conhecedor da língua, ele não vai aprenda-la, 

assim, ―a questão é mesmo apenas de aperfeiçoar este conhecimento. Tal posição 

do autor pede um sujeito que além de usuário da língua seja um estudioso dela para 

que possa praticá-la melhor. 

Pelas análises realizadas acima podemos entender que as representações 

dos alunos da escola pública, do EM, na disciplina de LP, não são resultados de 

uma imagem homogênea, pelo contrário, cada Apresentação, representada por seus 

autores, mostraram que as imagens construídas são (des)semelhantes, mas não 

diferentes. A escolha do primeiro vocábulo se dá por entender que as construções 

das representações não se afastam totalmente umas das outras, mas também não 

são as mesmas, por essa razão, podemos afirmar que se constroem pelas 

aproximações e afastamentos.  

Esses acabamentos das representações dos alunos também são 

consequências dos movimentos exotópicos de cada autor, que do seu lugar, único e 

singular, constrói do estudante de LP. Assim, se de um lado temos a confirmação 

das (des)semelhanças das imagens dos alunos, também temos as 

(des)semelhanças entre os autores e suas obras, por mais que sejam de uma 

―mesma(será?)‖ disciplina, dão um acabamento diferenciada a ela. 

As análises nos permitiram entender que as representações que os autores 

constroem desses alunos são de ordem da interação, no gênero Apresentação, de 

dois centros de valor o eu, representado pelos autores, e do tu, representado pelos 
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estudantes. Ou seja, são de ordem da arquitetônica das Apresentações em LDP 

para o EM do PNLD 2012, referente ao triênio 2012 – 2014.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: um acabamento, necessariamente, provisório 

 

Chegar às considerações finais de qualquer trabalho científico, ou mesmo 

chegar ao fim de uma escrita como essa, nunca é chegar ao fim. No caso de uma 

dissertação significa que a banca sugerirá outras coisas como: retirar termos, inserir 

outros, rever ideias, fundamentos, afirmações. Também entendemos que outros 

interlocutores dialogarão conosco no intuito de dar sua contribuição ao nosso 

trabalho, concordando ou discordando. Para os bakhtinianos a possibilidade do 

contrário seria perversa demais, pois acreditamos que o trabalho se (re)constitui no 

olhar do outro e, nesse sentido, os olhares são múltiplos.  

Aprendemos com Medviédev (2012, p. 194) que, 

 

Na realidade, um trabalho científico nunca finaliza: onde acaba um, 
continua outro. A ciência é uma unidade que nunca pode ser 
finalizada. Ela não pode ser fragmentada em uma série de obras 
acabadas e autônomas. O mesmo ocorre em outros campos da 
ideologia. Em nenhum lugar, há obras essencialmente acabadas e 
esgotadas. 

 

Dessa maneira, quando falamos em fim apenas atendemos a um rigor, bem 

como sofremos a coerção, de um gênero secundário que circula uma esfera 

científica, dissertação. Ou nas palavras de Medviédev (2012, p.194) ―quando no 

enunciado cotidiano ou científico se inscreve um acabamento superficial e põe-se o 

ponto final, essa finalização tem um caráter semiartístico‖, pois é um ato estético. 

As conclusões provisórias que nosso estudo indicam, autorizam-nos a afirmar 

que o problema de pesquisa levantado no início desta dissertação, que é: como são 

construídas as representações dos alunos da rede pública – o tu – pelos autores dos 

livros didáticos – o eu –, a partir da arquitetônica das Apresentações nesses livros? 

Essas representações se dão pelas (des)semelhanças? foi respondido, além disso, 

conseguimos confirmar nossa hipótese, pois as representações do tu são 

(des)semelhantes, considerando a arquitetônica das Apresentações.  
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Importante frisar que a trajetória dialógica com as reflexões de Bakhtin e do 

Círculo foi crucial para o desenvolvimento deste estudo, bem como dos seus 

resultados. Com tal percurso conseguimos entender que a Apresentação é 

construída por uma arquitetônica, cada parte dela é dialogicamente arquitetada, 

cada componente tem seu lugar na sua edificação; tanto o eu quanto o tu, como dois 

centros de valor, são responsáveis pelo que está construído, por outro lado o eu é 

formado por várias vozes e o tu por tantas outras e todos dialogam nessa 

arquitetura. 

 Entendemos também que em cada Apresentação há uma imagem específica 

de um tu, por isso as representações desse tu analisado, que é o aluno de escola 

pública, é dessemelhante um do outro. O seguinte entendimento foi perceber que 

cada Apresentação denuncia marcas de singularidade de cada autor do LDP, ainda 

que muito timidamente, pois por se tratar de um gênero padronizado os autores 

pouco podem mostrar sua subjetividade. 

 Em suma, hoje já temos condições de dizer que a arquitetônica da 

Apresentação anuncia a arquitetônica de todo o livro didático. E para cada 

representação do tu parece haver um livro diferente num mesmo (será?) 

componente curricular, que é a LP no EM. 
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