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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva fazer uma abordagem discursiva do livro didático de português (LDP), 
tomando como objeto de estudo os textos de apresentação, tratando-os como processos de 
objetivação do sujeito aluno com base nos dispositivos teóricos e analíticos da Análise do 
Discurso. A pesquisa vincula-se ao curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, e abrange textos de apresentação de 
LDP de quatro momentos: anos anteriores a 1980; década de 1980; década de 1990 e anos 
entre 2000 e 2006. Dos LDP selecionados, nem todos trazem textos de apresentação e essa 
ausência também revela um discurso que configura o sujeito aluno. O estudo traça um esboço 
histórico da constituição da AD como uma disciplina própria dos estudos da linguagem; faz 
um inventário da historicidade do livro didático, particularmente do LDP, e situa os textos de 
apresentação como gênero discursivo;  analisa os textos de apresentação, à luz de teorias 
discursivas e identifica a forma-sujeito aluno constituída nos e pelos textos analisados. Os 
textos de apresentação dos LDP analisados foram escritos de modos diversos, pois os 
discursos, as formações discursivas e as formações imaginárias, em razão das relações    
sócio-históricas, transformaram-se. Como consequência desse movimento, metamorfoseou-se 
a imagem de aluno presente em cada um dos textos de apresentação analisados. Há, portanto, 
uma alteração dos discursos que condicionam a elaboração do material didático. Essa 
transformação discursiva é materializada nos textos de apresentação os quais evidenciam, em 
cada período abordado, uma noção de língua e de ensino de português, bem como uma 
imagem do aluno objetivado pelo LDP. A análise desses discursos nos possibilita um desenho 
diacrônico: de língua como conjunto abstrato de regras e instrumento de comunicação 
a língua como meio de interação social; de ensino como reprodução de modelos linguísticos 
supervisionada pelo professor a ensino como atividade significativa; e de aluno como 
reprodutor e receptáculo de informações a aluno protagonista do processo de construção do 
conhecimento. Os textos de apresentação mostram uma noção de língua e ensino e 
configuram uma imagem do aluno. É necessário, no entanto, assumir uma posição crítica em 
relação à variação do modo de o LDP ver o aluno, entendendo que essa imagem aproxima-se 
tanto de formações discursivas próprias do contexto escolar, quanto de outras como aquelas 
ligadas ao campo do comércio editorial e dos negócios. O desenvolvimento desta pesquisa 
insere-se no âmbito das contribuições a respeito da prática escolar, notadamente ao ensino de 
língua portuguesa, tratando o material didático como um elemento condicionante e 
determinante dessa prática, especialmente no que se relaciona à configuração de uma 
subjetividade: o aluno. 
 
Palavras-chave: Livro Didático de Português. Textos de apresentação. Análise do Discurso. 
Processos de objetivação do sujeito. Sujeito aluno. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to discuss the Portuguese textbook (LDP – Livro Didático de 
Português) using their introductory texts as references. These texts are viewed as processes 
for reaching the student-subject and are based upon theoretical and analytical principles of the 
Discourse Analysis (AD – Análise do Discurso). This research is part of the requirements for 
the Master’s Degree program at the Federal University of Goiás Language and Linguistics 
School. It covers the introductory texts in four distinct moments: 1) before 1980; 2) the 
1980’s; 3) the 1990’s, and 4) from 2000 to 2006. Not all of the selected textbooks incorporate 
introductory texts, what reveals a discourse that confirms the student-subject. This study 
historically depicts the Discourse Analysis as a field of expertise connected to the language 
studies. It makes a historical survey of the textbooks in general, especially the LDP, analyzing 
the introductory texts under the lights of the discourse theories, identifying the student 
subject-form presented in, and by, the investigated texts.  The introductory texts were written 
in diverse ways, since the discourses, the discourse formations, and the imaginary formations 
modified themselves due to social-historical relations. As a consequence of this movement, 
the figure of the student was subject to a metamorphosis through each text. Therefore,  
changes in the discourses become guidelines to the.  These transformations in the discourse 
are materialized by the introductory texts, bringing up LDP concepts such as the profile of the 
student, and the language and Portuguese teaching in each period. These text analysis allow 
for multi-angled results: 1) language as an abstract set of rules and as an instrument of 
communication; 2) language as a way of social interaction, 3) language viewed as from being 
a reproduction of linguistic models, supervised by the teacher, to a significant activity; 4) the 
student faced as from both a source and receptacle for information, to acting protagonist of 
the process for the construction of knowledge. The introductory texts show a notion of 
language and language teaching, and delineate an image of the student. However, it is 
necessary to assume a critical view regarding the manner the LDP sees the student, accepting 
that these images are close either to discourse formations common to the school environment 
or to the world of editorial business. This research contributes to the area of school practice, 
especially the teaching of Portuguese, approaching the textbooks as both conditioning and 
determining elements, especially regarding the configuration of quite a subjective element: the 
student.  
 
Keywords: Portuguese textbooks. Introductory texts. Discourse Analysis. Processes for 
reaching the subject.  Student-subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

O livro didático de português (LDP) ocupa uma centralidade em relação ao 

desenvolvimento do fazer pedagógico dos professores de língua portuguesa. O material 

pedagógico é produto de um tempo histórico específico e sua constituição apresenta marcas e 

traços dessa historicidade. 

Ao olharmos um LDP do início do século XX, mesmo sem uma investigação mais 

profunda, percebemos diferenças que se estabelecem em relação a um LDP da atualidade. 

Capa, cores, tipos de letras, gravuras e organização interna, sem falar do conteúdo, são alguns 

aspectos cuja variação salta aos olhos. A estrutura do material didático vai se modificando, 

como se modificam os processos de criação cultural em um determinado grupo humano. 

Aliás, é fundamental que se compreenda o material didático como um produto cultural, 

submetido, portanto, às transformações que são próprias de seus agentes, as pessoas, no curso 

próprio das interações sociais. 

Como professor de língua portuguesa no ensino fundamental e no ensino médio, 

sempre utilizamos materiais didáticos que, a nosso ver, influenciaram e condicionaram nossa 

prática pedagógica. Diante de tal fato, surgiu o interesse por uma investigação que nos 

possibilitasse compreender o LDP numa perspectiva mais ampla.  Como agente pedagógico, 

pensamos, por meio desta pesquisa, contribuir para que o ensino de língua portuguesa seja 

tratado de modo mais cuidadoso em sala de aula. Pensar a prática pedagógica, considerando 

as propostas dos LDP, à luz de reflexões teóricas, levanta-se, então, como uma possibilidade 

de compreensão dos eventos relacionados à sala de aula e ao ensino da língua materna. 

A linguagem é atravessada pela subjetividade de quem se apropria dos elementos em 

uma dada circunstância comunicativa, sendo determinada pela situação social e histórica. 

Desse modo, a língua, mais do que um instrumento de comunicação, é fator de interação e 

integração social, marcando nosso estar no mundo. Não mais centrado em uma concepção de 

língua como um sistema abstrato e ideologicamente neutro, o estudo da linguagem situa-se 

em outra instância, o discurso, termo aqui entendido como o processo de produção dos 

sentidos. 

Pensar a linguagem e a língua desse modo exige de um professor do materno idioma 

um constante movimento na direção da crítica e da pesquisa, a fim de que a prática 

pedagógica seja, de fato, iluminada pelos pressupostos teóricos escolhidos.  Nesse sentido, 

decidimos trabalhar com uma análise de material didático. Como desenvolver essa análise? 

Surge, com essa pergunta, a necessidade de se fazer um recorte do LDP, formatando um
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corpus de pesquisa bem como a definição de uma teoria linguística que ilumina a 

investigação.  

Inicialmente, quando da inscrição para o processo seletivo da pós-graduação, na 

elaboração do projeto, elegemos a seção de compreensão de texto de LDP como um possível 

corpus. O curso das disciplinas do mestrado, as reuniões de orientação e as conversas de 

corredor com os amigos de mestrado, entretanto, foram abrindo outros horizontes. Em virtude 

da escritura dos artigos finais das disciplinas cursadas, fomos vislumbrando no LDP muito 

estudos possíveis. 

A decisão começou a delinear-se quando chegou a nossas mãos um exemplar de 

Antologia Nacional, longevo manual didático cuja primeira edição data de 1895. A leitura do 

prefácio deste LDP deixou-nos intrigado pela visão de aluno ali presente. Depois desse livro 

didático, fomos procurar outros do mesmo período, por simples curiosidade; posteriormente, 

surgiu a ideia de ler os textos de apresentação de livros atuais e, por fim, estava ali um corpus 

esperando nossa dedicação. 

Observando as várias seções em que o livro é dividido, pensamos um pouco sobre o 

manual do professor, a seção de compreensão de texto e chegamos à definição dos textos de 

apresentação como corpus de análise, cujo estudo se deu por meio dos pressupostos teóricos e 

pelos procedimentos analíticos da Análise do Discurso de linha francesa. 

Surge, então, a questão-chave de nossa pesquisa: como os textos de apresentação 

criam a imagem de aluno? Objetivando responder a essa pergunta, surgiram outras 

indagações: Como e por que se constitui o texto de apresentação? A quem o texto de 

apresentação se dirige? Em que momento sócio-histórico foram produzidos os LDP em que 

figuram os textos de apresentação analisados? Como os fatores sociais e históricos 

influenciam e condicionam a escritura dos textos de apresentação dos LDP? Quando não há 

os textos de apresentação, a quem se dirigem os LDP? 

Tentando responder a questionamentos dessa natureza é que realizamos a presente 

pesquisa. O desenvolvimento do trabalho deu-se com a delimitação do objeto a ser estudado: 

textos de apresentação em LDP e a constituição do sujeito aluno. 

Para nosso estudo, selecionamos, aleatoriamente, quatorze obras didáticas que 

agrupamos cronologicamente do seguinte modo:  

a) anos anteriores a 1980: Língua vernácula: gramática e antologia (1938), José de 

Sá Nunes; Antologia Nacional (1963), de Fausto Barreto e Carlos de Laet; Flor do Lácio: 

explicação de textos e guia de composição literária para uso nos cursos normal e secundário 

(1969), de Cleófano Lopes de Oliveira;  
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b) década de 1980: Reflexão e ação em língua portuguesa (1984), de Marilda Prates; 

Português construindo a linguagem (1985), de Alaíde Massaro; Português uma língua 

brasileira (1989), Inês de Carvalho Machado;  

c) década de 1990: Português linguagem e realidade (1993), de Roberto Melo 

Mesquita e Cloder Rivas Martos; Descoberta e construção (1991), de Tadeu Rossato 

Bisognin; Nossa palavra (1998), de Angela Carvalho e Jorge Antonio Ribeiro da Silva; 

d) entre os anos 2000 e 2006: Português na ponta da língua (2000), de Lino de 

Abergaria et al.; Português: uma proposta para o letramento (2002), de Magda Soares; 

Língua portuguesa, comunicação, cultura (2004), de Domício Proença Filho;  Projeto radix: 

português (2006), de Ernani Terra e Floriana Toscano Cavallete; Português: linguagens 

(2006), de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. 

Após agrupar cronologicamente os LDP, reunimos, concebendo-os como um gênero 

do discurso, os textos de apresentação e passamos a analisá-los conforme os procedimentos 

metodológicos da Análise do Discurso. 

Além de tentar responder às indagações formuladas, o desenvolvimento dessa 

pesquisa insere-se no âmbito das contribuições a respeito da prática escolar, notadamente ao 

ensino de língua portuguesa, tratando o material didático como um elemento condicionante e 

determinante dessa prática, especialmente no que se relaciona à criação de uma subjetividade: 

do aluno. 

A pesquisa foi desenvolvida no curso de mestrado do Programa de Pós-graduação 

em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Para a 

Área de Estudos Linguísticos, à qual se liga a pesquisa, e para a Linha de Pesquisa 6 – Ensino 

e aprendizagem de línguas –, a realização deste trabalho evidencia a relevância dos temas 

relativos aos estudos linguísticos, especialmente aqueles ligados à linha de pesquisa, e 

responde, em certo sentido, à função social da Universidade como polo irradiador de 

construção do conhecimento teórico que fundamenta a prática, no caso específico, a prática 

pedagógica. 

A pesquisa em questão justifica-se, ainda, por tratar de um tema atual, de cuja 

investigação e reflexão dependem o progresso ou o retrocesso das questões relativas ao ensino 

de língua portuguesa como evento de sala de aula. 

Há de se considerar, também, que um trabalho como o que aqui se pretende vai ao 

encontro do que se diz do objetivo do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 

Universidade Federal de Goiás que tenciona “a formação de pessoal qualificado técnica e 
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cientificamente para o exercício de atividades profissionais de ensino e pesquisa em Estudos 

Literários e Estudos Linguísticos, visando ao avanço do conhecimento nessas áreas”. 

Nosso trabalho está dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo – Análise do Discurso e subjetividade –, objetivamos traçar um 

esboço histórico da constituição da Análise do Discurso como uma disciplina própria dos 

estudos da linguagem. Para isso, tratamos de noções teóricas fundamentais para a constituição 

e consolidação da Análise do Discurso, como os conceitos de discurso, formação ideológica e 

formação discursiva. Da consideração e compreensão desses conceitos, partimos para uma 

discussão acerca da noção discursiva de subjetividade com base em dois teóricos específicos: 

Foucault e Pêcheux. 

O capítulo segundo – O livro didático de português e os textos de apresentação como 

gênero do discurso – trata de inventariar o livro didático em sua historicidade e, por analogia e 

aproximação, apresentar um percurso histórico do LDP. Nesse capítulo, também 

apresentamos algumas discussões teóricas já desenvolvidas sobre o LDP e procedemos a uma 

investigação sobre o conceito de gênero discursivo, categoria teórica na qual inserimos os 

textos de apresentação que analisamos. 

A análise dos textos de apresentação dá-se no terceiro capítulo – Textos de 

apresentação em livros didáticos de português: uma abordagem discursiva. Nesse capítulo, 

apresentamos nossa abordagem dos textos de apresentação à luz das teorias discursivas, 

objetivando identificar a forma-sujeito aluno que está constituída nos e pelos textos 

analisados. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISE DO DISCURSO E SUBJETIVIDADE 

 

A Análise do Discurso configura-se como um campo teórico resultante do 

entrecruzamento de várias áreas do saber. Seus limites são tênues e suas interfaces com outras 

áreas do conhecimento são explícitas e inegáveis.  

Neste capítulo, objetivamos traçar um percurso histórico da constituição da Análise 

do Discurso e de sua consolidação como disciplina autônoma. Para isso, discorremos sobre as 

bases epistemológicas da disciplina, tratando dos teóricos responsáveis pela constituição e 

consolidação desse campo do saber. Além do percurso histórico, tratamos de conceitos que 

são importantes na constituição da disciplina, como a noção de ideologia, e discutimos 

aqueles conceitos que serão particulares da área, como a noção de discurso, formação 

discursiva e formação ideológica. 

Por fim, procedemos a uma exposição sobre a noção discursiva de subjetividade – 

conceito fundamental em nosso estudo da objetivação do sujeito aluno nos textos de 

apresentação dos livros didáticos de português – com base em Pêcheux e Foucault. 

 

1.1 A Análise do Discurso: um esboço histórico 

A Análise do Discurso consolida-se como um campo disciplinar autônomo no fim 

dos anos 60, quando emerge uma vertente dos estudos da linguagem que toma por objeto de 

estudo o discurso, conforme a própria denominação do campo já indica. A noção de discurso 

implica a consideração do que está além do intrinsecamente linguístico, ampliando-se na 

direção da exterioridade da língua. O discurso situa-se no âmbito social e engloba os aspectos 

históricos, sociais e ideológicos impregnados nas palavras quando as pronunciamos. O 

próprio termo discurso, por exemplo, nem sempre foi entendido como hoje o é na Análise do 

Discurso, dado que melhor compreendemos na sequência do capítulo, quando tratamos desse 

conceito de modo específico.  

Conforme Maingueneau (1976), pode-se afirmar que os formalistas, ao operarem 

com o texto e buscarem nele uma lógica de encadeamentos que vão além da frase, abriram 

espaço para que, nos estudos da língua, surgissem outros procedimentos, os quais superassem 

a abordagem filológica ou impressionista que marcava os estudos com a língua até por volta 

dos anos de 1950. A abertura proposta pelos formalistas, de modo especial os russos, 

entretanto, não se consolida de fato, na primeira metade do século XX, já que os 
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estruturalistas propõem-se a uma abordagem imanente do texto, sem considerar qualquer 

elemento que seja exterior à materialidade textual.  

Em meados dos anos 50, os trabalhos sobre enunciação de Benveniste e Jakobson, ao 

lado do trabalho de Harris (1952), surgem como elementos decisivos para a posterior 

consolidação da Análise do Discurso como disciplina.  

Em Benveniste (1989, p.88), encontramos a canônica definição de enunciação: “A 

enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização”. A 

noção de enunciação está situada por Benveniste (1989) no quadro de uma oposição entre o 

que o autor chama de “semiótica” – o que é de domínio da língua – e “semântica” – o que é de 

domínio da fala. A enunciação é colocada no campo da semântica e no quadro da frase, sendo 

esta a unidade do que Benveniste (1989) entende como discurso. A frase da qual trata o autor 

é a frase realizada por um locutor específico e não uma frase modelo: “A frase é então cada 

vez um acontecimento diferente; ela não existe senão no instante em que é proferida e se 

apaga neste instante; é um acontecimento que desaparece” (BENVENISTE, 1989, p. 231). O 

enunciado, por sua vez, é o produto da enunciação. A enunciação para Benveniste é 

delimitada à frase, por conseguinte, o enunciado também o é. Desse modo, caberá aos 

linguistas do texto e do discurso, por meio da apropriação dos estudos de Benveniste, 

ampliarem a noção de enunciação para além da frase. 

Embora a tradição associe a teoria da enunciação unicamente a Émile Benveniste, 

devemos considerar que essa noção já estava desenhada em Bakhtin (2006). Nessa obra, a 

linguagem como ato interativo implica necessariamente a enunciação. Para Bakhtin (2006), 

um signo só existe em seu funcionamento social, de modo que a materialidade e a idealidade 

formam um todo. Para o autor, não há distinção entre enunciado e enunciação; trata-se do 

“enunciado-enunciação” que é uma “forma-sentido”. A forma comunica um sentido 

determinado socialmente. A linguagem, desse modo, nem sistema abstrato, nem expressão 

individual, só pode ser compreendida em sua dimensão social. A enunciação, para Bakhtin, é, 

então, o lugar da fala, definida como interação verbal. 

Além dos trabalhos sobre enunciação, foi importante para a constituição da Análise 

do Discurso o trabalho de Harris (1952). O próprio termo análise do discurso, como 

observam Paveau e Sarfati (2006, p. 202), “tem origem na tradução de discourse analysis, 

expressão construída por Harris (1952), que lhe dá o sentido de estudo da dimensão 

transfrástica, aproximadamente no sentido da linguística textual”. Seguindo o rumo dos 

estudos estruturalistas, mas ampliando a unidade de análise, Harris (1969) apresenta um 

método que muito influenciará o percurso da Análise do Discurso. Para o autor, devia-se 
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analisar o texto por meio de procedimentos que possibilitassem a transposição do limite do 

enunciado, tomando como base de análise não os elementos que o compõem, mas o próprio 

enunciado. Desse modo, o autor propõe que se observe a ligação entre os enunciados por meio 

de conectivos, a fim de que se perceba a linearidade do discurso – aqui entendido como uma 

sequência de enunciados.  

Os trabalhos sobre enunciação e a obra de Harris são importantes para a constituição 

da Análise do Discurso e vão marcar dois modos diversos de se tratar o discurso, pois, como 

observa Brandão (1991, p. 16), 

 
embora a obra de Harris possa ser considerada o marco inicial da análise do 
discurso, ela se coloca ainda como simples extensão da linguística imanente 
na medida em que transfere e aplica procedimentos de análise de unidades 
da língua aos enunciados e situa-se fora de qualquer reflexão sobre a 
significação e as considerações sócio-históricas de produção que vão 
distinguir e marcar posteriormente a Análise do Discurso.  
Numa direção diferente, Benveniste, ao afirmar que ‘o locutor se apropria do 
aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por índices 
específicos’, dá relevo ao papel do sujeito falante no processo da enunciação 
e procura mostrar como acontece a inscrição desse sujeito nos enunciados 
que ele emite. Ao falar em ‘posição’ do locutor, ele levanta a questão da 
relação que se estabelece entre o locutor, seu enunciado e o mundo; relação 
que estará no centro das reflexões da análise do discurso em que o enfoque 
da posição sócio-histórica dos enunciadores ocupa um lugar primordial. 

 

Em outras palavras, as duas direções acima marcam dois modos distintos de se 

considerar a teoria do discurso: um modo que a considera uma extensão da linguística, outro 

que a vê como um indício de uma crise na linguística (ORLANDI, 1999).  

Por um lado, há a concepção de discurso de Harris (1969) como sequência de 

enunciados. Essa definição de discurso, ainda muito ligada à linguística imanente, mostrou-se 

insuficiente para aquilo que a Análise do Discurso propunha: a consideração da enunciação 

não como a situação empírica em que ocorre o discurso, mas como a representação, a imagem 

que o sujeito do discurso, em uma situação social dada, faz das condições que lhe permitem 

produzir seu discurso (PÊCHEUX; FUCHS, 1990). 

Por outro lado, há a noção de enunciação de Benveniste (apud Brandão, 1991) que 

aponta para o estabelecimento de procedimentos de análise que extrapolem o intrinsecamente 

linguístico. Ao levantar a questão para a relação que existe entre locutor, enunciador e mundo, 

Benveniste (1989) dá destaque ao papel do falante que, em conjunto com os membros do 

grupo social a que pertence, opera processos de significação sócio-historicamente 

determinados.  
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Em perspectiva oposta à concepção de Análise do Discurso como extensão da 

linguística, colocando a exterioridade como marca fundamental nos procedimentos analíticos, 

configura-se a vertente dos estudos do discurso em cujos fundamentos assenta-se o presente 

trabalho: a Análise do Discurso francesa, doravante AD. 

A AD divide-se, segundo as posturas teóricas e os procedimentos metodológicos, em 

três épocas: a primeira época da AD (AD-1); a segunda época da AD (AD-2) e a terceira 

época da AD (AD-3) (PÊCHEUX, 1990b). 

A AD-1 é marcada pela “exploração metodológica da noção de maquinaria 

discursivo-estrutural” (PÊCHEUX, 1990b, p. 311).  Essa primeira época da AD tem como 

objeto de análise discursos mais estabilizados e menos polêmicos. A partir desses discursos, 

surgem dois gestos de análise: a reunião de um conjunto de traços discursivos, propondo a 

hipótese de terem sido os traços produzidos por uma única máquina discursiva estrutural; a 

construção, com base no conjunto de traços discursivos, por meio de procedimentos regulados 

pela linguística, de um espaço na direção de uma estrutura discursiva que engloba os traços 

discursivos analisados (PÊCHEUX, 1990b, p. 312). Desse modo, como consequência 

procedimental, o ponto de partida de uma análise de AD-1 será um “corpus fechado de 

sequências discursivas, selecionadas [...] num espaço discursivo supostamente dominado por 

condições de produção estáveis e homogêneas” (PÊCHEUX, 1990b, p. 312, grifos do autor). 

A partir do corpus, faz-se a análise linguística – considerada uma operação autônoma – das 

sequências que o constituem a fim de detectar e construir grupos parafrásticos 

intersequenciais. A AD-1, como visto, constitui-se como um procedimento de ordem fixa, 

“restrita teórica e metodologicamente a um começo e um fim predeterminados, e trabalhando 

num espaço em que as ‘máquinas’ discursivas constituem unidades justapostas” (PÊCHEUX, 

1990b, p. 313).  

Na segunda época da AD, AD-2, tornam-se objeto de análise “as relações entre as 

‘máquinas discursivas’ estruturais (PÊCHEUX, 1990b, p. 314, grifos do autor). Aqui, começa 

a explodir o conceito de máquina estrutural fechada. Esse deslocamento teórico é 

desencadeado pela noção de formação discursiva emprestada de Foucault (1997). Na AD-2, o 

fechamento da maquinaria discursiva ainda é conservado, pois a presença do outro – outra 

formação discursiva – é concebida a partir do interior da formação discursiva submetida à 

análise.  

Não obstante a permanência da noção de maquinaria estrutural, o que supõe um 

sujeito discursivo plenamente assujeitado, na AD-2, põem-se em evidência os pontos de 

confronto nas fronteiras de uma formação discursiva levando à consideração de suas relações 
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com outras formações discursivas. Quanto aos procedimentos, há o deslocamento na direção 

do objeto de análise: são construídos “corpora discursivos, que permitem trabalhar 

sistematicamente suas influências internas desiguais, ultrapassando o nível da justaposição 

contrastada” (PÊCHEUX, 1990b, p. 315). Nesse momento, é possível a análise de discursos 

menos estabilizados. 

A AD-3 apresenta novos procedimentos de análise, possibilitando a desconstrução 

das maquinarias discursivas da AD-1 e AD-2. Essa desconstrução decorre de um 

deslocamento acerca da relação de uma formação discursiva com outras. Na AD-2, o outro – 

outra formação discursiva – é incorporado pela formação discursiva analisada, a qual, mesmo 

atravessada por outros discursos, mantém uma identidade. Na AD-3, entende-se que os 

diversos discursos que atravessam uma formação discursiva não são constituídos isolada e 

independentemente, mas se formam regularmente no interior de uma relação entre os 

discursos que estruturam a identidade das formações discursivas em questão (PÊCHEUX, 

1990b, p. 316). 

Como se pode ver, a AD nasce plural e vai-se desenvolvendo por meio de 

reestruturações e reformulações teóricas que apontam deslocamentos e avanços próprios de 

uma disciplina cujos limites epistemológicos são fluidos e não cristalizados. 

O pressuposto que orienta os procedimentos da AD “exige um deslocamento teórico, 

de caráter conflituoso, que vai recorrer a conceitos exteriores ao domínio de uma Linguística 

imanente para dar conta da análise de unidades mais complexas da linguagem” (BRANDÃO, 

1991, p. 17). A AD surge de encontros e evoluções produzidos em campos teóricos diversos, 

em contextos epistemológicos e ideológicos variados, de modo a constituir-se pelo 

entrecruzamento de teorias de diferentes campos do saber. Assim, a AD não está associada a 

um ato fundador particular, fato que dificulta uma possível historiografia. A esse respeito, 

explicam Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 41) que não é fácil reconstruir o histórico  “da 

análise do discurso, pois não se pode fazê-la depender de um ato fundador, já que ela resulta, 

ao mesmo tempo, da convergência de correntes recentes e da renovação de práticas de estudos 

muito antigas de textos (retóricos, filológicos ou hermenêuticos)”. 

A convergência de várias correntes e práticas de análise – fator determinante na 

constituição da AD – de que tratam Charaudeau e Maingueneau (2004) é condicionada por 

situações históricas e culturais próprias do contexto francês. Maingueneau (1997) observa que 

a AD filia-se a uma tradição intelectual europeia e, particularmente francesa, habituada a 

associar reflexão sobre texto e história a uma prática escolar, muito comum na França nos 

anos anteriores a 1960, denominada “explicação de texto”. Conforme explicam Paveau e 



23 

 

Sarfati (2006), os contextos epistemológicos que fundamentam a constituição do campo 

próprio da AD resultam da fusão de tradições francesas:  

 
uma tradição cultural que repousa numa relação com a escrita própria de 
uma civilização do livro e da interpretação; uma tradição escolar que 
concede um amplo espaço às diversas formas de comentário de textos; um 
conjunto de reflexões sobre a escritura que surgiu nos anos 1960, no quadro 
do estruturalismo”. (PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 202)  

 

A AD nasceu interdisciplinar porque não era preocupação só de linguistas, mas 

também de historiadores e de alguns psicanalistas. Ao associar o linguístico ao histórico e ao 

social, a AD, como pontua Orlandi (1986), entrecruza três vertentes teóricas. 

A primeira delas é o materialismo histórico: entendido como teoria das formações e 

transformações sociais. Inseridos na história e por meio dela, é que observamos as condições 

de produção do discurso (PÊCHEUX, 1990) e o porquê do surgimento de um enunciado e não 

de outro (FOUCAULT, 2000). 

A segunda dessas vertentes é a linguística, entendida como teoria dos mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação. A AD trabalha com elementos linguísticos que 

possibilitam a materialização dos discursos; no material submetido à análise, é observada a 

relação constitutiva da linguagem diante da exterioridade que lhe é própria. 

A terceira vertente teórica é a concepção de discurso que trata da determinação 

histórica dos processos semânticos. Faz referência à produção dos sentidos decorrentes dos 

fenômenos históricos. 

A linguística estruturalista1, que teve um papel de destaque na configuração 

intelectual francesa dos anos 1960 e 1970, foi a ciência de apoio dos estudos do discurso. A 

AD, em contrapartida,  

 
contribuiu para uma renovação profunda das abordagens linguísticas na 
medida em que na definição saussureana da ciência da linguagem (...) e, 
sobretudo, na releitura estruturalista do CLG (Curso de Linguística Geral), a 
perspectiva discursiva está quase ausente: nesse sentido, o estudo do 

                                                           

1
 A linguística estruturalista, bem como o termo “estruturalismo”, tem origem no Cours de linguistique générale, 

publicado originalmente em 1916, na França. Neste curso, Saussure (2000)  propunha a abordagem de qualquer 
língua como um sistema no qual cada um dos elementos só pode ser definido pelas relações de equivalência ou 
de oposição que mantém com os demais elementos. Esse conjunto de relações forma a estrutura. O curso de 
Saussure influenciou muitos linguistas no período entre a I e a II Guerras Mundias. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, Leonard Bloomfield desenvolveu sua própria versão da linguística estrutural, assim como fez Louis 
Hjelmslev na Escandinávia. Na França, Antoine Meillet e Émile Benveniste continuariam o programa de 
Saussure. Também no Círculo Linguístico de Praga, foram conduzidas influentes pesquisas em linguística 
estruturalista, dando visibilidade a teóricos como Roman Jakobson e Nikolai Trubetzkoy. 
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discurso aparece como um elemento anexo, não primordial, e, por isso, a 
análise do discurso teve que constituir-se sobre essa marginalidade. 
(PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 202, grifo das autoras) 

 

Além do exposto, o fato de a AD apoiar-se em disciplinas próprias do campo das 

ciências humanas – literatura, história, filosofia, psicanálise, sociologia etc. – cujos construtos 

teóricos não são considerados na fundamentação saussureana da ciência da linguagem é um 

dado considerável em qualquer estudo da gênese da AD. O caráter transdisciplinar da AD não 

descarta, entretanto, as exigências relacionadas ao que é próprio da linguística. Ao contrário, a 

mobilidade, a indefinição e a variedade do objeto da AD exigem uma sólida elaboração 

conceitual. Maingueneau (2008) assinala que, além dessa solidez conceitual, é preciso, em 

uma pesquisa de AD, aceitar um risco, já que, nesse campo de estudo, não é possível a adoção 

de uma postura exclusivamente empirista e acumuladora de dados. 

O caráter transdisciplinar é também discutido por Gregolin (2003). A autora reitera 

que a compreensão da constituição da AD passa pela consideração de alguns aspectos que lhe 

são peculiares: a) o atravessamento da linguística pelo marxismo, o que possibilita a 

expressão do objeto próprio da AD que resulta da aproximação entre o linguístico e o 

histórico; b) uma discussão constante acerca dos fundamentos epistemológicos da AD, pelo 

caráter plural e as especificidades dos objetos; c) o discurso que, como objeto de estudo, é 

também um espaço de enfrentamento teórico; d) a exigência da apreensão da língua, do 

sujeito e da história, já que faz parte da teoria do discurso uma determinação histórica dos 

processos de produção de sentido e, consequentemente, sua dispersão. 

Foucault (1997) concebe os discursos como uma dispersão. Ou seja, para o autor, os 

discursos são formados por elementos que não estão ligados por princípios de unidade. Desse 

modo, cabe ao analista a tarefa de descrever a dispersão, estabelecendo regras por meio das 

quais se possam analisar os elementos que compõem o discurso. Nas palavras de Foucault 

(1997, p. 31): 

 

trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 
situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites 
da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros 
enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 
enunciação exclui. 

 

Como o discurso é historicamente determinado, por meio da observação das 

condições em que se produz o discurso – ver item 1.4 –, é possível, para Foucault (1997), 

estabelecer regras que determinam uma formação discursiva – conceito do qual tratamos no 
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item 1.5. Essas regras, denominadas por Foucault (1997) “regras de formação”, apresentam-se 

como um sistema de relações entre: os “objetos” que aparecem e se transformam em um 

espaço comum discursivo; os diferentes “tipos de enunciação” que permeiam o discurso; os 

“conceitos” que aparecem em um campo discursivo e relacionam-se a um sistema comum e 

os “temas e teorias”, sistema de relações entre estratégias capazes de englobar uma formação 

discursiva. 

Por meio da descrição da dispersão, pode-se, portanto, perceber que uma formação 

discursiva é marcada por um conjunto semelhante de objetos e enunciados, cujos lugares e 

regras de aparição podem ser explicitados e analisados. Conforme pontua Robin (1973), a 

consideração da dispersão do discurso em determinada formação discursiva compreende as 

condições de possibilidade do discurso como um dizer quem tem espaço em um lugar e em 

uma época específica. 

A AD, em sua constituição teórica, está, então, inserida em uma linguística que 

concebe a linguagem por meio de sua relação com a exterioridade que a constitui 

(FERNANDES, 2007). Desse modo, “se a linguística é solicitada a respeito destes ou 

daqueles pontos exteriores a seu domínio, é porque, no próprio interior de seu domínio (em 

sua prática específica), ela encontra, de um certo modo, essas questões sob a forma de 

questões que lhe dizem respeito” (PÊCHEUX, 1997, p.88). 

Considerando essa afirmação de Pêcheux, entendemos que a exterioridade 

considerada na AD sugere, para uma real compreensão dessa disciplina, como adverte 

Foucault (2000), a necessidade de romper os limites discursivos que são próprios à AD, 

recorrendo a outros domínios que a atravessam, a fim de apreender com maior propriedade 

sua constituição teórica. 

Ao recorrer a outros domínios teóricos, encontramos alguns conceitos cuja discussão 

é fundamental para que se compreenda o movimento de constituição da AD. Dentre esses 

conceitos, destaca-se a noção de ideologia. 

 

1.2 O conceito de ideologia 

Por muito tempo, até meados dos anos 1950, os estudos linguísticos consideraram a 

língua primordialmente como algo abstrato e ideal que constituía um sistema sincrônico e 

homogêneo, distanciando a ideologia da linguagem ou do discurso. A AD, entretanto, associa 

o linguístico ao social e, nessa aproximação, procura compreender a vinculação entre a 

linguagem e a ideologia. Como pontua Brandão (1991, p. 10), 
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fica evidente que uma linguística imanente que se limite ao estudo interno da 
língua não poderá dar conta do seu objeto. É necessário que ela traga para o 
interior do seu sistema um enfoque que articule o linguístico e o social, 
buscando as relações que vinculam a linguagem à ideologia. Sistema de 
significação da realidade, a linguagem é um distanciamento entre a coisa 
representada e o signo que a representa. E é nessa distância, no interstício 
entre a coisa e sua representação sígnica que reside o ideológico. 

 

Na observação de Brandão (1991), vislumbramos a concepção bakhtiniana de 

linguagem e as implicações teóricas que dela advêm. Considerando as relações que se 

estabelecem no ato da comunicação, Bakhtin (2006) identifica a palavra como signo 

ideológico por excelência, pois, produto da interação social, caracteriza-se pela plurivalência.  

Por essa razão, a palavra é um dos melhores meios usados como representação do 

mundo, mas, representação, não alcança fielmente a concretude ou a verdade do mundo, 

porque esta varia de pessoa a pessoa, e inclusive em uma mesma pessoa, devido a fatores 

variados como, por exemplo, a passagem do tempo e as mudanças de sensibilidade ou 

pulsões.  Desse modo, a palavra, signo ideológico, reflete, tenta ser espelho das coisas do 

mundo, e refrata, faz que se disperse e se desvie o olhar sobre as coisas do mundo. Nesse 

movimento, a palavra afasta-se da referência, situada no mundo concreto, já que, por mais que 

tente simular o mundo, será sempre representação, construção pessoal ou cultural de uma 

época e não uma cópia fiel das “coisas” do mundo. A palavra é a expressão de ideias e 

realidades individuais distintas, por isso mesmo, liga-se a ideologias diversas. 

Quando se fala em ideologia, depara-se com um termo que assume várias 

significações e no interior do qual se guardam concepções das mais diversas. Algumas noções 

podem ajudar na compreensão do fenômeno ideológico como tal e na definição de ideologia 

apontada em Bakhtin (2006).  

Segundo Chauí (1988), Destutt de Tracy (1754-1836), pensador francês, foi o 

primeiro a utilizar a expressão ideologia em sua obra Elementos de Ideologia. Nesse livro, 

Tracy elaborou uma explicação para os fenômenos sensíveis que interferem na formação das 

ideias, ou seja, a vontade, a razão, a percepção e a memória. Em 1812, Napoleão Bonaparte 

empregou a mesma palavra com um segundo sentido: ideia falsa, ou falsa ilusão. 

Habitualmente, os dicionários registram dois sentidos distintos de ideologia: o estudo 

da formação das ideias ou o conjunto de ideias de determinada época. Embora esses sentidos 

se aproximem da acepção apontada em Bakhtin (2006), para quem ideologia é o conjunto de 

valores apreendidos na convivência social, é fundamental recorrer a outras definições, 
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analisando o modo como essas noções se relacionam, objetivando perceber como o conceito 

de ideologia é absorvido na AD. 

O Dicionário de Sociologia define ideologia como “um conjunto de crenças, valores 

e atitudes culturais que servem como base e, por isso, justificam até certo ponto e tornam 

legítimos o status ou movimentos para mudá-lo” (JOHNSON, 1997, p.14). 

Segundo Chauí (2000), embora a consciência humana seja social e histórica, isto é, 

determinada pelas condições concretas da existência, nem sempre as ideias humanas 

representam a realidade tal como esta é em si mesma. A representação da realidade, por ser 

construída em um contexto sócio-histórico particular, mostra a realidade a partir da lente 

daquela circunstância. Por serem determinadas na história, as ideias nascem de uma 

experiência social direta, cuja marca é o oferecimento de uma explicação para aquilo que as 

coisas parecem ser como se, de fato, essa aparência fosse a própria coisa. Nas palavras de 

Chauí (2000, p. 539): 

 

As aparências – ou o aparecer social à consciência – são aparências 
justamente porque nos oferecem o mundo de cabeça para baixo: o que é 
causa parece ser efeito, o que é efeito parece ser causa. Isso não se dá apenas 
no plano da consciência individual, mas sobretudo no da consciência social, 
isto é, no conjunto de ideias e explicações que uma sociedade oferece sobre 
si mesma. 

 

A autora, na citação acima, fala do lugar de filósofa e estudiosa dos sistemas de 

representação socialmente elaborados. Ora, é preciso ressaltar que compreender os processos 

ideológicos é algo complicado à medida que percebemos as variações que lhes são próprias. 

As aparências podem oferecer “o mundo de cabeça para baixo” ou não. Uma causa pode ou 

não ser apresentada como efeito e, justamente por isso, é necessário racionalizar os sistemas 

por meio dos quais as aparências são apresentadas. Tomemos como exemplo a ocupação – 

outros dirão “invasão” – de um terreno por membros do Movimento dos Trabalhadores sem 

Terra. Esse acontecimento poderá ser noticiado de modo diferente por um jornal de visão 

política de esquerda e por outro de visão política de direita. O modo como a mesma situação 

concreta será representada revelará o posicionamento político e, por conseguinte, na 

perspectiva de Chauí (2000), a posição ideológica de um ou de outro noticiário.  

Sobre a possibilidade de inversão entre o que as coisas são de fato e a explicação 

fundada naquilo que parecem ser, assim conclui Chauí (2000, p. 539): 
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A inversão entre causa e efeito, princípio e consequência, condição e 
condicionado leva à produção de imagens e ideias que pretendem representar 
a realidade. As imagens formam um imaginário social invertido – um 
conjunto de representações sobre os seres humanos e suas relações, sobre as 
coisas, sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, os bons e os maus costumes, 
etc. Tomadas como ideias, essas imagens ou esse imaginário social 
constituem a ideologia. 

 
 

A ideologia configura-se, na compreensão de Chauí (2000), como um fenômeno 

histórico-social que decorre do modo de produção, já que este é responsável em grande parte 

pela estrutura social. À proporção que, em dada formação social, se estabiliza, se fixa e se 

repete uma forma determinada da divisão social, cada elemento do grupo passa a ter uma 

atividade que lhe é atribuída pelo conjunto das relações que se dão no grupo social e pelas 

relações estabelecidas pela força produtiva e pela forma de propriedade. A fala, o 

comportamento linguístico e a produção do sentido inserem-se nessa situação. Cada 

indivíduo, por causa da fixidez e da repetição de seu lugar e de sua atividade no grupo em que 

está inserido, tende a considerar os conjuntos das relações sociais como naturais (por 

exemplo, quando alguém julga que faz o que faz porque tem talento ou vocação natural para 

isso; que, por natureza, os negros foram feitos para trabalhos inferiores ou que as mulheres 

foram feitas para a maternidade e o cuidado da casa). 

A naturalização, segundo Chauí (2000), surge sob a forma das ideias que afirmam 

que as coisas são como são porque é natural que assim sejam. As relações sociais passam, 

portanto, a serem vistas como naturais, existentes em si e por si, e não como resultados das 

ações humanas. A naturalização é a maneira pela qual as ideias produzem alienação social, 

isto é, a sociedade surge como uma força natural estranha e poderosa, que faz com que tudo 

seja necessariamente como é. 

A ideologia torna-se propriamente ideologia quando não aparece sob a forma do 

mito, da religião e da teologia. Com efeito, nestes, a explicação sobre a origem dos seres 

humanos, da sociedade e do poder político encontra a causa fora e antes dos próprios 

humanos e de sua ação, localizando a causa originária nas divindades. A ideologia 

propriamente dita surge quando, no lugar das divindades, encontram-se as ideias: o Homem, a 

Pátria, a Família, a Escola, o Progresso, a Ciência, o Estudo, o Bem, o Justo etc.  

A partir dessa observação, pode-se afirmar que a ideologia é algo próprio da Idade 

Moderna, iniciada após a Idade Média, quando há a substituição das explicações de caráter 

mítico e teológico. A explicação sobre a origem dos homens, da sociedade e da política, com 

a ideologia, encontra-se em ações humanas, manifestação da consciência ou das ideias.  
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Assim, por exemplo, julgar que o Estado se origina das ideias de Estado de 
Natureza, direito natural, contrato social e direito civil é supor que a 
consciência humana, independentemente das condições históricas materiais, 
pensou nessas ideias, julgou-as corretas e passou a agir por elas, criando a 
realidade designada e representada por elas. (CHAUÍ, 2000, p. 541) 

 

Chauí (1988) caracteriza a ideologia segundo a concepção marxista quando afirma 

ser a ideologia  

 
o sistema ordenado de ideias ou representações e das normas e regras como 
algo separado e independente das condições materiais, visto que seus 
produtores – os teóricos, os ideólogos, os intelectuais – não estão 
diretamente vinculados à produção material das condições de existência. E, 
sem perceber, exprimem essa desvinculação ou separação através de suas 
ideias (CHAUÍ, 1988, p. 65) 

 

Da inversão de que já se tratou anteriormente, advém um percurso que consiste em 

partir das ideias para se chegar à realidade, quando o oposto deveria acontecer. Há uma 

separação entre trabalho intelectual e material. O primeiro é tratado como autônomo e, 

prevalecendo sobre o segundo, passa a ser, conforme Marx; Engels (1965), a expressão de 

classe dominante: 

 
As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto 
é, a classe dominante que é a força material dominante da sociedade é, ao 
mesmo tempo, sua força espiritual. A classe que tem à sua disposição os 
meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de 
produção espiritual. (...) Na medida em que dominam como classe e 
determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que o façam 
em toda a sua extensão e, consequentemente, entre outras coisas, dominem 
também como pensadores, como produtores de ideias; que regulem a 
produção e distribuição de ideias de seu tempo que suas ideias sejam, por 
isso mesmo, as ideias dominantes da época (MARX; ENGELS, 1965, p.14). 

 

Discutindo essas colocações, Chauí (1988) caracteriza a ideologia segundo a 

concepção marxista quando diz ser a ideologia “um instrumento de dominação de classe 

porque a classe dominante faz com que suas ideias passem a ser de todos” (CHAUÍ, 1988, 

p.105). A ideologia, fator fundamental à dominação de classe, caracteriza-se, então, nessa 

concepção, por uma ilusão, abstração e inversão da realidade o que a situa no âmbito da 

aparência: modo por meio do qual o processo social é percebido pelos membros de um 

determinado grupo. A ideologia, nesse sentido, não prescinde de uma base real, podendo 

invertê-la, colocando-a, muitas vezes, como aparência, ao contrário do que de fato é. Visão 

ilusória da realidade, a ideologia é organizada como  
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um sistema lógico e coerente de representações (ideias e valores) e de 
normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da 
sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar, 
o que devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer (CHAUÍ, 1988, 
p.113). 

 

Encaminhando uma possível conclusão acerca da noção de ideologia para Marx, 

assim pontua Brandão (1991),  

 

se em Marx o termo ideologia parece estar reduzido a uma simples categoria 
filosófica de ilusão ou mascaramento da realidade social, isso decorre do 
fato de se tomar, como ponto de partida para elaboração de sua teoria, a 
crítica ao sistema capitalista e o respectivo desnudamento da ideologia 
burguesa. A ideologia a que ele se refere é, portanto, especificamente a 
ideologia da classe dominante (BRANDÃO, 1991, p.21). 

 

Ao mesmo tempo constituída como explicação teórica e prática, a ideologia não 

pode, ao explicar, explicitar tudo, já que é justamente aquilo que camufla que possibilita a 

veiculação de um discurso, notadamente o ideológico, caracterizado por brancos, silêncios e 

lacunas que preservem coerente o seu sistema. Essa noção de que ideologia camufla 

realidades distancia-se da noção de ideologia em Bakhtin (2006). Para ele, a palavra é uma 

arena onde as verdades lutam. Desse modo, não há uma verdade ou realidade a ser camuflada, 

pois todas as verdades são produtos de uma construção que se dá no âmbito das relações 

sociais.  

Duas outras concepções de ideologia cuja compreensão parece-nos fundamental para 

uma investigação dos quadros intelectuais que se inscrevem na constituição da AD estão 

apontadas em Althusser (1974) e Ricoeur (1977).  

Althusser (1974), na primeira parte de seu trabalho, afirma que a classe dominante 

gera mecanismos de continuação ou reprodução das condições sociais, ideológicas e políticas 

que lhe são convenientes. O Estado participa ativamente desse processo por meio de seus 

Aparelhos Repressores – ARE – (governo, administração, exército, polícia, tribunais, prisões 

etc.) e de seus Aparelhos Ideológicos – AIE – (compreendo instituições tais como: religião, 

escola, família, política, sindicato, mídia) – de modo a garantir que a classe dominada 

submeta-se, pela repressão ou pela ideologia, à classe dominante. O pensador afirma, ainda, 

que o funcionamento da ideologia dominante está concentrado nos AIE, assim, estes exercem 

uma hegemonia que cria as condições de reprodução e manutenção do sistema. 
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Na segunda parte de seu estudo, Althusser (1974) procede a uma investigação sobre 

o conceito de ideologia, afastando-se de sua noção de ideologia dominante, aplicando-se à 

elaboração conceitual de sua noção de ideologia em geral: “a abstração dos elementos comuns 

de qualquer ideologia concreta, a fixação teórica do mecanismo geral de qualquer ideologia” 

(ALTHUSSER, 1974, p.12). 

Para explicar sua noção de ideologia em geral, Althusser (1974) coloca-a em três 

dimensões: a) ideologia como maneira por meio da qual as pessoas se relacionam – essa 

relação é fundamentalmente imaginária – com as condições concretas de existência. Nessa 

dimensão, acentua-se o caráter imaginário da ideologia, o aspecto criativo pelo qual as 

pessoas representam simbolicamente sua relação com a realidade, distanciando-se desta. 

Distanciamento que pode ser “a causa para a transposição e para a deformação imaginária das 

condições de existência reais do homem, numa palavra, para a alienação no imaginário da 

representação das condições de existência dos homens” (ALTHUSSER, 1974, p.80). b) A 

ideologia como materialidade na qual se representam relações vividas que envolvem a 

participação das pessoas em práticas e rituais inseridos na concretude de um dado aparelho 

ideológico. Em atos concretos, tornando-se um molde de ações individuais, a ideologia se 

materializa. c) A ideologia como constituição de sujeitos. A ideologia interpela indivíduos 

concretos em sujeitos quando estes se inserem no âmbito regulado pelos aparelhos 

ideológicos. Só nessa interpelação é que a ideologia pode existir. 

Ricoeur (1977) vai além da concepção marxista de ideologia ao afirmar que a 

ideologia não pode ser definida apenas por sua função de justificação dos interesses de uma 

classe dominante. Não negando a identificação de ideologia, em alguns casos, com noções de 

erro, mentira, ilusão, afirma ser preciso entender uma função anterior e básica que concerne à 

ideologia em geral: a função de mediadora na integração social. O autor atribui à ideologia 

duas outras funções: de dominação e de deformação. Com base em Ricoeur (1977), pode-se 

dizer que a ideologia apresenta-se como uma forma de ver o mundo e as situações e não 

apresenta, em si, um sentido negativo.  

Apontando uma compreensão para a noção de ideologia em Ricoeur (1977), assim se 

expressa Brandão (1991): 

 
Seguindo o percurso analítico de Ricoeur, podemos sentir que na instância 
inicial, quando o fenômeno ideológico tem sua função originariamente 
ligada ao papel de mediador na integração social, a noção de ideologia não 
carrega propriamente sentido negativo. Esse sentido negativo aparecerá (e se 
fixará definitivamente com o marxismo) quando o fenômeno se cristalizar 
em face do problema da autoridade que, acionando o sistema justificativo da 
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dominação, detona o caráter de distorção e de dissimulação da ideologia 
(BRANDÃO, 1991, p.26). 

 

Brandão (1991), ao discutir a noção de ideologia em Ricoeur (1977), afirma que esta 

não é em si um fenômeno de sentido negativo. A função de deformação é, para Ricoeur 

(1977), uma instância específica da noção de ideologia e supõe as outras duas funções: de 

mediação da integração social e de dominação. Na instância inicial, ao desempenhar a função 

de integração social, o fenômeno ideológico não apresenta propriamente um sentido negativo. 

Essa acepção negativa surge quando, na perspectiva marxista, as situações ligadas às 

diferenças entre classes sociais são discutidas, acionando um sistema justificativo da 

dominação que detona o caráter de deformação atribuído ao fenômeno ideológico. 

De um lado, percebemos uma concepção de ideologia ligada à tradição marxista, que 

apresenta o fenômeno ideológico de uma forma particular, entendendo-o, como vimos em 

Chauí (1988; 2000), como algo que leva ao apagamento das contradições próprias da 

realidade social, camuflando-a. De outro lado, há uma noção mais ampla de ideologia, 

compreendida como uma visão, uma concepção de mundo, um conjunto de valores de um 

grupo social em determinada circunstância histórica. Essa segunda noção acarreta uma 

compreensão da linguagem e da ideologia como noções intrinsecamente ligadas e 

mutuamente necessárias, já que a linguagem é umas das instâncias em que a ideologia se 

manifesta de modo significativo. Desse modo, não é possível dizer que há um discurso 

ideológico, pois todos o são. Deixa-se de lado uma concepção de ideologia como 

dissimulação e mascaramento, para se compreendê-la como algo inerente ao signo de modo 

geral. Dessa forma, conforme explica Brandão (1991, p.27), 

 
pelo caráter arbitrário do signo, se por um lado a linguagem leva à criação, à 
produtividade de sentido, por outro representa um risco na medida em que 
permite manipular a construção da referência. Essa liberdade de relação 
entre signo e sentido permite produzir, por exemplo, sentidos novos, atenuar 
outros e eliminar os indesejáveis. 

 
Esses dois modos de compreender a ideologia não se excluem, quando consideramos 

que a ideologia, enquanto concepção de mundo, é uma forma legítima de pensar o mundo e 

que não exclui outras formas de fazê-lo. O ato de pensar o mundo, de recortá-lo, é marcado 

pela subjetividade. Os modos de ordenar os dados da realidade podem variar conforme o lugar 

social e histórico de quem realiza essa operação. Esse recorte da realidade, visto como 

legítimo por seu operador, pode ser incompatível com a realidade apresentada, na medida em 

que, inscritos em uma dada situação, somos levados a agir pelo conjunto de valores daquela 
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situação, daquele grupo, sem, muitas vezes, racionalizá-los no nível da consciência. O autor 

do livro didático, por exemplo, vai redigir um texto de apresentação com uma visão positiva a 

respeito de seu material, porque é levado a pensar – segundo o lugar que ocupa como autor – 

que essa é forma mais compatível de apreensão da realidade; ainda que um analista – 

posicionado em outro lugar, o de crítico – pense de modo diferente.  

Ao fim deste percurso sobre algumas noções de ideologia – itinerário motivado por 

nossa primeira formação superior, filosofia –, percebemos que o conceito de ideologia a partir 

da AD-3 e dos procedimentos analíticos depois dela empreendidos, distancia-se da noção de 

ideologia marxista, da noção político-partidária de ideologia, à medida em que a ideologia não 

apresenta, necessariamente, um valor negativo. As noções de ideologia apontadas em Bakhtin 

(2006), Althusser (1974) e Ricoeur (1977) são absorvidas pela AD, a partir de sua terceira 

época, na elaboração do conceito de formação ideológica do qual tratamos no item 1.5.  

Após essas considerações sobre a noção de ideologia, percebendo a pluralidade com 

que esse conceito é tratado, compreende-se que cada noção de ideologia vai designar um 

modo próprio por meio do qual vai ser tratada sua relação com a linguagem. A AD, plural em 

sua constituição, se apropria da noção de ideologia e a relê na perspectiva da consolidação de 

seu objeto, o discurso. 

 

1.3 Discurso: efeito de sentido e materialização ideológica 

Acontece um deslocamento no foco dos estudos linguísticos quando se reconhece 

que, em sua constituição, a linguagem é dual, apresentando um caráter atravessado pela 

subjetividade de quem se apropria dos elementos linguísticos em uma dada situação 

comunicativa. A sacra oposição entre língua/fala que impôs uma linguística da língua é, 

então, vista sob novo prisma. Estudiosos buscam compreender o fenômeno da linguagem não 

mais como algo centrado apenas no sistema abstrato – a língua –, ideologicamente neutro, 

mas numa instância situada fora desse polo da dicotomia saussureana. Essa instância da 

linguagem é o discurso.  

A AD toma como objeto de estudo o discurso, cuja inscrição se dá no próprio nome 

da disciplina. Entretanto, o que é o discurso? Para responder a essa questão, é preciso 

entender que não se trata, aqui, da acepção de discurso como pronunciamento político, texto 

construído com base em rebuscado estilo, retórica ou outras definições costumeiras de 

discurso. Para compreender o discurso como objeto formal de uma disciplina, pode-se 

proceder à oposição deste termo à fala, à língua ou ao texto. O objeto da AD não é só a fala, 

não é só a língua, nem é só o texto. É o discurso que, etimologicamente, como aponta Orlandi 
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(1999, p.15), “tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O 

discurso é assim a palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 

observa-se o homem falando”.  

Elaborando, por uma questão didática, uma definição de discurso, Brandão (1991, 

p.89) assim se expressa:  

 

Discurso é o efeito de sentido construído no processo de interlocução (opõe-
se a uma concepção de língua como mera transmissão de informação). O 
discurso não é fechado em si mesmo e nem é do domínio exclusivo do 
locutor: aquilo que se diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar 
social do qual se diz, para quem se diz, em relação a outros discursos. 

 

A noção de discurso como efeito de sentido distancia-se da noção de discurso 

apontada em Harris (1969) bem como da noção sugerida em Benveniste (1989). Como efeito 

de sentido, o discurso não diz respeito somente a uma sequência de enunciados sobre a qual se 

poderiam operar relações transfrásticas. O que alguém enuncia está ligado ao momento social 

e histórico em que se insere e a outros fatores que condicionam o dizer, bem como os sentidos 

que podem ser a partir dele construídos. 

A concepção de discurso possibilita a ligação necessária entre o nível propriamente 

linguístico e o extralinguístico. O elo que há entre a significação de uma materialidade textual 

e suas condições sócio-históricas de produção é que constitui a própria significação. 

Tratar da linguagem pela via do discurso é considerar todo o ambiente social, 

cultural e histórico em que o sentido é produzido. Não se restringindo a um sistema de signos 

que serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento, a língua 

pensada pelo viés discursivo é interação, um modo de produção social e cultural. 

Pode-se situar o discurso em relação ao conceito de obra cultural. Conforme Vaz 

(1996), a noção de obra cultural compreende a cultura dimensionada em duas faces, a objetiva 

e a subjetiva. A face objetiva da cultura manifesta-se na obra cultural em si (uma peça de 

música erudita, por exemplo); a face subjetiva manifesta-se na (re)significação que uma 

pessoa faz ao tomar contato com a obra cultural (a apreciação da peça musical, por exemplo). 

O discurso é, também, obra cultural. O sujeito – que se constitui como tal no discurso – 

constrói o sentido a partir da realidade social, histórica e cultural em que está inserido, a 

compreensão se dá a partir do lugar de quem toma contato com essa produção de sentido. 

Pensemos em outro exemplo: uma fotografia. Temos diante de nós duas fotografias. 

Uma, de Sebastião Salgado, apresenta uma mulher, na janela de sua casa, no interior do 

Ceará. A casa, de pau-a-pique, portas e janelas toscas. A mulher, rosto sofrido, semblante 
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cansado, olhos perdidos num horizonte que só imaginamos, não está na foto. A outra 

fotografia está estampada em uma revista que trata da vida das celebridades. Nela, certa atriz 

vislumbra o mar de Copacabana que se abre diante do apartamento do Hotel Copacabana 

Palace em que está hospedada. Temos dois objetos culturais distintos, dois olhares, duas 

perspectivas que se abrem diante de possíveis leitores. Em razão do posicionamento de cada 

leitor, devido a seus astigmatismos e miopias é que cada uma das fotografias, como obra 

cultural, será significada e/ou ressignificada. Cada fotografia, portanto, como atividade 

simbólica resultante do fazer humano no mundo com os outros, vai se constituir como um 

discurso próprio. 

Na AD, pensa-se a língua como trabalho simbólico, de caráter histórico-social que, 

produzindo sentido, constitui o homem e sua história. A língua é pensada em sua dimensão 

cultural, ambientada em uma situação social e histórica determinada, possibilitando ao 

homem significar e significar-se. Não se trata, na AD, da língua como sistema abstrato, mas 

da língua que, possibilitando a constituição do ser humano, constitui-se com ele. 

A noção de discurso traz em si a noção de sentido compreendida como um processo 

e não como algo pronto a ser identificado pelos indivíduos. Na interlocução, os sujeitos – 

manifestando-se pela linguagem –, dada a posição que ocupam, operam na produção, 

construção e reconstrução dos sentidos. Para se falar em discurso e, consequentemente, em 

sentidos, é preciso considerar que os elementos existem no social; é preciso considerar as 

ideologias, a história. A língua se inscreve na história, construindo-a e produzindo sentidos. 

Assim, “o estudo do discurso toma a língua materializada em forma de texto, forma 

linguístico-histórica, tendo o discurso como objeto” (FERNANDES, 2007, p.22, grifo do 

autor). Uma análise evidencia os possíveis sentidos de um discurso, considerando suas 

condições sócio-históricas de produção que, por sua vez, compreendem os sujeitos e a 

situação social. Uma palavra tem um sentido que está associado à formação ideológica no 

interior da qual se situam os sujeitos que a utilizam: “o sentido de uma palavra, de uma 

expressão, de uma proposição, etc., não existe ‘em si mesmo’ (...) mas, ao contrário, é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico no 

qual as palavras, expressões e proposições são produzidas” (PÊCHEUX, 1997, p.190). 

Desse modo, o discurso materializa uma ideologia; considerá-lo é perceber a 

linguagem como lugar privilegiado da manifestação de ideologia, como elemento de 

mediação necessária entre o homem e sua realidade e como forma de engajar a pessoa em sua 

realidade. A linguagem pensada discursivamente é lugar de conflito, de confronto ideológico 
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(BAKHTIN, 2006), não podendo ser estudada fora da sociedade uma vez que os processos 

que a constituem são histórico-sociais.  

Nesse sentido, a AD, ao pensar a linguagem pelo discurso, articulando-o à ideologia, 

utiliza, em seus procedimentos de análise, as noções de condições de produção do discurso, 

formação ideológica e formação discursiva cuja compreensão se dá por conceitos elaborados 

por Foucault (1997) e Pêcheux (1990; 1997). 

 
1.4 Condições de produção do discurso 

A noção de condições de produção do discurso elaborada por Pêcheux (1990) traz, 

na própria designação, uma palavra que está ligada ao materialismo histórico: o termo 

“condição”. Para o autor, o que interessa do materialismo histórico à elaboração de uma teoria 

do discurso é questão da superestrutura ideológica associada ao que é próprio de determinada 

formação social.  

Na elaboração de uma definição geral do conceito de condições de produção do 

discurso, Pêcheux (1990) inscreve essas condições no esquema informacional da 

comunicação organizado por Jakobson, mas compreende os envolvidos na comunicação como 

protagonistas de um discurso que não são indivíduos, “organismos humanos e individuais”, 

mas representações de lugares sociais ocupados segundo a ordenação – fixada pelo jogo de 

imagens – de uma dada formação social. A mensagem, por sua vez, cede lugar para o termo 

discurso, o que significa dizer que não se trata, como na teoria da informação, da transmissão 

de uma informação entre A (emissor) e B (receptor), mas de um efeito de sentido entre os 

pontos A e B. Nas palavras de Pêcheux (1990, p.82): 

 
Fica bem claro, já de início, que os elementos A e B designam algo diferente 
da presença física de organismos humanos individuais. Se o que dissemos 
antes faz sentido, resulta pois dele que A e B designam lugares determinados 
na estrutura de uma formação social, lugares dos quais a sociologia pode 
descrever o feixe de traços objetivos característicos: assim, por exemplo, no 
interior da esfera da produção econômica, os lugares do “patrão” (diretor, 
chefe de empresa etc.), do funcionário de repartição, do contramestre, do 
operário, são marcados por propriedades diferenciais determináveis. 

 
Assim, tem-se o delineamento de um jogo de imagens, denominado formação 

imaginária, que, no interior de dada formação social, faz surgir, autoriza e justifica os lugares 

sociais a serem ocupados pelos indivíduos. Sobre os lugares sociais, associados ao jogo de 

imagens, assim se expressa Pêcheux (1990, p.82, grifos do autor): 
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Nossa hipótese é a de que esses lugares estão representados nos processos 
discursivos em que são colocados em jogo. Entretanto, seria ingênuo supor 
que o lugar como feixe de traços objetivos funciona como tal no interior do 
processo discursivo; ele se encontra aí representado, isto é, presente, mas 
transformado; em outros termos, o que funciona nos processos discursivos é 
uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se 
atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 
lugar e do lugar do outro.  

 

Desse modo, em qualquer formação social, há regras que orientam a projeção das 

imagens e estabelecem “as relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições 

(representações dessas situações)” (PÊCHEUX, 1990, p.82). Pensando desse modo, é possível 

dizer que a uma mesma situação pode ser representada por posições diferentes, assim como a 

diferentes situações podem corresponder a uma mesma posição. Na sequência dessa 

exposição, Pêcheux (1990) elabora vários gráficos em que fica explícita a possibilidade de 

uma multiplicação das formações imaginárias que resultam “de processos discursivos 

anteriores (provenientes de outras condições de produção) que deixaram de funcionar mas que 

deram nascimento a ‘tomadas de posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do 

processo discursivo em foco” (PÊCHEUX, 1990, p.85). No processo discursivo, a percepção, 

a produção de sentido não se dá como apreensão de algo pronto, mas acontece “atravessada 

pelo ‘já ouvido’ e o ‘já dito’, através dos quais se constitui a substância das formações 

imaginárias enunciadas” (PÊCHEUX, 1990, p.85). Isso quer dizer as condições de produção 

englobam os sujeitos e a situação em que estão inseridos. Por meio da memória, pensada em 

relação ao discurso como interdiscurso – o que já foi dito antes, em outro lugar, de forma 

independente –, é possível dizer. O interdiscurso, a memória, deixa disponíveis os dizeres que  

“afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada. (...) O fato de que 

há um já dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer é fundamental para se 

compreender o funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia” 

(ORLANDI, 1999, pp.31-32).  

Se, para que uma palavra dita por alguém faça sentido, há a necessidade de que essa 

mesma palavra já faça sentido, é igualmente necessário que aquilo que foi dito anteriormente 

se apague na memória para que se torne agora um dito novo (embora já dito). A AD, então, 

procura considerar aquilo que foi dito em um discurso e em outro, as formas como algo foi 

dito, observando que em todo dizer há um não dito que estrutura o dizer. O interdiscurso é, 

portanto, estruturado pelo esquecimento que possibilita a um sujeito julgar-se fonte de seu 

dizer (FOUCAULT, 1997). 
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Para Pêcheux (1997), é possível fazer a distinção de dois tipos de esquecimento: o 

esquecimento número um, da instância do inconsciente; e o esquecimento número dois, da 

ordem da enunciação. 

O primeiro esquecimento está associado ao fato de dizermos algo de um modo e não 

de outro. Ao falarmos “está quente”, por exemplo, poderíamos ter dito “está frio” ou “está 

morno” etc. Ao longo da enunciação, famílias parafrásticas são formadas e indicam sempre 

que poderia ser outro nosso dizer. Esse outro dizer possível significa em nosso dizer, ainda 

que não tenhamos consciência disso. Conforme pontua Orlandi (1999, p.35),  

 

este ‘esquecimento’ produz em nós a impressão da realidade do pensamento. 
Essa impressão, que é denominada ilusão referencial, nos faz acreditar que 
há uma relação direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo, de tal 
modo que pensamos que o que dizemos só pode ser dito com aquelas 
palavras e não outras, que só pode ser assim. Mas este é um esquecimento 
parcial, semiconsciente e muitas vezes voltamos sobre ele, recorremos a esta 
margem de famílias parafrásticas, para melhor especificar o que dizemos. É 
o chamado esquecimento enunciativo e que atesta que a sintaxe significa: o 
modo de dizer não é indiferente aos sentidos. 

 

O segundo esquecimento, denominado também esquecimento ideológico, é resultado 

da forma como o sujeito é afetado pela ideologia. Esse esquecimento torna-nos possível a 

ideia de que somos origem de nosso dizer, quando, na verdade, retomamos, quando dizemos, 

retomamos sentidos que já existiam antes de nós. Nas palavras de Orlandi (1999, p.35), 

 

esse esquecimento reflete o sonho adâmico: o de estar na inicial absoluta da 
linguagem, ser o primeiro homem, dizendo as primeiras palavras que 
significariam apenas e exatamente o que queremos. Na realidade, embora se 
realizem em nós, os sentidos apenas se representam como originando-se em 
nós: eles são determinados pela maneira como nos inscrevemos na língua e 
na história e é por isso que significam e não pela nossa vontade. 

 

Sentidos e sujeitos estão em movimento, já que o que é dito, embora seja já dito, é 

sempre outro dito. As ilusões que os esquecimentos possibilitam são necessárias para que a 

linguagem funcione acionada pelos sujeitos na produção de sentidos que constitui o discurso 

(FOUCAULT, 1997). 

O discurso, então, como consideração do linguístico e do que vai além deste, 

materializa a ideologia, noção reelaborada no interior da AD por Foucault (1997) como 

formação discursiva, conceito explicado por Pêcheux (1997) por meio da noção de formação 

ideológica. 
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1.5 Formação ideológica e formação discursiva  

Conforme Foucault (1997), a materialidade ideológica se concretiza em várias 

instâncias, entre as quais está o discurso. Desse modo, o discurso é um dos aspectos materiais 

da existência material das ideologias. Quando se pensa nos conceitos de formação ideológica 

(FI) e formação discursiva (FD), procede-se a uma análise do modo pelo qual a ideologia 

articula-se com o discurso. 

Em Pêcheux (1997), percebe-se que o discurso pode ser pensado por meio da 

estrutura ideológica associada a um modo de produção dominante em uma formação social 

específica. O funcionamento dessa estrutura ideológica é determinado por relações de 

produção no interior das quais o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, fato que o 

leva a ocupar um determinado lugar e a desempenhar determinados papéis em uma formação 

social dada. A formação ideológica configura-se, desse modo, como um conjunto de ações e 

representações relacionadas a posições de classes que, em conflito entre si, inscrevem o 

sujeito em uma situação social determinada. 

Cada formação ideológica pode compreender várias formações discursivas, já que 

compreendemos que o sentido não existe de forma previamente definida, mas é estabelecido 

em razão das posições ideológicas que os sujeitos ocupam. Uma mesma palavra pode assumir 

sentidos diferentes de acordo com a formação ideológica em que está inserido o sujeito que a 

enuncia. A enunciação, por sua vez, será determinada por um conjunto complexo que a 

autoriza ou não, que define o que pode e deve ser dito em uma formação ideológica 

específica. A esse conjunto denomina-se formação discursiva. 

Foucault (1997), ao investigar as condições históricas e discursivas em que são 

constituídos os sistemas de saber, concebe a noção de formação discursiva que, mais tarde, 

vai ser incorporada por Pêcheux ao arcabouço teórico da AD. 

O discurso, para Foucault (1997), é formado por elementos que não estão ligados por 

nenhum princípio uno, por isso, o discurso é dispersão. Ao analista do discurso, caberia, 

então, justamente a descrição do modo como essa dispersão se dá no interior de cada discurso, 

estabelecendo regras que possibilitassem ao analista a determinação dos elementos 

constitutivos do discurso. Essas regras, determinam uma formação discursiva dada e, como 

explica Brandão (1991, p.28), “se apresentam sempre como um sistema de relações entre 

objetos, tipos enunciativos, conceitos e estratégias. São elas que caracterizam a ‘formação 

discursiva’ em sua singularidade e possibilitam a passagem da dispersão para a regularidade”. 

Se, para Foucault (1997), o discurso é um conjunto de enunciados associados a uma 

mesma formação discursiva, a análise de uma formação discursiva, será, então, a descrição 
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dos enunciados que são próprios a uma formação discursiva e que constituem sua 

regularidade. 

Partindo dessa compreensão foucaultiana do discurso, Pêcheux (1997) apresenta a 

noção de formação discursiva que funciona por meio de dois modos: a paráfrase e o pré-

construído.  

O primeiro modo diz respeito ao fato de um discurso produzir sentido em razão de 

aquilo que o sujeito enuncia estar em oposição a outro enunciado possível. As palavras, 

portanto, não têm sentido nelas mesmas, o sentido depende da inserção dessas palavras no 

interior de determinadas formações discursivas. A palavra “artilheiro”, por exemplo, tem 

sentido diferente se empregada na formação discursiva do futebol e na formação discursiva 

bélica. Entretanto, o pré-construído da palavra “artilheiro”, relacionado interdiscursivamente à 

formação discursiva bélica, possibilita que, na formação discursiva do futebol, perceba-se o 

atravessamento da outra formação discursiva. O sentido é, então, marcado ideologicamente. 

Esse traço ideológico não está na palavra ou nos enunciados em si, mas no discurso, na 

maneira como a ideologia se materializa nele, produzindo efeitos de sentido em uma relação 

recíproca. Conforme pontua Orlandi (1999, p.43), “as palavras falam com outras palavras. 

Toda palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relação com 

outros: dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória”. 

O segundo modo diz respeito à possibilidade de compreender um enunciado pela 

referência que faz à formação discursiva. Uma mesma palavra pode significar de modo 

diferente em razão da formação discursiva em que está inserida. Entretanto, pelo 

interdiscurso, pode-se perceber que, muitas vezes, uma formação discursiva está atravessada 

por outras, como no exemplo que demos acima sobre a palavra “artilheiro”. Embora a palavra 

“artilheiro”, no futebol, não tenha o mesmo sentido de quando empregada no discurso bélico, 

há um traço pré-construído que nos permite associar o sentido dessa palavra na formação 

discursiva do futebol com seu sentido na formação discursiva bélica. 

Os sentidos, portanto, não estão previamente determinados por propriedades da 

língua, eles são constituídos nas relações que se dão no interior de uma formação discursiva, 

que por sua vez, como afirma Orlandi (1999, p.44), não são blocos homogêneos que 

funcionam automaticamente, “elas são constituídas pela contradição, são heterogêneas nelas 

mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se continuamente em 

suas relações”. 

Sobre essa característica fluida das fronteiras da formação discursiva, assim postula 

Pêcheux (1990, p.314, grifos do autor): 
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a noção de formação discursiva tomada de empréstimo a Michel Foucault, 
começa a fazer explodir a noção de máquina estrutural fechada na medida 
em que o dispositivo da FD está em relação paradoxal com seu ‘exterior’: 
uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 
‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 
se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais 
(por exemplo, sob a forma de ‘pré-construídos’ e ‘de discursos transversos). 
 

 
Essa fluidez fronteiriça da FD permite pensá-la, então, especialmente em seu 

segundo modo de funcionamento, o pré-construído, na relação que estabelece com outras 

formações discursivas. A palavra “pontífice”, por exemplo, pertence à formação discursiva 

católica e é um dos designativos para os bispos e para o papa, o sumo pontífice (se há um 

“sumo”, há outros pontífices). O sentido etimológico dessa palavra, “aquele que se torna 

ponte, que faz a ponte, que liga”, já usado (pré-construído) na formação discursiva própria do 

Império Romano – o imperador era o pontífice – é que permite que os bispos católicos e o 

papa (que é o bispo de Roma), inseridos em determinada formação discursiva atravessada por 

outra, sejam chamados assim. Temos aqui um exemplo de interdiscurso. Acerca do 

interdiscurso, Pêcheux (1990, p.314, grifo do autor) afirma que 

 

a noção de interdiscurso é introduzida para designar “o exterior específico” 
de uma FD enquanto este irrompe nesta FD para constituí-la em lugar de 
evidência discursiva, submetida à lei da repetição estrutural fechada: o 
fechamento da maquinaria é, pois, conservado, ao mesmo tempo em que é 
concebido então como resultado paradoxal da irrupção de um ‘além’ exterior 
e anterior. 

 

Ao analista cabe a tarefa de considerar, na descrição dos elementos que são próprios 

de uma formação discursiva, os traços que os aproximam de outra formação discursiva. Esses 

traços podem ou não estar linguisticamente marcados, já que o enunciado, em seu “direito” e 

“avesso”, revela ou não a presença de outra formação discursiva naquela em que se insere.  

No caso do presente trabalho, além da consideração da formação discursiva no 

interior da qual são constituídos os enunciados que pretendemos analisar, faz-se necessário 

pensar a noção discursiva de sujeito. É isso que objetivamos fazer a seguir. 

 

1.6 A questão da subjetividade em Pêcheux e Foucault 

A questão do sujeito, da subjetividade, é um tema de muitos desdobramentos no 

âmbito dos estudos discursivos. Como não é objetivo deste trabalho um mergulho na gênese 
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das discussões a respeito do sujeito na teoria do discurso, limitamo-nos a uma abordagem da 

noção de sujeito em dois teóricos específicos: Pêcheux e Foucault. Sobre as considerações 

desses dois estudiosos, estrutura-se o presente estudo, cujo objetivo principal é uma análise do 

processo de construção do sujeito aluno em textos de apresentação dos LDP. 

A AD, ao formular o conceito de seu objeto, postula que o discurso “é o efeito de 

sentido construído no processo de interlocução (opõe-se a uma concepção de língua como 

mera transmissão de informação)” (BRANDÃO, 1991, p.89). 

Se o discurso é um efeito de sentidos entre A e B em relação a R, lugares e 

posicionamentos sociais formados e autorizados por um conjunto de formações imaginárias 

que antecipam o discurso (PÊCHEUX, 1990), as condições de produção do discurso 

“constituem a instância verbal de produção do discurso: o contexto histórico-social, os 

interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si e do outro e do referente” 

(BRANDÃO, 1991, p.89).  

Nesse sentido, o LDP, pensado como materialização de um discurso, no caso, o 

escolar, deve ser olhado em todos os aspectos que o constituem. A formação do autor, o que 

ele pensa a respeito do professor e do aluno que irão utilizar o livro, o momento em que o 

livro é escrito e o modelo educacional que lhe dá suporte são alguns aspectos que, além do 

linguístico, contribuem para uma abordagem discursiva do LDP. 

Em outras palavras, conforme postula Pêcheux, “todo processo discursivo supunha, 

por parte do emissor, uma antecipação das representações do receptor, sobre a qual se funda a 

estratégia do discurso” (PÊCHEUX, 1990, p.84). No caso do LDP, há um conjunto de lugares 

socialmente autorizados que conferem valor ao discurso materializado pelo livro: autor, aluno 

e professor e as imagens que cada um tem de si, dos outros e do referente são condições sem 

as quais o discurso veiculado pelo LDP não funcionaria.  

Essas condições de produção são criadas, determinadas e consolidadas pela atividade 

sócio-histórico-cultural que possibilita a própria constituição discursiva. Desse modo, vale 

ressaltar, diante de tais reflexões, que, “para a AD, o conceito de condições de produção 

exclui definitivamente um caráter ‘psicossociológico’, mesmo na ‘situação concreta’. Além 

disso, pode ser desdobrado, por um lado, em condições de longo alcance (...) e, por outro, em 

condições mais imediatas (...)” (POSSENTI, 2005, p.369). 

A partir de um lugar social dado, a formação discursiva determina o que pode e deve 

ser dito. Conjunto de enunciados marcados por regularidades comuns e mesmas estruturas de 

elaboração, a formação discursiva se define pela sua relação com a formação ideológica. As 
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formações discursivas, conforme se vê em Maingueneau (1997), bem como as formulações 

discursivas, fazem parte de um universo discursivo que estrutura os acontecimentos.  

Ao considerar as condições de produção do discurso, Pêcheux (1990) afirma que, na 

AD, o sujeito, bem como o sentido, é constituído no discurso. A AD, portanto, compreende o 

sujeito como um ser social, não estruturado em uma individualidade, mas como “um sujeito 

que tem existência em um espaço social e ideológico, em um dado momento da história e não 

em outro” (FERNANDES, 2007, p.33). Ao tratar o sujeito como um produto da sociedade, a 

AD não nega a existência real dos sujeitos, mas distancia-se da noção idealista de sujeito 

como um ser empírico, imanente.  

Enquanto se pode afirmar, categoricamente, que o projeto epistemológico de 

Pêcheux – um dos fundadores da AD – visava à construção de uma análise do discurso, o 

mesmo não pode ser dito a respeito do projeto foucaultiano o qual, como observa Gregolin 

(2004), não objetivava, de modo imediato, a construção de uma teoria do discurso. 

Trabalhando com temáticas amplas, envolvendo relações entre o saber e o poder, Foucault 

abriu sua investigação em direções variadas, tentando compreender tanto as transformações 

históricas dos saberes, quanto a construção histórica das subjetividades. Embora não tivesse 

por objetivo imediato o desenvolvimento de uma teoria discursiva, a obra de Foucault deixa 

antever um percurso teórico discursivo, já que suas temáticas  

 
estão sempre articuladas a uma reflexão sobre os discursos: pressupondo que 
as coisas não preexistem às práticas discursivas, Foucault entende que estas 
constituem e determinam os objetos. É, assim, no interior da reflexão sobre 
as transformações históricas do fazer e do dizer na sociedade ocidental que 
uma teoria do discurso vai-se delineando e encontra um lugar central na 
obra de Foucault. (GREGOLIN, 2004, p.54, grifos da autora) 

 

A trajetória de Foucault, na qual se delineia uma teoria do discurso, é marcada pelo 

caráter múltiplo advindo da amplitude de temas dos quais se ocupou esse pensador francês. 

Nessa multiplicidade de temas, é possível identificar uma problemática presente em todo o 

percurso filosófico foucaultiano: a questão do sujeito. Conforme Foucault (1995) mesmo 

afirma, o tema central de sua pesquisa é o sujeito.  

Segundo observa Fonseca (2003), a questão do sujeito é apresentada nos trabalhos 

foucaultianos ancorada na noção de que este é algo constituído – concepção oposta à ideia de 

sujeito como um dado –, de modo que se torna imperiosa a investigação de sua constituição. 

Como Foucault (2004, p.275) mesmo afirma, o sujeito 
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não é uma substância. É uma forma, e essa forma nem sempre é, sobretudo, 
idêntica a si mesma. [...] Há, indubitavelmente, relações e interferências 
entre essas diferentes formas do sujeito; porém, não estamos na presença do 
mesmo tipo de sujeito. Em cada caso, se exercem, se estabelecem consigo 
mesmo formas de relação diferentes. E o que me interessa é, precisamente, a 
constituição histórica dessas diferentes formas do sujeito. 

 

De fato, Foucault mesmo ressalta que seu objetivo “foi criar uma história dos 

diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” 

(FOUCAULT, 1995, p.231). Para alcançar esse seu objetivo, o autor tratou, no decorrer de 

sua investigação, de três modos de objetivação, processos por meio do quais se dá a 

transformação dos seres humanos – indivíduos – em sujeitos, como se pode ver em suas 

palavras: 

  
O primeiro modo é o da investigação, que tenta atingir o estatuto de ciência, 
como por exemplo, a objetivação do sujeito no discurso na grammaire 
génerale, na filologia e na linguística. (...) Na segunda parte do meu 
trabalho, estudei a objetivação do sujeito naquilo que eu chamarei de 
“práticas divisoras”. O sujeito é dividido no seu interior e em relação aos 
outros. Este processo o objetiva. (...) Finalmente, tentei estudar – meu 
trabalho atual – o modo pelo qual um ser humano torna-se um sujeito. Por 
exemplo, eu escolhi o domínio da sexualidade – como os homens 
aprenderam a se reconhecer como sujeito de ‘sexualidade’. (FOUCAULT, 
1995, p.231-232, grifo do autor) 

 

Ainda que fosse de grande importância um aprofundamento sobre cada um desses 

três modos de objetivação trabalhados por Foucault, o escopo do presente estudo direcionou o 

enfoque apenas para o terceiro modo, sobre o qual se assenta parte da presente reflexão acerca 

da constituição do sujeito aluno em textos de apresentação de LDP – um dos modos de 

objetivação dessa forma sujeito. 

Trabalhando o terceiro modo de objetivação do sujeito, Foucault (1995) investigou a 

subjetivação tratando de “técnicas de si” e da “governamentalidade”, procedimentos de 

constituição do sujeito. Ainda que, nessa terceira fase, o autor tenha-se centrado sobre o 

domínio da sexualidade, acreditamos ser possível, por meio de uma livre apropriação das 

ideias de Foucault (1997), fazer uma abordagem dos textos de apresentação dos LDP como 

mecanismos de constituição do sujeito aluno, entendido como produto de um processo: a 

subjetividade. 

Tratar de objetivação da forma-sujeito é considerar o processo de produção histórico-

política da qual emerge o sujeito – ou a forma sujeito, como ressalta Tedesco (2007). Nesse 

processo de produção, situam-se as relações de poder que interessam ao estudo que se faz da 
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constituição do sujeito. No caso específico deste trabalho, entendemos que o LDP – como 

veremos na análise de textos de obras selecionadas – configura-se como um espaço no qual se 

travam relações de poder que podem ser tratadas como processos de subjetivação. 

Falar de subjetividade, portanto, é falar “de um processo de produção dirigido à 

geração de modos de existência, ou seja, modos de agir, de sentir, de dizer o mundo. É 

analisar um processo de produção que tem a si mesmo, o sujeito, como produto” (TEDESCO, 

2007, p. 140-141). Desse modo, a subjetividade é, ao mesmo tempo, processo e produto.  

Entender a subjetividade como processo e produto é considerar, conforme assinalam 

tanto Pêcheux quanto Foucault, que o sujeito – a subjetividade como produto – é constituído 

nas tramas, no curso (e no discurso?) do processo histórico.  

Com base nessa compreensão, entendemos que o LDP é, como discurso, produto de 

um processo histórico no qual se constituem formas-sujeitos: autor, aluno, professor etc. Para 

pensar uma forma-sujeito constituída no discurso do LDP é necessário, então, proceder a uma 

consideração do percurso histórico desse nosso objeto. 

O LDP, pelas características variadas de sua estruturação, oferece múltiplas 

possibilidades de constituição de um corpus para análise. No nosso caso específico, elegemos 

como material a ser analisado os textos de apresentação dos LDP. Para uniformizar o estudo e 

os dispositivos de análise, reunimos esses textos – alguns denominados pelos autores como 

prefácios – por meio da apropriação da noção de gênero do discurso. 

No capítulo seguinte, apresentamos um esboço histórico do livro didático (LD) e, por 

analogia e aproximação, do LDP; discutimos algumas concepções acadêmicas sobre o LDP e, 

por meio da noção de gênero do discurso em Bakhtin (1992) e Maingueneau (1997; 2001; 

2004), abordamos o textos de apresentação do LDP. 
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CAPÍTULO 2 

O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS E OS TEXTOS DE APRESENTAÇÃO 

COMO GÊNERO DO DISCURSO 

 

O livro didático é um instrumento frequente no fazer pedagógico do professor e, 

consequentemente, da realidade do aluno e da escola. Não é um instrumento novo, como se 

percebe em qualquer pesquisa sobre a história da educação. A história do livro didático no 

Brasil, segundo Freitag et. al. (1989) e Oliveira et. al. (1984), como pretendemos mostrar a 

seguir, está associada intimamente à política governamental em relação ao livro didático. 

Embora não haja muitas fontes de pesquisa sobre a história do LDP, por meio da história do 

livro didático em geral, podemos chegar à história do LDP. 

Neste capítulo, traçamos um esboço histórico da situação do livro no Brasil, 

chegando à política do livro didático a fim de depreender a história do LDP. Em seguida, 

apresentamos alguns olhares e discussões atuais sobre o LDP, esse instrumento que desperta 

posições das mais variadas e polêmicas. Após as considerações sobre o LDP – suporte dos 

textos de apresentação, nosso objeto de estudo – fazemos uma discussão sobre a noção de 

gênero discursivo, a fim de mostrar que os textos de apresentação dos LDP assim se 

configuram. 

 

2.1 O LDP ontem e hoje 

O livro didático, depois de algum tempo abandonado pelos estudiosos de forma geral 

(LAJOLO, 1982), tem sido, ultimamente, objeto de estudo de toda sorte de pesquisadores. De 

arquitetos a educadores, de médicos a cientistas sociais, enfim, intelectuais de todos os 

campos do saber têm se dedicado ao mais diversos estudos que partem de um olhar e 

investigação sobre o livro didático (BITTENCOURT, 2004). Dentre esses estudos destacam-

se aqueles que, de modos diversos, tomam o livro com um instrumento de análise dos eventos 

escolares. Nesse sentido, há muitas pesquisas em que os manuais escolares são analisados sob 

a ótica de sua estrutura, dos pressupostos teóricos que norteiam sua elaboração, dos processos 

ideológicos neles encadeados e sob muitos outros aspectos entre os quais a abordagem 

histórica da constituição do livro didático. As discussões acerca do livro didático – que 

abreviaremos como LD – podem, ainda, estar vinculadas à dimensão econômica – já que os 

LD movimentam uma rentável indústria editorial – e, nessa mesma direção, ao papel do 

Estado como controlador e consumidor da produção didática. No caso do Brasil, não se pode 
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deixar de citar que os altos investimentos públicos no Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) transformaram-no no maior programa do gênero no mundo. 

Segundo observa Bittencourt (2004, p. 471),  

 

as pesquisas e reflexões sobre o livro didático permitem apreendê-lo em sua 
complexidade. Apesar de ser um objeto bastante familiar e de fácil 
identificação, é praticamente impossível defini-lo. Pode-se constatar que o 
livro didático assume ou pode assumir funções diferentes, dependendo das 
condições, do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas 
diferentes situações escolares. Por ser um objeto de “múltiplas facetas”, o 
livro didático é pesquisado enquanto produto cultural; como mercadoria 
ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de mercado capitalista; como 
suporte de conhecimentos e de métodos de ensino das diversas disciplinas e 
matérias escolares; e, ainda, como veículo de valores, ideológicos ou 
culturais. 

 

Ainda segundo Bittencourt (2004), entre os vários trabalhos de investigação sobre o 

LD, está o trabalho dos pesquisadores do Centro de Memória da Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (USP) que, com a preocupação de inventariar e 

preservar a produção escolar, organizaram um acervo de LD das várias disciplinas escolares 

constituídas desde 1810. Além da organização do que se chamou Biblioteca do Livro 

Didático, o projeto vem organizando um banco de dados virtual dos livros escolares – 

LIVRES – a fim de catalogar os LD produzidos desde o início do século XIX aos dias atuais. 

Mas como se poderiam delinear os contornos históricos do LD e, consequentemente, 

do LDP no Brasil? Pensamos que o caminho percorrido por Witzel (2002) é boa indicação de 

como esse percurso histórico pode ser feito: só é possível discorrer sobre a história do LD se o 

fazemos com base na consideração da política do livro didático como apontado em Freitag et 

al. (1989).  

Antes de pensar propriamente a questão da política do LD, podemos, em breves 

apontamentos históricos, pensar em um contorno histórico do livro no Brasil, com base no 

trabalho de Hallewell (2005).  

A chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, pode ser apontada como um 

marco significativo em relação a uma história do livro no Brasil, já que, com os nobres 

portugueses, vieram muitos e variados exemplares das mais diversas literaturas. A fundação, 

após o estabelecimento da família real portuguesa, da Biblioteca Nacional é também um dado 

que caracteriza a consolidação de uma história do livro em terras tupiniquins.  

Pois bem, antes da chegada da corte portuguesa, nem havia imprensa no Brasil, já 

que a primeira máquina de impressão tipográfica chega com D. João VI para a instalação da 
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Imprensa Régia que, naquele contexto histórico dominado pelo binômio Estado-Igreja, só vai 

proceder à publicação de textos que não fossem considerados ofensivos ao Estado, à religião e 

aos costumes. O primeiro livro publicado pela Imprensa Régia foi Marília de Dirceu, de 

Tomás Antônio Gonzaga. Só em 1821, com a revogação da proibição de imprimir, segundo 

Aranha (1996), é que surgiram vários jornais folhetos e revistas, antes dos quais só havia o 

Correio Braziliense que, por ser um jornal de oposição à política de D. João VI, era impresso 

em Londres. 

Nesse momento histórico de raras editoras, destacam-se duas casas editoriais: a 

Laemmert, responsável pelas primeiras publicações de qualidade do Brasil; e a Garnier, que 

editou clássicos da literatura universal e foi uma das primeiras a editar, com restrições, 

autores brasileiros. Obras que contradiziam a ideologia dominante não eram aceitas para 

publicação, como foi o caso, em 1902, de Os sertões, de Euclides da Cunha, cuja publicação 

foi recusada pela editora Laemmert. 

Até o fim do século XIX, as atividades editoriais giravam em torno das necessidades 

das faculdades, ainda em número restrito no país, e de uma elite leitora com edição de livros 

de estudo e literatura. Em 1860, a Garnier abre uma filial, a Casa Garraux, que, além de 

livros, vendia artigos de papelaria e outros itens, fato que tornou essa livraria um espaço de 

destaque para a vida cultural da elite do Rio de Janeiro de então. Numa época em que a 

maioria da população era analfabeta, a falta de interesse do governo na elaboração de políticas 

educacionais e a falta de incentivo aos autores brasileiros foram fatores que determinaram a 

escassez na produção de livros. As regras, então (como ainda hoje), eram ditadas pelas 

editoras e não raros foram os brasileiros que recorreram a casas editoriais europeias a fim de 

terem seu trabalho aceito para impressão. Nesse contexto de final do século XIX, grande parte 

dos livros era importada da França e atendia à pequena parcela dos privilegiados alunos dos 

cursos universitários de então (HALLEWELL, 2005). 

No cenário da edição de material didático, surge, em 1902, a editora FTD2 cujo nome 

é uma homenagem a Frère Thóphane Durand, grande incentivador da produção de obras 

didáticas. Essa editora, mantida pelos Irmãos Maristas, posteriormente vai se tornar referência 

na publicação de material didático no Brasil, já que, só muito mais tarde, surgirão editoras 

congêneres, como a Livraria Acadêmica, fundada em 1914, que, mais tarde, torna-se a editora 

Saraiva. 

                                                           

2
 Informações sobre a história da Editora FDT, disponíveis em 

<http://www.ftd.com.br/v4/view/institucional/historico/100anos_historia.cfm>. Acesso em: 23 maio 2009. 
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Nesses primeiros anos do século XX, decisivos para a configuração da imprensa 

didática e, consequentemente, para a indicação dos rumos do LD, não podemos deixar de 

registrar a importante contribuição de Monteiro Lobato na produção de livros no Brasil. Para 

publicar suas obras e as de outros autores, ele fundou a Gráfica Monteiro Lobato e Cia. e não 

mediu esforços no sentido de publicar obras de qualidade. Entretanto, não obstante seu 

hercúleo esforço, sua gráfica acabou indo à falência. Lobato, entretanto, incansável defensor e 

incentivador da leitura e da circulação de livros, não esmoreceu em sua atividade e lançou as 

bases, em 1925, do que hoje é Companhia Editora Nacional. O autor, além de fundar a 

editora, traduziu muitos clássicos da literatura universal a fim de aproximá-la do leitor 

brasileiro e fomentou a circulação das obras de sua editora de todos os meios possíveis, 

oferecendo, em regime de consignação, livros que ficavam expostos até nos armazéns de 

“secos e molhados” muito comuns no interior dos rincões brasileiros. Se não havia livraria, 

fazia-se mister que os livros fossem oferecidos de algum modo, não raras vezes, entre gêneros 

alimentícios, fazendas e toda sorte de produtos expostos nos interioranos comércios. Embora 

as obras mais populares da Companhia Editora Nacional não tivessem caráter intrinsecamente 

didático, a influência das ações empreendidas pelo criador de Narizinho é inegável para a 

construção de uma história brasileira do livro e, por associação e decorrência lógica, para uma 

história do LD. 

A partir de 1937, ocorreram mudanças significativas no percurso referente à edição e 

circulação de LD, pois foi criado o Instituto Nacional do Livro Didático, órgão subordinado 

ao Ministério da Educação. Um fato que merece atenção especial foi a definição, em 1938, 

por meio do Decreto-Lei nº 1.006 de 30 de dezembro de 1938, do que devia ser entendido 

como LD. O mesmo decreto instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático, cuja função era 

examinar e julgar os LD, assim como indicar aqueles LD estrangeiros que deveriam ser 

traduzidos e sugerir a abertura de concursos para a produção de novos livros. Os intelectuais 

da época, consoante observação de Freitag et al. (1989), consideram que a comissão criada 

pelo Ministério da Educação tinha uma função mais de controle político-ideológico do que 

didático-educacional. Segundo observa Witzel (2002), “foi nessa época, pois, que se 

consagrou o termo ‘livro-didático’ entendido até os dias de hoje como sendo, basicamente, o 

livro adotado na escola, destinado ao ensino, cuja proposta deve obedecer aos programas 

curriculares escolares” (WITZEL, 2002, p. 17). Assim se definiu LD no Decreto-Lei nº 1.006 

de 30 de dezembro de 1938, em seu artigo segundo: 
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Compêndios são os livros que expõem total ou parcialmente a matéria das 
disciplinas constantes dos programas escolares; livros de leitura de classe 
são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros também são 
chamados de livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, 
manual, livro didático. (OLIVEIRA, 1980, p.12 apud OLIVEIRA et al., 
1984, p.22) 

 

Essa definição “privilegia o aspecto da ‘consagração’ ou legitimação do livro no 

próprio processo de ensino; o livro didático é basicamente o livro adotado na escola” 

(OLIVEIRA et al., 1984, p.23). Além de apresentar a definição de LD, o decreto lei citado, 

criou, como dissemos, a Comissão Nacional do Livro Didático a cujos membros, indicados 

pelo governo, cabia, entre outras, a função de examinar, avaliar e julgar os LD, autorizando 

ou não seu uso nas escolas. Essa atitude do governo, em pleno período do Estado Novo, um 

momento político autoritário, marcante e polêmico, foi a primeira iniciativa governamental 

nessa área da política educacional, buscando garantir, em primeira instância, a 

unidade/identidade nacional.  

O poder da referida comissão foi questionado, especialmente em razão de os critérios 

da comissão, segundo observação de Oliveira et al. (1984), valorizarem mais aspectos 

político-ideológicos do que pedagógicos, já que estava em pauta assegurar que os LD 

atendessem aos propósitos de formação de um certo espírito de nacionalidade. Oliveira et al. 

(1984) explicam que, dos critérios de impedimentos para adoção de uma obra didática 

estabelecidos pela comissão, apenas cinco tratavam de aspectos didáticos propriamente ditos, 

enquanto onze estavam associados a questões político-ideológicas como aspectos morais, 

cívicos e políticos. Com a Comissão Nacional do Livro Didático, percebem-se mudanças nas 

políticas do LD. Todavia, entre a comissão e o atual Plano Nacional do Livro Didático há um 

traço comum: o controle governamental (ou sua tentativa) às vezes explícito, às vezes 

subjacente ao que se enuncia nos documentos oficiais. 

Após a criação da comissão, cuja existência não foi tranquila em função de um 

processo permeado por impasses e dificuldades próprias da “centralização do poder, do risco 

da censura, das acusações de especulação comercial e de manipulação política, relacionada 

com o livro didático” (FREITAG et al., 1989, p.14), o Decreto-Lei 8.460, em 1945, 

consolidou a legislação 1.006/38 e dispôs sobre o funcionamento e organização da Comissão 

Nacional do Livro. Ou seja, não obstante as dificuldades de operacionalização da comissão e 

as loquazes críticas dos intelectuais da época a essa forma de centralização, o órgão se 

manteve e foi ampliado. 
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As questões relacionadas ao LD, entretanto, diante da ineficácia da política 

governamental protagonizada pela comissão, continuaram reclamando discussões mais sérias 

em relação ao que é próprio da didática e naquilo que concerne extrinsecamente à dimensão 

educacional. Além da inépcia da política do governo, surge outro agravante ligado à 

transformação do LD em um lucrativo produto de mercado, fazendo surgir, no complexo 

cenário educacional, a especulação comercial que, hoje, é tantas vezes discutida por quem se 

dedica ao estudo do LD (FREITAG et al., 1989). 

Sobre essa questão comercial, há um dado que não pode ser esquecido: a criação e 

extinção da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). Sob a égide do 

regime militar (e aqui se vislumbra a possibilidade de um trabalho de investigação a fim de 

perceber as condições de produção do discurso que possibilitou a criação desse acordo, 

propondo a elaboração de uma reflexão de caráter histórico-social, nos moldes da AD, que, 

em razão do escopo próprio deste trabalho, torna-se inviável nesta circunstância específica), 

durante os anos 60, foi criada a COLTED como resultado do Acordo MEC/USAID3. Segundo 

Freitag et al. (1989), esse acordo, firmado em 06 de janeiro de 1967, objetivava disponibilizar 

gratuitamente, no período de três anos, cerca de 51 milhões de livros para estudantes 

brasileiros. Ainda conforme as autoras, a COLTED propunha um programa 

desenvolvimentista – para cuja concretização dispunha de farta disponibilidade financeira –  

que incluiria a instalação de bibliotecas e a organização de cursos de treinamentos de 

instrutores e professores. Críticos da área da educação, entretanto, denunciaram que, por trás 

do acordo entre MEC/USAID, havia um interesse norteamericano de controlar as escolas do 

Brasil e, obviamente, dos LD que eram organizados, por meio de uma moderação de 

conteúdo, para serem instrumentos ideológicos dessa manipulação (FREITAG et. al., 1989). 

Os resultados do trabalho da COLTED foram desastrosos e culminaram em uma Comissão de 

Inquérito que devia apurar possíveis irregularidades e falcatruas no mercado livreiro, 

notadamente em relação à edição, divulgação e comercialização do LD.  

Após a extinção, em 1971, da COLTED, foi criado, conforme o Decreto-Lei nº 

68.728 de 08 de junho de 1971, o Programa do Livro Didático (PLID). Esse programa foi 

assumido em 1976, por determinação de decreto presidencial, pela Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME), criada em 1968. Antes de se tornar responsabilidade da 
                                                           

3 MEC/USAID: acordo que incluiu convênios realizados entre o Ministério da Educação (MEC) e a United 
States Agency for International Development (USAID), a partir de 1964. Esses convênios objetivavam a 
implantação do modelo educacional americano no Brasil. O movimento estudantil da época, discordando do 
acordo, protestou contra os convênios e reivindicou o fim do acordo. Diante disso, as organizações estudantis 
foram consideradas clandestinas pelo regime militar (DICIONÁRIO INTERATIVO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA, 2008). 
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FENAME, o PLID estava agregado ao Instituto Nacional do Livro (INL) – criado pelo 

Decreto-Lei nº 93 de 21 de dezembro de 1937 – subordinado ao Ministério da Educação 

(FREITAG et al. 1989). 

Ao Instituto Nacional do Livro, órgão ao qual esteve ligado o PLID, competia 

“definir diretrizes para formulação de programa editorial e planos de ação do MEC e autorizar 

a celebração de contratos, convênios e ajustes com entidades públicas e particulares e com 

autores, tradutores e editores, gráficos, distribuidores e livreiros” (OLIVEIRA et al., 1984, 

p.57). 

Acerca das competências da FENAME, órgão que assumiu a responsabilidade do 

PLID em determinação do Decreto-Lei nº 77.107, Freitag et al. (1989), explicam que ela 

deveria definir, a partir de então, “as diretrizes para a produção de material escolar e didático 

e assegurar sua distribuição em todo território nacional; formular programa editorial; cooperar 

com instituições educacionais, científicas e culturais, públicas e privadas, na execução de 

objetivos comuns” (FREITAG, 1989, p.15). Nessa época, surge, de maneira explícita, a 

vinculação da política governamental do LD ao caráter assistencialista que vai marcar, por 

exemplo, a decisão de se transferir para a Fundação de Assistência o Estudante (FAE), no 

início da década de 80, o gerenciamento de programas como o Programa do Livro Didático – 

Ensino Fundamental (PLIDEF). Essa concepção assistencialista resultou, segundo Freitag et 

al. (1989), em problemas como dificuldades de distribuição dos LD nos prazos previstos; 

aproximação das empresas e editoras junto aos órgãos governamentais responsáveis a fim de 

terem escolhidos pelo programa seus LD; além de uma tomada de decisões centralizadora e 

autoritária por parte dos responsáveis no governo. 

Até a década de 80, a história do LD no Brasil está intimamente associada a uma 

sucessão (que nos parece desastrosa) de decretos-lei que vão mudando de mãos a 

responsabilidade governamental sobre a gestão do LD.  

Após muitas discussões e consideradas as críticas vindas dos meios acadêmicos em 

relação à gestão do governo no que tange ao LD, em fins da década de 80 e início da de 90, 

foi decidido que a escolha do livro não seria mais feita por um órgão gestor, mas pelo 

professor que o utiliza em sala de aula, a exemplo do que já havia sido feito em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais (FREITAG et al., 1989). Desde então até 1997, a avaliação e 

escolha do LD era tarefa dos professores que, preparados ou não, deviam proceder ao 

processo, caso quisessem contar com os LD nos anos seguintes. Em 1997, o MEC criou o 

Processo de Análise e Avaliação Pedagógica dos livros, publicando seus resultados em guias 
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– o guia do livro didático – enviados com a intenção de orientar os professores na escolha dos 

LD. 

Também em 1997, foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), cujos 

objetivos seriam: 

 

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como para a 
melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e distribuição de 
livros didáticos para todos os alunos matriculados nas escolas das redes 
públicas do ensino fundamental de todo o País, cadastrados no Censo 
Escolar; 
b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer 
padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos utilizados 
nas diferentes regiões do País; 
c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo de 
seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica 
consciente dos títulos a serem adotados no Programa; 
d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo 
a sua utilização/reutilização por três anos consecutivos. (BRASIL, 2009) 

 

A criação do PNLD e sua execução são mais um aspecto do controle exercido pelo 

governo sobre o LD. A constituição da história do LD está, por assim dizer, condicionada à 

gestão do governo. O PNLD, subordinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), encaminha desde a inscrição das obras didáticas até a distribuição das 

mesmas, o que é feito pelas editoras. Assim, podemos dizer que o programa se constitui em 

um elemento decisivo na elaboração de novos LD. 

Um autor vai escrever algo que tenha perspectiva de venda, algo que seja bem 

avaliado pelo PNLD. Embora a educação privada não dependa do PNLD para a adoção dos 

LD, o programa influencia também nesse âmbito, na medida em que funciona como uma 

bússola a apontar para o norte do sucesso editorial: as vendas.  

Ao fim desse esboço histórico dos LD, entendemos que a história do LDP está 

associada à historicidade do LD como tal. Não é possível, nem nos parece interessante, isolar 

o LDP de outros LD das outras áreas do saber escolar. Por fim, podemos apontar a reflexão, 

explícita nas análises do próximo capítulo, de que o LDP, na perspectiva de Foucault (1997) 

constitui-se como um espaço, bem marcado por formações ideológicas e formações 

discursivas que se entrecruzam, em que os sujeitos envolvidos no processo de utilização do 

material didático são construídos à medida que constroem e reconstroem sentidos.  

A noção de formação ideológica e formação discursiva clareiam a significação 

dessas informações históricas, pois compreendemos que o LD e o LDP estão condicionados 

pelas circunstâncias sócio-históricas em que foram elaborados. Essas circunstâncias não se 
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restringem ao momento histórico determinado, mas se ampliam na dimensão dos sujeitos 

envolvidos no processo e elaboração, recepção, uso e regulamentação do LD e do LDP. 

Procuramos fazer um estudo da história do LD – e, por conseguinte, do LDP – ontem e hoje; 

agora, pensamos ser necessário apresentar alguns olhares teóricos sobre o LDP de modo 

específico. Em seguida, partirmos para a discussão da constituição dos textos de apresentação 

nos LDP, pensando-os com base na noção de gêneros de discurso. 

 

2. 2 O LDP: algumas considerações e implicações 

O LDP ocupa um lugar central no fazer pedagógico dos professores do materno 

idioma. O LDP tem sido observado das mais variadas formas nos estudos linguísticos. Há 

pesquisas que se dedicam desde a consideração do modo pelo qual a leitura e tratada nos 

LDP, a exemplo de Lajolo; Zilberman (1996); passando pelas considerações sobre como se 

trata a compreensão do texto, como em Marchuschi (1996); até chegar a investigação de como 

a análise linguística e a gramática são tratadas no LDP, como em Geraldi (1997). Ou seja, o 

material didático de português é, para usar uma metáfora, uma árvore frondosa cujos frutos 

possibilitam as diferentes degustações.   

Algo que chama logo atenção quando se vai tratar do LDP é o fato de esse 

instrumento, muitas vezes, funcionar como algo a que o professor deve se submeter, isso se 

não pensamos na figura do aluno que, por sua vez, está duplamente submetido: ao LDP e ao 

professor. 

O LD, conforme observa Souza (1999) e, por associação, o LDP, possui uma 

autoridade legitimada pela  

 

crença de que ele é depositário de um saber a ser decifrado, pois supõe-se 
que o livro didático conheça uma verdade sacramentada a ser transmitida e 
compartilhada. Verdade já dada que o professor, legitimado e 
institucionalmente autorizado a manejar o livro didático, deve apenas 
reproduzir, cabendo ao aluno assimilá-la (SOUZA, 1999, p. 27) 

 

Em outras palavras, o LDP pode ocupar o lugar do professor, já que este está 

submetido ao saber configurado naquele. Sobre esse aspecto, é interessante apresentarmos, 

ainda que resumidamente, um estudo de Geraldi (1997). Na história da educação, consta que, 

no passado, o professor era caracterizado ou identificado pelo fato de ser ele mesmo um 

produtor de conhecimentos, de um saber, de uma reflexão. Até os primeiros anos da 

modernidade, não havia uma separação radical entre aquele que ensinava e aquele que 

produzia o conhecimento: por exemplo, quem ensinava gramática era o próprio gramático. 
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Com o mercantilismo, “o mestre já não se constitui pelo saber que produz, mas por 

um saber produzido que ele transmite” (GERALDI, 1997, p.87). Ou seja, o mestre passa de 

produtor a transmissor, daí a necessidade, podemos deduzir, de um guia do que é necessário 

ensinar. 

Como se dá, hoje, a relação do professor com o conhecimento? O que o professor 

deve ensinar? Alguém poderia perguntar o que a reflexão sobre o lugar do professor tem a ver 

com a imagem do aluno em um texto de apresentação de LDP. Respondemos: o professor é 

constituído na relação que estabelece com o livro didático da mesma forma que o aluno é 

antecipado e objetivado em um texto de apresentação de LDP. Além do mais, a subjetivação 

do professor, o modo como ele espera a ação do LDP, também será condição para a produção 

do LDP cujo texto de apresentação subjetivará o aluno. 

Voltando à questão que propusemos, podemos notar que a relação professor-

conhecimento é, não raras vezes, determinada pelo livro didático a ser utilizado pelo professor 

em suas aulas. Geraldi (1997) observa que o material didático se coloca entre o conhecimento 

produzido e o ensino que se dá nas escolas. Ao professor, cabe a tarefa de escolher o livro, 

cujo manuseio é de sua responsabilidade. Ao aluno, cabe a submissão ao livro e a seu agente 

autorizado. O professor, nas palavras de Geraldi (1997, p. 94), tem como função 

 

controlar o tempo de contato do aprendiz com o material previamente 
selecionado; definir o tempo de exercício e sua quantidade; comparar as 
respostas do aluno com as respostas dadas no “manual do professor”, marcar 
o dia da “verificação da aprendizagem”, entregando aos alunos a prova 
adrede preparada.  

 

Conforme Geraldi (1997) observa, a aula de língua portuguesa, às vezes se restringe 

à operacionalização do material didático. Se o aluno está submetido às ordens e orientações 

do professor, este está submetido ao que deve fazer com o LDP, especialmente ao que orienta 

o manual a ele destinado. De modo geral, pelo que vimos nos LDP, o manual do professor é 

apenas o conjunto das respostas aos exercícios que o livro propõe. Ao professor, segundo o 

que se percebe nesses manuais, compete a mera reprodução do que foi escrito pelos autores 

do LDP. O professor é visto como alguém que necessita, por várias razões, do auxílio advindo 

do manual a ele destinado. E o mais intrigante é a forma como esse manual se dirige ao 

professor, a quem não interessa a participação em discussões teóricas de qualquer modo. Em 

sua maioria, os manuais não trazem menções aos pressupostos teóricos que orientaram a 

construção das obras didáticas. Pensando nas relações de poder, conforme Foucault (1995; 

1997), temos, nos manuais do professor analisados, um conjunto de enunciados – um 
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discurso, portanto – que, fundamentado em determinada formação discursiva, constituiu um 

sujeito professor submisso à verdade do discurso do LDP.  

Enquanto ao professor cabe esse lugar, o autor do livro didático, portanto, 

 

torna-se, assim, o intérprete de conteúdos complexos ou até mesmo 
considerados impenetráveis. Ele deve introduzir e apresentar Pitágoras, 
Einstein, Camões, Machado de Assis, Hitler, Napoleão, Marx, entre tantos 
outros. Ele deve levar o leitor a crer que não é um mero porta-voz de nomes 
consagrados e que, de fato, domina um determinado conteúdo, a fim de saber 
selecionar o que houver de mais relevante para ser apresentado a alunos no 
contexto escolar, conferindo à sua seleção a característica de um prato de 
fácil digestão e de aparência atraente. (SOUZA, 1999, p.29) 

 

O autor é um sujeito que tem a posse do conhecimento e está socialmente autorizado 

a transmiti-lo simplificadamente ao professor. Essa transmissão dá-se, entretanto, por meio de 

um esquecimento (PECHÊUX, 1997): o professor é levado a acreditar que domina, de fato, 

um conhecimento e não simplesmente o reproduz.  

Partindo dessa visão, pode-se dizer que LDP configura uma relação conflituosa de 

poder em que se embatem autor, professor e, por consequência, aluno. O LDP configura-se 

como um discurso de verdade. No LDP, portanto, está uma das formas de disseminação do 

poder que decorre da produção, circulação e funcionamento dos discursos na esfera escolar 

(GRIGOLETTO, 1999). 

A possibilidade de se pensar o LDP como um discurso de verdade é dada por 

Foucault (1993), por meio de sua formulação de que há uma certa maneira, um modo 

específico de o poder disseminar-se na sociedade e assim produzir efeitos de verdade. Nas 

palavras do autor, 

 

em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, 
existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e 
constituem o corpo social e (...) estas relações de poder não podem se 
dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma 
acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso. Não há 
possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos discursos 
de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. Somos 
submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo 
através da produção da verdade. (FOUCAULT, 1993, p.179-180) 

 

Uma das relações de poder de que trata o autor pode ser o LDP. O discurso que está 

veiculado no livro evidencia um espaço de poder e o embate entre posições sujeito que são 



57 

 

constituídos pelo e no discurso com base nos processos que garantem seu funcionamento, 

incluindo-se, entre estes, a produção do efeito de verdade. 

Conforme pontua Grigoletto (1999), vários aspectos do modo de funcionamento do 

LD e, em nosso caso específico, do LDP, como um discurso de verdade podem ser levantados 

e servem para análise. A autora ressalta três desses aspectos: o caráter homogeneizante do LD 

(por meio do material didático, surge um efeito de uniformização entre os alunos e, não raro, 

entre os professores que utilizam o material: todos são levados a fazer as mesmas leituras, 

responder às mesmas questões e, muitas vezes, chegar às mesmas conclusões); a repetição de 

uma estrutura de elaboração (a divisão em unidades e seções que se mantêm fixas na obra, 

marcando uma regularidade que contribui para a uniformização do modo como o aluno 

responderá ao uso do material); a apresentação naturalizada dos conteúdos do livro (os 

conteúdos são apresentados como naturais, o que cria o efeito de um discurso cuja autoridade 

não se pode questionar, já que é um discurso autorizado; dessa forma, o LD se impõe como 

algo a que o professor deve se submeter). 

Na sequência dessa reflexão, Grigoletto (1999) faz uma observação a respeito da 

naturalização do conteúdo do LD, mostrando que ao professor não são dirigidas, por parte do 

autor do LD, palavras de explicação e/ou justificação dos conteúdos apresentados na obra. 

Tanto que os LD do professor trazem “prefácios curtos, nos quais o autor geralmente não se 

estende em justificativas sobre a metodologia adotada ou os conteúdos privilegiados, como se 

tais aspectos já estivessem legitimados a priori” (GRIGOLETTO, 1999, p.68). O professor, 

então, bem como o aluno, é visto como um usuário a que se destina o LD como um “pacote” 

pronto que deve ser por ele utilizado. 

Se ao professor não é apresentado o porquê de serem escolhidos aqueles conteúdos e 

aquelas atividades da forma como são apresentadas, também ao aluno não se dirigem palavras 

a esse respeito. Em nossa análise, como posteriormente mostraremos, vimos que, 

normalmente, conforme observa Grigoletto (1999, p. 69), “o aluno não é concebido como um 

sujeito que deva ser informado sobre os propósitos de cada atividade ou de cada texto incluído 

no LD”. Nessa ausência, podemos verificar mais um dado que comprova ser o LD constituído 

como um discurso de verdade que, como tal, não precisa recorrer a explicações ou 

justificativas que o legitimem. Ele é legítimo em si, dada a configuração das formações 

ideológicas e da formação discursiva que possibilitam sua construção. 

Ao fim dessas considerações sobre algumas formas de ver o LD e, especificamente o 

LDP, somos levados a crer que o estudo do material didático é um campo aberto para quem se 

dedica ao estudo da linguagem. O LDP é uma materialidade que evidencia relações de força e 
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poder merecedoras de atenção e reflexão acadêmica. Tanto no aspecto da estrutura de 

elaboração do LDP – escolha de texto, divisão de seções, tratamento da leitura e da literatura, 

abordagem e análise linguística e estudo de elementos de gramática normativa etc. – quanto 

no aspecto dos posicionamentos ideológicos que estão subjacentes a essa estrutura e à 

constituição do LDP como um discurso produzido no interior de uma FD que poderíamos 

chamar escolar. Há muito material de análise disponível, esperando o olhar atento de 

pesquisadores das diversas vertentes dos estudos linguísticos. Desejando lidar com o quinhão 

de nossa responsabilidade, nos propusemos a analisar que sujeito aluno é construído nos 

textos de apresentação dos LDP. Para pensar os textos de apresentação, é preciso considerá-

los como gêneros do discurso, noção da qual passamos a tratar agora. 

 

2.3 Os gêneros do discurso e os textos de apresentação dos LDP 

O conceito de gênero do discurso que encontramos em Bakhtin (1992) é tributário de 

reflexões sobre a noção de gênero cunhadas no interior dos estudos da literatura. De fato, a 

noção tradicional de gênero foi elaborada no âmbito da poética – gêneros lírico, épico e 

dramático – e, posteriormente, da retórica que propôs a divisão entre gênero judiciário, 

deliberativo e epidítico (ARISTÓTELES, 1998, 2000). Entretanto, a noção de gênero do 

discurso, embora esteja, se pensamos no pré-construído, como proposto em Pêcheux (1997), 

ligada ao conceito geral de gênero (literário, poético, retórico), é uma elaboração nova que 

tem início com o trabalho de Bakhtin (1992). 

Sintetizando a noção de gênero do discurso em Bakhtin (1992), podemos encontrar 

uma definição primeira dessa noção que ganha centralidade em muitos trabalhos ligados à 

teoria da enunciação, AD, pragmática, linguística textual. Segundo Bakhtin (1992), as esferas 

da atividade humana estão sempre relacionadas com a variada e diversa utilização da língua 

que se efetua em forma de enunciados concretos e únicos. O enunciado – conteúdo temático, 

estilo e construção composicional – reflete as condições específicas e finalidades das esferas 

humanas de utilização da língua das quais emana. Essas esferas, por sua vez, elaboram o que 

se denomina como gêneros do discurso: “tipos relativamente estáveis de enunciado” 

(BAKHTIN, 1992, p. 279). Os gêneros são heterogêneos e exigem, para seu estudo, a 

distinção entre gênero de discurso simples e complexo, cuja análise pode esclarecer a natureza 

do enunciado que se constitui como elemento para a abordagem de problemas da linguística –  

entre os quais se pode citar a estilística, já que o estilo encontra-se indissoluvelmente ligado 

ao enunciado. 
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Nessa visão bakhtiniana da noção de gênero do discurso, há aspectos muito 

importantes que devem ser mais bem compreendidos. Um primeiro aspecto diz respeito à 

afirmação de que “todas as esferas humanas, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN, 1992, p.279). Com base nessa 

afirmação, podemos dizer que o gênero do discurso não é algo parado, mas está em 

movimento dialético como as próprias atividades humanas que, por serem variadas e plurais, 

também farão com que o gênero seja variado e plural, funcionando como elemento básico da 

interação verbal. Sobre a interação verbal, assim a define Bakhtin (2006, p. 127, grifos do 

autor): 

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

Pensando na noção de interação verbal, é possível associar a ela, primeiramente, a 

noção de gênero discursivo que garante que a própria interação verbal aconteça, já que a 

utilização da língua “efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, 

que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1992, 

p.279). Embora os enunciados, considerados isoladamente, sejam individuais, no interior de 

uma dada esfera de atividade humana – com sua própria utilização da língua – surgem os 

gêneros do discurso. 

Um segundo aspecto na definição elaborada por Bakhtin (1992) diz respeito à 

heterogeneidade dos gêneros do discurso que vão surgindo de acordo com as situações 

próprias dos processos de interação verbal. Diante dessa heterogeneidade dos gêneros, pode-

se pensar que não há um modo de estudá-los dada a dificuldade de delimitação e consideração 

dos mesmos, em razão de haver uma diversidade funcional que “parece tornar os traços 

comuns a todos os gêneros do discurso abstratos e inoperantes” (BAKHTIN, 1992, p.280). 

Isso pode ser uma explicação para o fato de os gêneros terem sido estudados sob a ótica de 

suas características artísticas, literárias e distinções nos limites de uma mesma área e “não 

enquanto tipos particulares de enunciados que diferenciam de outros tipos de enunciados, com 

os quais, contudo, têm em comum a natureza verbal (linguística)” (BAKHTIN, 1992, p.280). 

Foram estudados os gêneros literários e os gêneros retóricos, mas as especificidades, por 

exemplo, que diferenciavam, no caso da literatura, os gêneros dramático e épico, ou, no caso 
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da retórica, os gêneros jurídicos e políticos, dificultaram o tratamento dos enunciados a partir 

de sua natureza linguística.  

A consideração bakhtiniana da natureza extremamente heterogênea dos gêneros do 

discurso faz-nos chegar ao terceiro aspecto dessa definição bakhtiniana de gênero cuja 

compreensão é fundamental: “a diferença essencial existente entre o gênero de discurso 

primário (simples) e o gênero de discurso secundário (complexo)” (BAKHTIN, 1992, p.281, 

grifos do autor). Os gêneros primários – simples – surgem espontaneamente em uma situação 

verbal. No caso de nosso objeto de análise, podemos pensar que, quando alguém escreve um 

livro, fala sobre a obra, apresenta-a por meio de um texto cuja estrutura se aproxima da de 

uma carta. A carta seria um gênero primário, pois é uma criação cujo objetivo original é 

dirigir-se a outra pessoa, a fim de construir com ela um percurso comunicativo – contar uma 

experiência particular, travar uma discussão amigável, amenizar a saudade, entre tantas outras 

intenções. No momento em que o autor, na elaboração dos textos de apresentação, emprega 

uma estrutura de carta – usando, por exemplo, vocativos e uma linguagem que o aproxima do 

interlocutor –, o gênero primário é deslocado para outra finalidade: a apresentação de uma 

obra didática, justificando/comentando as razões pelas quais foi escrita, tratando de sua 

estrutura e construindo uma visão positiva sobre ela junto ao interlocutor. No caso dos textos 

de apresentação nos LDP, o falar sobre o livro, os enunciados construídos, o vocativo que se 

utiliza para identificar o interlocutor denotam semelhança como uma carta, um gênero 

primário, mas, como se desloca a finalidade desse gênero, surge, então, um gênero 

secundário.  

Nas palavras de Bakhtin (1992, p. 281): 

 
Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, 
transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 
enunciados alheios – por exemplo, inseridas no romance, a réplica do 
diálogo cotidiano ou a carta, conservando sua forma e seu significado 
cotidiano apenas no plano do conteúdo do romance, só se integram à 
realidade existente através do romance considerado como um todo, ou seja, 
do romance concebido como fenômeno da vida literário-artística e não da 
vida cotidiana. O romance em seu todo é um enunciado, da mesma forma 
que a réplica do diálogo cotidiano ou a carta pessoal (são fenômenos da 
mesma natureza); o que diferencia o romance é ser um enunciado secundário 
(complexo). 
 

Nessa distinção, temos um dispositivo de análise capaz de dar condições ao analista 

para pensar os enunciados em sua estruturação linguística, já que a heterogeneidade dos 
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gêneros de discurso pode ser tratada em relação à distinção entre gêneros primários e 

secundários. 

No âmbito próprio da AD, segundo Maingueneau (2004), a compreensão das 

questões associadas ao gênero do discurso possibilita a determinação do funcionamento do 

objeto que o analista se propõe estudar. Desse modo, a noção de gênero ocupa uma 

centralidade em uma análise cujo objetivo não seja cair na redução sociológica (a 

consideração do lugar como algo independente da língua que o constitui e autoriza) ou na 

redução linguística (a consideração da língua como algo independente dos lugares em que ela 

se insere de dos quais faz parte). Assim, podemos dizer, conforme Maingueneau (2004), que 

interessa à AD e, portanto ao presente trabalho, a compreensão de gênero discursivo como 

uma noção que lida com a aproximação entre as caracterizações ligadas à função do gênero e 

as caracterizações linguísticas e enunciativas que lhe são próprias. 

Discutindo a noção de gênero do discurso, Maingueneau (2008) redimensiona esse 

conceito na AD e faz uma aproximação entre essa disciplina e a pragmática, afirmando que, 

“ao se desenvolver em torno de uma reflexão sobre a interação enunciativa e sobre a 

pertinência contextual dos enunciados, as correntes pragmáticas tornaram a reflexão sobre os 

gêneros um eixo principal de qualquer abordagem dos enunciados” (MAINGUENEAU, 2008, 

p.65). Continuando sua exposição, o autor estabelece um paralelo entre a noção de ato de fala 

e gênero do discurso, explicando que um gênero implica circunstâncias de ordem 

comunicacional, tornando-se “uma atividade social de um tipo particular que se exerce em 

circunstâncias adaptadas, com protagonistas qualificados e de maneira apropriada” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.66). 

Os gêneros do discurso, como atividade social, estão, portanto, como processos 

culturais, condicionados por alguns elementos: a finalidade pela qual são construídos, os 

envolvidos no processo de construção, o lugar e a situação próprias em que a construção 

acontece, além da organização textual da enunciação. Ou seja, tratar do gênero é tratar de uma 

articulação entre o social e o linguístico no ato da enunciação. 

Para Maingueneau (2004), a cena da enunciação apresenta três cenas que se 

complementam: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. A cena englobante 

corresponderia ao tipo de discurso: escolar, religioso, político etc. No entanto, não 

poderíamos dizer que, ao tomarmos contato com um enunciado escolar, encontramos a cena 

englobante escolar. Não tomamos contato com o “escolar” diretamente, mas com um gênero 

que se insere no discurso escolar: o texto de apresentação dos LDP, por exemplo. O discurso 

escolar, por sua vez, pode ser o do autor do LDP, o dos autores teóricos sobre cujos 
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postulados o LDP é elaborado, o do governo ao tratar de programas como o PNLD, o de um 

aluno ao relatar uma experiência em uma aula, o do professor etc. Aqui teríamos uma cena 

genérica (aquela que se dá em relação a um gênero específico). A cena englobante e genérica 

constituem aquilo que Maingueneau (2004) denomina quadro cênico do texto. Não tomamos 

contato, na verdade, com um quadro cênico diretamente, mas com uma cenografia. A 

cenografia não é algo pronto como um quadro, já que o discurso não surge no interior de um 

espaço independente, ao contrário, o discurso institui a cena da enunciação que possibilita sua 

legitimação. 

Nessa linha de investigação, Maingueneau (2004) distingue dois regimes de 

generalidade: a) gêneros conversacionais, cuja composição e temática são muito instáveis, 

tendo sua configuração alterada constantemente. Em razão de haver uma constante estratégia 

de ajustamento entre os locutores, os gêneros conversacionais são dificilmente divisíveis em 

gêneros distintos e gêneros instituídos, classificados em quatro modos de generalidade 

instituída, em razão da relação que se estabelece entre cena genérica e cenografia.  

Os gêneros instituídos, que a nosso ver são mais importantes à análise que se faz 

neste trabalho, são divididos por Maingueneau (2004) em quatro modos: 

a) gêneros instituídos de modo (1): gêneros instituídos que não estão sujeitos à variação, ou 

cuja variação não é frequente. Como exemplo, podemos citar aqueles gêneros cujos esquemas 

composicionais são pré-estabelecidos: uma bula de remédio, uma lista telefônica;  

b) gêneros instituídos de modo (2): gêneros com base nos quais os enunciadores produzem 

textos que, embora submetidos a alguns parâmetros de estruturação de ordem comunicacional, 

podem apresentar variações mais originais. Uma notícia, um guia de viagem, um manifesto, 

por exemplo, embora apresentem uma cenografia preferencial, admitem outras cenografias;  

c) gêneros instituídos de modo (3): nesses gêneros, não há uma cenografia preferencial. Saber, 

por exemplo, que uma música é um texto, não permite, necessariamente, saber por meio de 

qual cenografia esse texto seria enunciado;  

d) gêneros instituídos de modo (4): gêneros especificamente autorais, não seguem modelos 

pré-estabelecidos, procurando captar seu público alvo, criando uma nova e original cena de 

enunciação. 

Para organizarmos melhor a análise, dividimos a abordagem em quatro momentos, 

seguindo a sequência cronológica dos LDP analisados. Nos quatro momentos – a) anos 

anteriores a 1980; b) década de 1980; c) década de 1990 e d) período entre 2000 a 2006 – 

observamos LDP que ora trazem, ora não trazem textos de apresentação, sendo a ausência 

desses textos também um indício importante para a análise que realizamos.  
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No caso das obras anteriores a 1980, os textos de apresentação são denominados 

pelos autores como “prefácios”, organizando-se estruturalmente como aquilo que é próprio 

dos prefácios. Entretanto, a fim de uniformizar nosso trabalho, enquadramos esses prefácios 

naquilo que denominamos textos de apresentação dos LDP, já que os textos das obras 

posteriores a 1980 não tinham um título definido por seus autores. O que possibilitou a 

associação dos textos analisados e seu agrupamento sob a denominação “textos de 

apresentação” foram os aspectos comunicacionais e funcionais que encontramos expostos em 

Maingueneau (2004) bem como a noção de gênero discursivo exposta em Bakhtin (1992). 

Explicada a nomenclatura “textos de apresentação”, adotada neste trabalho, podemos 

questionar: os textos de apresentação nos LDP apresentam-se como gêneros do discurso? 

Na perspectiva da definição de Bakhtin (1992), podemos afirmar que os textos de 

apresentação dos LDP são marcados por uma regularidade quanto ao tipo de enunciados neles 

empregados. A presença, por exemplo, de vocativos, ora ressaltando a figura do professor, ora 

do aluno, é um traço comum nos textos analisados. Outro aspecto frequente nos textos – o que 

marca a regularidade segundo a qual Bakhtin (1992) define gênero de discurso – é a presença 

de enunciados cujo objetivo é uma apresentação de como a obra está dividida, bem como 

enunciados que procuram associar a obra à situação histórica em que é produzida, a qual 

condiciona e determina que a obra em questão seja elaborada daquela maneira e não de outra. 

Mesmo os textos que não apresentam, claramente, a figura de um interlocutor, trazem um 

conjunto de enunciados cuja intenção é mostrar a obra, falar dela a alguém. Desse modo, 

também esses textos nos quais se observa ausência de elementos frequentes em outros são 

passíveis de serem vistos como textos de apresentação. 

A escola, o cotidiano escolar, configura-se como uma esfera da atividade humana, na 

qual o LDP e, por associação seu texto de apresentação, materializam uma forma de as 

pessoas inseridas no contexto escolar se utilizarem da língua. Nesse sentido, o texto de 

apresentação do LDP é um dos modos por meio do qual a interação verbal acontece no âmbito 

escolar, configurando-se como um gênero discursivo do discurso escolar. 

Essa configuração não exclui outras tantas que podem acontecer em outros conjuntos 

de enunciados relativamente estáveis na esfera escolar: a redação escolar, o boletim de 

desempenho, a suspensão, a advertência, o bilhete e outros gêneros que vão surgindo como 

respostas às necessidades dos envolvidos nos processos de enunciação próprios a essa esfera 

específica de atividade humana.   

Ainda com base em Bakhtin (1992), podemos afirmar que os textos de apresentação 

dos LDP constituem-se como um gênero do discurso, porque seus enunciados refletem as 
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condições específicas da atividade humana escolar “não só por seu conteúdo (temático) e por 

seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional” 

(BAKHTIN, 1992, p. 279).  

Os textos de apresentação, lidos com base na noção de gênero de discurso de 

Maingueneau (2004), podem ser considerados um gênero do discurso por vários aspectos. Um 

desses aspectos diz respeito ao fato de os textos de apresentação constituírem-se como um 

conjunto que pode ser estudado com base tanto na inscrição social dos enunciados que os 

constroem, quanto no funcionamento linguístico dos enunciados. O gênero de discurso, 

conforme Maingueneau (2001), é uma atividade social: os textos de apresentação dos LDP 

assim podem ser considerados. Por meio dos textos, associando elementos como a autoridade 

dos autores que os escrevem, a inserção no LDP e a funcionalidade pela qual foram escritos, 

veicula-se um discurso que envolve os locutores em um jogo social. Isso corresponde a dizer 

que os textos de apresentação trabalham a partir de um processo cooperativo que exige dos 

participantes – autor, professor, aluno, para explicitar alguns – a adesão ao um conjunto de 

regras que põe em funcionamento o gênero.  

Outro aspecto encontrado em Maingueneau (2004) que nos parece fundamental para 

uma consideração dos textos de apresentação de LPD como um gênero do discurso é o fato de 

que um gênero implica circunstâncias de ordem comunicacional e torna-se uma atividade 

social de um determinado grupo. Assim podem ser pensados os textos de apresentação no 

LDP. O autor, ao escrever a obra didática, inscreve-se em um grupo específico socialmente 

autorizado e qualificado para a produção de um determinado conjunto de enunciados. Esses 

enunciados fazem parte do discurso escolar materializado, entre outros dispositivos, pelo 

LDP. Ao apresentar o LDP, dirigindo-se ao aluno, ao professor, ou deixando implícita a 

figura de um interlocutor determinado, o autor configura-se como o agente de um gênero 

textual que, socialmente autorizado, protagonizado pelo autor, socialmente qualificado, é 

aceito por aqueles possíveis destinatários a quem é enviado.  

A noção de gênero do discurso tanto em Bakhtin (1992) quanto em Maingueneau 

(2001, 2004, 2008) é, portanto, aplicável a uma análise dos textos de apresentação em LDP.  

O entendimento dos textos analisados como gêneros do discurso é o dispositivo que 

possibilita a compreensão da tipificação que ocorre entre os vários textos tomados para 

análise e permite pensar esses textos discursivamente, tratando-os como processos de 

objetivação da forma-sujeito aluno.  
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CAPÍTULO 3 

TEXTOS DE APRESENTAÇÃO EM LIVROS DIDÁTICOS DE PORTU GUÊS:  

UMA ABORDAGEM DISCURSIVA 

 

Um rápido olhar sobre qualquer livro didático, especialmente sobre os da atualidade, 

revela ser expediente comum a utilização de um espaço, no início do livro, para os autores 

apresentarem sua obra. Os textos de apresentação ora têm como interlocutor explícito o 

professor, ora – e mais frequentemente, como este estudo observou – o estudante, visto como 

o receptor por excelência da obra didática.  

Nos textos de apresentação, estão evidenciadas as imagens que os autores fazem do 

aluno, configurando o jogo de formações imaginárias do qual tratou Pêcheux (1990). Nos 

enunciados que criam, os autores antecipam as representações do estudante – destinatário 

ideal de seu discurso. 

Ao realizar essa antecipação, o discurso dos autores constitui a forma sujeito aluno 

por meio da utilização de mecanismos que, consoante uma apropriação das ideias de Foucault 

(1997), podem ser tratados como subjetividade, termo aqui entendido como processo e, 

igualmente, como produto, pois o discurso dos autores projeta-se na imagem que possuem do 

estudante, gerando um modo de existência – processo – que vai configurar um sujeito – 

produto. Essas duas dimensões, esses dois movimentos são abarcados pelo termo 

subjetividade (TEDESCO, 2007). 

Para pensarmos os textos de apresentação nos LDP em momentos históricos 

diferentes, dividimos nossa abordagem em quatro etapas. De cada período – anos anteriores a 

1980, década de 1980, década de 1990, anos entre 2000 e 2006 – selecionamos aleatoriamente 

algumas obras. Depois da criteriosa leitura dos textos e das considerações a respeito das 

lacunas observadas quando da ausência dessa seção de apresentação em alguns LDP, 

discutimos aspectos que interessam ao presente estudo à luz das contribuições de teorias 

discursivas formuladas com base em Foucault e Pêcheux.  

 

3.1 Anos anteriores a 1980 

As três obras do primeiro período abordado – Língua vernácula: gramática e 

antologia (1938), de José de Sá Nunes;  Antologia Nacional (1963), de Fausto Barreto e 

Carlos de Laet e Flor do Lácio (1969), de Cleófano Lopes de Oliveira – trazem prefácios que, 

como anteriormente explicamos, reunimos, como gênero discursivo, ao grupo dos textos 

analisados que designamos textos de apresentação. 
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O fato de essas obras apresentarem um texto de apresentação denominado prefácio 

está intimamente associado ao momento histórico em que foram escritas e circularam como 

manuais didáticos para o ensino da língua portuguesa.  

É preciso considerar que essas obras pertencem ao grupo das famosas antologias de 

texto muito utilizadas em fins do século XIX até meados do século XX. Basicamente, as 

antologias, chamadas também seletas, florilégios, crestomatias ou bosquejos eram livros que 

reuniam textos literários de escritores portugueses e brasileiros célebres ou desconhecidos que 

os autores das antologias queriam fazer conhecidos. É preciso também pensar no modelo 

educacional que possibilitou que livros como as antologias fossem adotados e tivessem seu 

uso consagrado. As antologias eram os chamados livros de leitura a partir do quais se 

procedia a exercícios que desenvolviam desde a expressão oral (retórica) à análise de aspectos 

gramaticais. 

Para se pensar em uma análise dos textos de apresentação das obras do período, faz-

se necessária uma contextualização do modelo educacional que acolheu este tipo de material 

didático. Esse percurso histórico, encontramo-lo em Hilsdorf (2003).  

Em fins do século XIX e início do século XX, período em que foram escritas e 

adotadas as obras cujos textos de apresentação analisamos, a educação no Brasil era 

organizada segundo o modelo disseminado pela França medieval. Com a multiplicação de 

escolas e mosteiros durante o curso do século XII, a França e, mais precisamente, Paris, vai se 

tornando referência em assuntos ligados ao ensino. Nesse momento, educação é sinônimo de 

erudição, de acesso aos bens intelectuais que se foram acumulando com o desenvolvimento da 

humanidade. 

Essa centralidade francesa devia-se, sobretudo, ao fato de afluírem à França jovens 

de todo o mundo a fim de estudarem, principalmente, Teologia, Direito Canônico, Medicina e 

Filosofia, estudos para os quais se exigiam conhecimentos prévios ministrados em dois ciclos 

denominados Trivium e Quadrivium. Esses ciclos são os rudimentos do que, no Brasil do fim 

século XIX, foi chamado de escola secundária, hoje, após várias remodelações, ensino médio.  

O Trivium, também chamado abreviadamente Sermones, ou seja, “linguagem”, 

constituía-se dos estudos de gramática, retórica e lógica. O Quadrivium compreendia o estudo 

da aritmética, da geometria, astronomia e música e era denominado também Res, isto é, 

“coisas”. A divisão entre esses dois ciclos de estudos remonta ao período da Patrística, cujos 

filósofos se inspiraram nas concepções expostas por Platão e Aristóteles (HILSDORF, 2003). 

Dos dois ciclos de que falamos acima, o que nos interessa propriamente é o Trivium. 

Esse modelo de estudo é o que vamos encontrar reproduzido em fins do século XIX, antes do 
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surgimento e consolidação do português como disciplina autônoma nos currículos escolares 

do Brasil. Os assuntos ligados ao estudo de linguagem eram abordados distintamente nas 

aulas de gramática, retórica e lógica (RAZZINI, 2002). 

Embora, já com o surgimento da obra Antologia Nacional, cuja primeira edição data 

de 1895, conforme pontua Razzini (2002), se observe uma transformação no que diz respeito 

à substituição dos estudos clássicos, somos levados a crer que o material didático de então e 

de algum tempo depois, não assimilará rapidamente as mudanças que se operavam nos 

currículos escolares, como as observadas por Razzini (2002) no Colégio Pedro II – centro de 

ensino modelar no Brasil dos primeiros anos do século XX. 

É nesse contexto de valorização do estudo clássico – de inspiração europeia – 

reservado à elite econômica do Brasil que se situam os LDP Língua vernácula: gramática e 

antologia (1938); Antologia Nacional (1963) e Flor do Lácio (1969). Em nossa análise, 

observamos que, não obstante as reformas que se processaram em relação ao que Razzini 

(2002) chama de “ascensão do português” – a separação do estudo da língua portuguesa de 

estudos relacionados ao latim, à retórica e à poética e sua fixação com disciplina autônoma 

com contorno e identidade própria –, as obras didáticas analisadas continuaram, em razão das 

condições de produção em que foram escritas, ligadas a uma noção clássica de estudo da 

língua e, como tal, objetivam uma forma-sujeito aluno própria e específica. 

 

3.1.1 Língua Vernácula: gramática e antologia (1938) 

Nossa análise começa com Língua vernácula: gramática e antologia (1938). Nessa 

obra, o texto de apresentação já chama atenção pelo título que o encabeça: “Advertência 

preliminar”. Nesse título, o vocábulo “advertência” supõe uma autoridade que a realiza, que 

pode advertir; o adjetivo “preliminar” – do francês pré-liminaire –, por sua vez, situa a 

“advertência” como uma condição prévia, um preâmbulo para que se compreenda o que será 

dito na apresentação. Durante extensa apresentação, o autor justifica, com base na citação de 

elementos do modelo educacional da época e do currículo, a elaboração da obra.  Não há no 

texto um interlocutor específico, mas, pelo que diz a apresentação, podemos deduzir que não 

se trata do aluno. Embora não se dirija ao aluno, o texto a ele faz referência:  

 

O programa da cadeira de português tem por fim ministrar ao estudante os 
meios necessários e indispensáveis para se expressar corretamente, 
incutindo-lhe o gosto pela leitura dos bons autores e proporcionando-lhe o 
cabedal preciso para a formação do seu espírito e para a sua educação 
literária. É o que exige o Ministério da Educação e Saúde Pública em 
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harmonia com o decreto nº19.890, de 18 de abril de 1931. (NUNES, 1938, 
p.7) 

 

Fica evidente, no excerto acima, que o aluno está subjetivado como alguém a quem 

se deve formar na perspectiva humanística clássica, como comprovam as expressões 

“formação do espírito” e “educação literária”. Essa formação poderá ser efetivada com a 

adoção da obra que, como o autor faz questão de ressaltar, está em consonância com o que 

exige a lei. Interessante notar o emprego da expressão “cadeira de português” que, consoante 

o estudo de Razzini (2003), indica uma autonomia da disciplina em questão. A mesma 

expressão, entretanto, pode ser vista como um esquecimento foucaultiano: “cadeira” é um 

vocábulo associado à palavra cátedra, enunciado intimamente ligado à noção clássica de 

educação como erudição. Há, em “cadeira de português”, um movimento dialético que aponta 

para o novo, mas que, paradoxalmente, indica um antigo. Esse enunciado está em acordo com 

outros regulares e próprios do mesmo tempo, de uma mesma formação discursiva como: 

“expressar corretamente”, “leitura de bons autores” e “cabedal preciso”. Ao aluno, deve-se 

“ministrar” – se há um ministro, há alguém que lhe indica o que deve ser ministrado: o 

discurso da obra didática? O autor? O aluno é destinatário da ação de ministrar, mas o 

professor também o é? – um conjunto de informações que lhe possibilite uma correta 

expressão. Daí a necessidade de leituras que favoreçam a aquisição e consolidação dessas 

informações e que constituam o conjunto de bens intelectuais que o estudante deve possuir. O 

determinante “preciso”, que acompanha a palavra “cabedal”, cria a imagem de um aluno a ser 

dotado com o que é necessário para uma formação espiritual, literária, clássica. 

Ainda sobre o excerto que transcrevemos, há que se observar a denominação do 

ministério da educação: Ministério da Educação e Saúde Pública. Ainda que não façamos uma 

investigação histórica da razão dessa denominação, é, no mínimo, curioso que educação e 

saúde pública sejam competência de uma mesma pasta governamental. Quando observamos a 

denominação posterior, de 1964, do mesmo órgão “Ministério da Educação e Desportos”, e a 

atual denominação “Ministério da Educação” estabelece-se uma diferença que 

discursivamente muito nos diz. Essas mudanças na designação do órgão governamental 

sugerem movimentos discursivos sobre o lugar da educação no discurso oficial. Antes ligada 

aos assuntos da saúde e dos desportos, a educação hoje assume uma relevância que lhe 

garante, inclusive, um tratamento individualizado por parte do governo.  

Na sequência da apresentação, o autor explica o caráter prático que o ensino da 

língua portuguesa deverá ter, ressaltando que a obra está planejada para atender a esse 
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pragmatismo. Além dessa explicação, o autor indica como deve o aluno proceder em cada 

lição, a fim de obter o resultado esperado: 

 

Depois de ter lido o trecho, a aluno reproduzirá livremente o assunto, e o 
professor corrigirá os erros que se forem apresentando na linguagem do 
aprendiz. Acerca da matéria que trata o aludido trecho, poderá o mestre 
encaminhar uma conversação bem orientada, de maneira que o discípulo, 
com os elementos colhidos na mesma, possa fazer uma exposição oral, que 
será o fundamento da composição escrita. (NUNES, 1938, p.7) 

 

Esse modo de indicar o procedimento é algo que deixa antever um aluno sem o 

protagonismo juvenil, fruto de reflexões da pedagogia dos primeiros anos do século que, só 

pelos idos de 1970 começaram, no Brasil, a influenciar a elaboração de materiais didáticos e, 

consequentemente, a subjetivar de outra forma o aluno. Os verbos “reproduzirá” e “corrigirá” 

criam uma oposição entre professor e aluno. Este, ao reproduzir – note-se bem o prefixo 

frequentativo na palavra, diferente de “produzir” – será corrigido por aquele. A noção de 

“erro”, só muito depois discutida nos estudos da linguagem, especialmente com as 

contribuições da sociolinguística, reafirma a imagem de um “aprendiz”, alguém que, pela 

reprodução, será levado, por meio da correção de outrem, a comportar-se linguisticamente do 

modo esperado. As palavras “mestre” e “discípulos”, numa clara referência interdiscursiva – 

com o discursivo religioso, por exemplo, – sugerem uma maneira própria segundo a qual se 

dá a relação entre aluno e professor. Este é uma imagem especular na qual se deve mirar 

aquele. Ao professor compete o exemplo; ao aluno, sua assimilação. Ainda acerca do 

emprego dos vocábulos “mestre” e “discípulos”, podemos dizer que esses enunciados 

sugerem o desenho de uma relação pedagógica hierática. O “mestre” é, na formação 

discursiva religiosa, alguém a quem o “discípulo” deve respeito e devoção. Não se trata 

apenas de um ente que ensina, mas de alguém que ocupa um lugar em razão de uma vocação, 

um chamado especial, um dom que possui. O “discípulo” percebe essa autoridade – 

construída, reconhecida e determinada socialmente – quem vem de uma dimensão metafísica 

e, por isso, submete-se à ação do mestre. Se o texto de apresentação em questão objetiva o 

professor como mestre é porque o modelo educacional da época e a situação histórica e 

cultural assim o permitem. O aluno, ao ser configurado como discípulo, assume um lugar 

próprio: ele deve seguir o que lhe ensina o mestre, confiar nele e ser dele um reflexo. 

Depois de explicar questões relativas à escolha dos textos que figuram na obra e dos 

métodos que poderiam ser adotados pelo professor para que as lições fossem dadas, o autor 

vai direcionando sua apresentação para outros aspectos do livro, inclusive sua pureza de 
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intenções e a moralidade subjacente aos textos escolhidos, como quando, ao tratar sobre a 

beleza dos trechos literários transcritos na obra, afirma que neles “se observa religiosamente a 

famosa parêmia romana: Maxima debetur puero reverentia. Por isso, pode este livro ser posto 

nas mãos da mais recatada criança” (NUNES, 1938, p.8). Traduzindo a expressão latina, 

temos algo como “a criança merece a máxima reverência”. O livro é feito para a criança. O 

aluno é a criança a quem se destina o livro. Se o livro em questão é impoluto no que tange à 

moral, essa situação configura também uma figura do aluno adequado (ou que deve ser 

adequado) à moral dominante. 

Essa noção de aluno como pueri, como criança, também sugerida em Antologia 

Nacional, objetiva um aluno bem diferente daquele que constituem as apresentações dos LDP 

de 1990 e dos anos entre 2000 e 2006. Aqui, o aluno é infante – do latim infans –, não tem 

fala, não tem voz. Lá o aluno é visto como o adolescente – do latim adolescens – sendo 

considerado como um sujeito em fase de uma nova interação consigo mesmo e com os outros. 

Essa mudança na forma de objetivação do aluno revela-se no modo como o LDP e, por 

conseguinte, seu texto de apresentação são elaborados. 

Em outro momento da apresentação, ao tratar de questões relacionadas ao estudo do 

vocabulário a ser feito por meio da leitura dos trechos literários selecionados, o autor assim se 

expressa: “Deve o estudante acostumar-se, desde logo, a memorizar o sentido exato da 

palavra ou da expressão que se lhe depara no texto, porém não deve decorar as diversas 

acepções de termos insulados” (NUNES, 1938, p. 9). O aluno “deve”. Essa voz de comando 

objetiva um sujeito submetido a uma orientação a ser seguida. Além disso, a questão da 

memorização a que faz referência o trecho acima deixa entrever um modo de tratar o ensino e, 

por conseguinte, o aluno de quem é exigida a adequação a um programa de estudo 

previamente determinado. A noção de língua subjacente a essa ideia de memorização não é a 

que a vê como meio de interação social, mas como um conjunto de códigos a ser dominado 

pelo aluno. 

No trecho que transcrevemos acima, parece paradoxal a alusão à memorização do 

sentido da palavra ao mesmo tempo em que as acepções das mesmas não devem ser 

consideradas isoladamente. Na sequência da orientação, assim se expressa Nunes (1938, p. 9): 

 

É de mister persuadir-se que só é útil e proveitoso o estudo da significação 
nos casos concretos, determinados, particularizados, tais como se apresentam 
na leitura; fora do texto, insuladamente, não  há vantagem no estudar as 
variadas acepções dos vocábulos e locuções, porque, além de se cansar a 
memória com o esforço que se faz para retê-los, dificilmente prestarão 
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serviços na ocasião oportuna, sobretudo dos alunos da 1ª e 2ª séries, para 
quem é destinado este volume . 

 

Embora seja interessante a orientação sobre a contextualização, ainda que 

instrumentalizada, da palavra no ato comunicacional, fica evidente a posição de controle que 

marca todo o texto de apresentação de Língua vernácula: gramática e antologia. A forma 

verbal “persuadir-se”, por exemplo, sugere um convencimento que deve acontecer de uma 

forma ou de outra.  

Na perspectiva do que está exposto em Foucault (1995), pode-se pensar todo o texto 

de apresentação analisado, assim como os outros dois do período em questão, como um 

dispositivo de poder. O discurso escolar materializado na apresentação de Língua vernácula: 

gramática e antologia, estabelece, no interior de uma formação discursiva determinada – da 

educação, no caso – um jogo entre o autor, o professor e o aluno. Esses elementos, entendidos 

como sujeitos e não como indivíduos são levados a desempenhar os papéis que lhe são 

atribuídos pelas regras do jogo em que estão envolvidos: o autor tem ascendência sobre o 

professor que a exerce sobre o aluno. Esse mesmo embate de relações de poder é observado 

na análise do texto de apresentação de Antologia Nacional. 

 

3.1.2 Antologia Nacional (1963) 

A segunda obra analisada do período é Antologia Nacional (1963), sobre a qual, 

antes da análise dos textos de apresentação – quatro no total; como nossa edição é a 39ª, 

apresenta prefácios de edições anteriores cuja análise consideramos fundamental – cabem 

algumas palavras. 

A Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos de Laet (ambos professores de 

português do Colégio Pedro II), publicada pela primeira vez em 1895, foi uma das 

compilações literárias mais usadas pelos brasileiros que passaram pela escola secundária, 

atingindo 43 edições em 1969. Tal longevidade (que ultrapassou os 70 anos) torna-se ainda 

mais excepcional quando a comparamos com seletas antecessoras, cuja permanência na escola 

era de aproximadamente dez anos. 

Adotada inicialmente no Colégio Pedro II, instituição modelo durante décadas, e nos 

exames de ingresso para as faculdades, chamados de “Exames Preparatórios”, a Antologia 

Nacional, que reuniu textos de autores brasileiros e portugueses, teve seu consumo 

disseminado rapidamente em outras escolas, marcando a leitura escolar de várias gerações 

(RAZZINI, 2003). 
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Essa emblemática obra da literatura didática do Brasil tem despertado o interesse de 

vários pesquisadores. Soares (2001), por exemplo, traça uma história da leitura e da formação 

do professor-leitor por meio da análise de Antologia Nacional, de Fausto Barreto e Carlos de 

Laet, em paralelo a Estudo dirigido de Português, de Reinaldo Mathias Ferreira.  

Soares (2001), em seu trabalho, faz um contraponto ao longevo Antologia Nacional – 

obra que trazia apenas textos – por meio da análise de Estudo dirigido de Português, que 

chegou às escolas no início dos anos 70. Uma das constatações da autora foi a de que, a partir 

dos anos 70, o LDP, além de excertos literários para serem trabalhados pelo professor nas 

aulas de português, começou a apresentar questões sobre esses textos e suas respostas 

correspondentes.  

Os quatro textos de apresentação de Antologia Nacional têm a função, sobretudo, de 

explicar as alterações que ocorriam de uma para outra edição da obra. Pelo caráter das 

apresentações, fica evidente que têm como interlocutor o professor. Não há muitas referências 

ao aluno e essa ausência é significativa, pois nos permite dizer que o aluno, como podemos 

constatar no momento educacional brasileiro em que a obra se situa, é uma subjetividade 

passiva, tanto em relação a sua consideração para a elaboração do material didático quanto à 

ação educativa como tal.  

O aluno configurado nos textos de apresentação de Antologia Nacional é um sujeito 

passivo diante da ação educativa conduzida pelo professor. Tanto que é o professor o 

destinatário das apresentações. É ele o interlocutor capaz de compreender o que diz a 

apresentação. Ao aluno não se faz referência, já que ele é, por assim dizer, o alvo de uma 

educação promovida pelo professor. Receptáculo de informações, imitador de modelos 

previamente definidos pelos literatos, o aluno configura-se como um ser passivo quanto às 

ações que poderia desempenhar no contexto da sala de aula. 

As apresentações são frequentemente invadidas por menções a aspectos da própria 

obra ou a seus autores, como nesse fragmento do prefácio da primeira edição:  

 

E ele (o autor) também prevenirá o leitor benigno de que se não escandalize 
de quaisquer lacunas. Um ramalhete não é um horto botânico. Basta que 
formosas e aromáticas sejam as flores aqui reunidas, e que oferecemos à 
mocidade de ambos os países onde se fala o português. (BARRETO; LAET, 
1963, p. 9) 

 

Nesse trecho, as possíveis falhas na elaboração da obra são antecipadas a um “leitor 

benigno”, o professor, que é motivado a compreender possíveis erros. Essa compreensão 

benigna permite pensar a imagem de um professor cortês, um gentil homem, bem adequado 
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aos moldes da aristocracia do fim do século XIX quando foi feita a primeira edição. Se o 

professor é esse homem cortês e gentil, o aluno, ao mirar-se nessa imagem especular também 

será levado a sê-lo, afinal, o professor é o modelo em que se deve inspirar o aluno. 

Interessante observar que as possíveis falhas da obra são antecipadas por metáforas que 

parecem suavizá-las. “Ramalhete” e “horto botânico” são enunciados que amenizam possíveis 

defeitos ou lacunas da obra apresentada. Pode-se, inclusive, pensar que, numa perspectiva 

lógica, embora um ramalhete não seja todo um horto, é parte dele pelo fato de ser um 

conjunto de flores. Estas, por sua vez, desde que sejam “formosas” e “aromáticas”, dão a 

visão do todo que é o horto. Os defeitos que o autor antecipa na apresentação estão associados 

ao fato de ser a obra uma antologia: alguns leitores sentirão, por disposição pessoal e filiações 

estéticas particulares, a falta de autores por eles apreciados. Entretanto, dada a 

impossibilidade, pelo fato de ser uma antologia, de agradar a todos os presumidos leitores, 

apresentam-se, dentre as escolhas, aquelas flores – metáfora muito comum para se tratar de 

literatura nos séculos XIX e XX (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996). 

Um trecho digno de menção encontra-se também no prefácio da primeira edição: 

“Esmeramo-nos em repelir tudo que não respirasse a honestidade que cumpre manter no 

ensino, observando, como pais de família e educadores, o máximo respeito que, como disse 

um Romano, todos devemos à puerícia” (BARRETO; LAET, 1963, p.8). Esse excerto chama-

nos a atenção não só pela imagem que cria do aluno, mas também por ter ecoado no texto de 

apresentação de Nunes (1938) do qual já tratamos. Que fique claro: embora nossa edição seja 

a 39ª, o prefácio da primeira edição, de 1895, está nela mantido. Ora, Nunes, em seu texto 

teve a mesma preocupação dos autores de Antologia Nacional, citando, textualmente, a 

máxima romana a que fizeram referência Barreto e Laet (1963). Há, então, uma marca comum 

nos dois discursos: a preocupação com a pureza da infância. E mesmo a noção de infância 

poderia ser problematizada. Antologia Nacional, inicialmente destinada a estudantes mais 

novos, consagra-se, mais tarde, ao uso de estudantes mais velhos, conforme o prefácio da 25ª 

edição, que estavam se preparando para os exames de admissão a estudos superiores.  

Essa marca comum entre o discurso de Nunes (1938) e Barreto e Laet (1963) 

remetem à noção foucaultiana do pré-construído. Terá Nunes conhecido a Antologia 

Nacional? Poderá ter estudado utilizando esse manual? Ou será essa marca uma evidência da 

formação discursiva em que se estruturaram os textos de apresentação? O certo é que tanto em 

um como em outro texto, o aluno está subjetivado como alguém que, por estar na infância – e 

essa noção, como vimos, não é biologicamente determinada já que se trata de públicos leitores 
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diferentes – deve ser respeitado no que tange à escolha de textos que não maculem essa 

inocente fase da existência. 

No caso do excerto de Barreto e Laet (1963), essa preocupação com a preservação de 

um espírito de inocência está mais evidente com o emprego de expressões como “esmeramo-

nos em repelir” e “não respirasse a honestidade que cumpre manter no ensino”. Conforme 

Foucault (1993), um enunciado está em oposição a outro, ou seja, só se pode repelir aquilo 

que é praticado. Se há a possibilidade de se empregar a forma verbal “repelir”, isso se deve ao 

fato de existir o enunciado contrário. Dessa forma, é possível dizer que havia outros autores 

de obras didáticas que não tinham o mesmo cuidado com a seleção dos textos, o que expunha 

o estudante ao risco de poluir-se. Na mesma perspectiva discursiva, pode-se dizer que havia 

textos que não apresentavam a mesma “honestidade” necessária à prática pedagógica.  

Outro aspecto ainda a ser ressaltado é a identificação do professor com a família: 

“como pais de família e educadores”. A preocupação moral do professor é uma preocupação 

de origem paternal. O professor, como pai e mãe, sabe do perigo que o filho poderia correr, 

então, em sua experiência familiar, encontra subsídios que confirmam sua visão moral e 

orientam sua prática. Por extensão, sugere-se a figura de um aluno visto de certa forma como 

extensão da família do professor, despertando-lhe os mais sensíveis cuidados. 

O cuidado despertado no professor pela sua profissão também é visto no prefácio da 

25ª edição, de 1942. Esse texto foi escrito por Daltro Santos, convidado pela Livraria 

Francisco Alves para proceder a uma revisão e adequação da obra de Barreto e Laet, já que o 

filho de Barreto, incumbido da função, morrera antes de poder executá-la (RAZZINI, 1992). 

Nessa apresentação, encontramos a seguinte passagem:  

 

Mas, professor, que tenho sido a vida toda, não me seria lícito esquivar-me 
ao trabalho, visto o interesse que invariavelmente hão merecido de mim os 
moços estudantes, junto de cujas almas me encontrei sempre, dadivoso e 
amigo, durante quase meio século. (BARRETO; LAET, 1963, p.9) 

 

Nesse trecho, Daltro Santos, e não os autores, está explicando a razão, não obstante 

as dificuldades próprias de um trabalho desse tipo, de não ter se esquivado aos pedidos de 

muitos professores que adotavam a Antologia Nacional para que se introduzissem alterações 

na obra, como a inclusão de escritores contemporâneos. Interessante notar que esse “ser 

professor”, outrora ressaltado pelos autores, o é também pelo revisor da obra. Temos aqui um 

traço próprio da formação discursiva em que se inserem aqueles que devem apresentar uma 

obra, explicando-lhe os processos de elaboração. 
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Embora, no texto, Daltro Santos apresente mais a imagem de si mesmo do que do 

aluno, é possível pensar em um aluno que merece atenção e cuidado, já que o revisor, 

ocupando agora posição de apresentador da obra, professor que é, está, “dadivoso” e “amigo” 

sempre próximo ao aluno. 

Os outros dois textos de apresentação que figuram em nossa edição de Antologia 

Nacional são curiosos. O primeiro, intitulado “Duas palavras como antelóquio da 6ª edição”, 

realizada em 1913 (RAZZINI, 1992), é assinado apenas por Laet (1963). No próprio texto, 

Carlos de Laet afirma ter sido incumbido, pelo Sr. Francisco Alves (que posteriormente dará 

nome à casa editorial homônima) de fazer uma reformulação na obra, aumentando-a. Não é 

explícito o motivo de não ter sido também chamado Fausto Barreto e, para essa indagação, 

não encontramos respostas em nossas investigações, já que Fausto Barreto ainda estava vivo 

em 1913 (RAZZINI, 1992). Em seu texto, Laet não faz senão explicar os procedimentos 

adotados na reformulação de Antologia Nacional que “demasiado não se poderia alongar sem 

perder as suas vantagens de econômico e portátil” (BARRETO; LAET, 1963, p.10). Essas 

vantagens arrogadas por Laet permitem-nos pensar em um aluno que valoriza uma obra 

didática com essas características.  

O segundo texto, apresentação da 38ª edição4, é assinado por “Os Editores”. Nessa 

apresentação, é feita a justificativa da mudança do termo “Noções Elementares de Sintaxe da 

Proposição Simples e da Proposição Complexa” para “Nomenclatura Gramatical Brasileira” 

em razão de terem caído em desuso as noções elaboradas por Fausto Barreto. O texto, 

composto de apenas um parágrafo, afirma ainda ter sido a nova terminologia “recentemente 

aconselhada pelo Ministério da Educação e que parece ter conquistado o apoio quase unânime 

do professorado” (BARRETO; LAET, 1963, p.15). Podemos ver que não há muito que dizer 

sobre uma possível visão do aluno. O professor, entretanto, ao ser citado em sua adesão à 

nova terminologia para o estudo da gramática normativa, configura-se como um elemento de 

destaque a quem se dirigem os editores. 

 

3.1.3 Flor do Lácio (1969) 

 A terceira obra do período em questão é Flor do Lácio (1969). O título já é 

significativo, se pensarmos que, ao se reportar à origem do latim e, por conseguinte, da língua 

                                                           

4 Mesmo recorrendo a variados meios, entre os quais os trabalhos de Razzini (1992, 2000), não pudemos precisar 
a data em que foi realizada a 38ª edição de Antologia Nacional. Entretanto, como a NGB a que se refere o 
prefácio data de 1961 e a 43ª edição, de 1969, somos levados a crer que a 38ª edição de Antologia Nacional 
situa-se entre 1962 e 1965. 
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portuguesa, supõe um aluno que conheça esses dados, o que não seria difícil num momento 

em que o estudo da língua portuguesa era muitas vezes associado aos estudos clássicos de 

retórica, filologia e lexicologia, que já existiam anteriormente à fixação da disciplina escolar 

de língua portuguesa. A palavra “flor”, presente no título, reporta-se à noção que 

anteriormente comentamos sobre o tratamento metafórico do texto literário, componente 

básico das obras didáticas de então. Essa metáfora sugere a ideia de uma escolha, de uma 

seleção pelo que é melhor, a “flor” da literatura. 

O texto de apresentação desse livro se detém na explicação dos procedimentos 

técnicos que devem ser realizados, passo a passo, durante o desenvolvimento do estudo.  

No final do texto, a seguinte passagem merece destaque:  

 

Êste livro foi elaborado especialmente para os alunos das Escolas Normais e 
Institutos de Educação do país; temos, todavia, a impressão e a esperança de 
que talvez possa prestar algum serviço às classes adiantadas dos ginásios, 
colégios, escolas e cursos profissionais ou de Comércio, colégios militares, 
etc., assim como a professores primários, que desejam ter à mão, para 
consultas, sugestões e adaptações, um compêndio de COMPOSIÇÃO. 
(OLIVEIRA, 1969, p. 10, grifo do autor) 

 

O livro é direcionado a estudantes normalistas, como o trecho deixa claro, o que não 

deixa de ser um modo de objetivação de uma forma-sujeito. Ao tratar do direcionamento da 

obra, o autor diz ter esperança de que o livro sirva também para alunos que, embora não 

estejam no curso normal, tenham capacidade de aproveitar aquilo que a obra propõe.  

Ao explicar a estruturação da obra e seus objetivos, o autor deixa claro que a ordem 

dos estudos deve ser mantida da forma como seu autor previu, a fim de que se obtenham os 

resultados esperados pelo professor que adota o material didático. Ao apresentar esses 

objetivos e os pressupostos que os orientam, assim se expressa o autor: 

 

1º) o aluno é guiado e amparado na leitura crítica, sem que se lhe violente a 
personalidade; 2º) por meio de variada ginástica, grava no espírito o que 
aprendeu; 3º) imita os escritores, apreendendo-lhes o segredo da arte de 
escrever, não havendo perigo nesta imitação, pois constitui, apenas, um 
passo no aprendizado, de que logo se liberta, conforme se pode verificar nas 
escolas européias, onde tem sido praticada há muitos anos; 4º) aprende a 
observar, a julgar e a exprimir-se por si, tornando-se, pouco a pouco, 
independente em sua sensibilidade estética e em sua expressão artística, à 
medida que se vai assenhorando dos recursos estilísticos e das formas de 
composição, o que lhe exige, sem dúvida, salutar e benéfico esforço criador. 
(OLIVEIRA,1969, p.10) 
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A forma-sujeito objetivada aqui é de um aluno que depende, como nos textos de 

apresentação das outras obras analisadas desse período, do auxílio e da ajuda do professor. É 

um aluno “guiado” e “amparado”. O professor aponta a direção a ser seguida e auxilia no 

processo de ensino no qual, por meio de “variada ginástica” – um atravessamento do discurso 

esportivo, em clara alusão à força e destreza necessárias ao aprendizado –, o aluno imprimirá, 

não na mente, mas no “espírito” – referência à visão de educação clássica – aquilo que 

aprendeu.  

A imitação é valorizada no sentido de que fornece os moldes para a criação futura. O 

que depende de molde é, de fato, uma criação? O aluno precisa de um modelo, de um 

paradigma que é encontrado nos escritos que compõem o florilégio. Conforme observa 

Oliveira (op. cit.), essa imitação não é algo ruim, o que possibilita pensar na existência de 

vozes que se levantavam contra o imitar puro e simples, pois é “apenas um passo” do 

processo de aprendizagem. A citação do exemplo europeu, um argumento de autoridade 

relacionado à valorização do que é mais avançado, discurso contrário à noção de inferioridade 

e atraso, confirma e evidencia o caráter clássico da formação linguística que está desenhada 

em Flor do Lácio.  

Seguindo os passos que o autor propõe, o aluno chegará a um estágio de mais 

independência estética ao se apropriar dos recursos de criação e estilo. Temos aqui a imagem 

de um aluno a quem é necessária uma base que fundamentará o exercício do criar. A criação, 

nessa perspectiva, não é fruto da imaginação, mas produto de um processo lento e gradual 

cujo êxito está intimamente associado à capacidade de se conduzir o aluno conforme as 

orientações da obra, o que exige um professor capaz de guiar, orientar e amparar. 

Grosso modo, podemos dizer que nas obras analisadas do período, o sujeito aluno é 

objetivado como um receptáculo de informações, um aprendiz, um discípulo a quem se deve 

guiar a fim de que chegue ao lugar determinado pelo LDP e pelo professor. Em contrapartida, 

o professor, que deve dirigir os passos do aluno, tem os seus próprios passos guiados pelo 

LDP e seu autor. Embora ao professor sejam dirigidas, nos textos de apresentação, palavras 

que, de algum modo o colocam como um elemento importante no processo a ser 

desenvolvido, é necessário que esteja atento aos passos previstos pelo autor para que o 

processo, de fato, aconteça.  

 

3.2. Década de 1980 

Da década de 1980, analisamos três LDP: Reflexão e ação em língua portuguesa 

(1984), de Marilda Prates; Português construindo a linguagem (1985), de Alaíde Massaro e 
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Português uma língua brasileira (1989), de  Inês de Carvalho Machado. A abordagem dos 

textos de apresentação desses LDP exige-nos uma compreensão do contexto histórico-

educacional que condicionou a publicação dessas obras, para que nos seja possível tratar do 

discurso nelas materializado. Embora sejam obras situadas temporalmente nos anos de 1980, 

sua configuração nos revela uma vinculação a concepções anteriores de linguagem e de 

ensino de língua portuguesa. Não é difícil supor que a prática educacional nem sempre 

acompanha os percursos teóricos que, muitas vezes, ficam restritos aos ambientes acadêmicos 

ou aos documentos oficiais por meio dos quais são apresentados à comunidade escolar. Em 

outras palavras, embora desde os anos 60 comece a haver mudanças no que se entendia como 

ensino de língua portuguesa, os LPD analisados e, consequentemente, seus textos de 

apresentação, ligam-se a um discurso escolar anterior5. Esse aparente anacronismo justifica o 

percurso histórico que doravante apresentamos. 

Na primeira metade do século XX, a escola brasileira – como demonstramos no item 

3.1 – entende o ensino da língua materna como o repasse de um sistema de normas, um 

conjunto de regras gramaticais cujo domínio garantiria ao aluno a compreensão dos “bons 

exemplos” literários a que tinha acesso por meio do estudo nas seletas e antologias, bem como 

sua imitação. O aluno, por meio dos excertos literários, das adequadas construções 

linguísticas encontradas nos “florilégios”, recebia exemplos de como a língua culta deveria 

ser empregada e os imitava nos exercícios de composição. A essa proposta de ensino da 

língua portuguesa, está subjacente a concepção de que a linguagem deve ser moldada por 

meio de leituras, exercícios e atividades que funcionam como formas nas quais deveriam ser 

produzidos os textos. Nesse sentido, as antologias e seletas eram bem-sucedidas e socialmente 

aceitas por fornecerem esses moldes linguísticos e possibilitarem que o trabalho com a língua 

materna alcançasse o objetivo então esperado. 

Conforme as pesquisas de Razzini (2000, 2002) e Soares (1998, 2002), nos anos 60, 

os LDP começavam a revelar um novo momento na história do ensino de português, visto 

apresentarem, muitas vezes, um manual em que constavam orientações ao professor sobre os 

exercícios e atividades a serem realizadas pelos alunos. Essa não era uma característica das 

antologias que circulavam em décadas anteriores. No que tange ao conteúdo de ensino, 

                                                           

5 Essa dimensão anacrônica do material didático em relação ao momento histórico de sua publicação pode ser 
observada também na edição de Antologia Nacional que analisamos. Mesmo tendo sido editado em 1963, 
contemporâneo, portanto, de novas (para a época) concepções sobre o ensino de língua portuguesa, o manual 
didático liga-se a noções de linguagem e ensino bem anteriores às inovações iniciadas na década de 1960. Cabe 
observar, ainda, que a obra Antologia Nacional foi publicada até 1969, quando alcançou sua 43ª edição. 
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entretanto, ainda conforme Razzini (2000, 2002) e Soares (1998, 2002), a proposta centrava-

se nos objetivos de aquisição e automação de um amplo vocabulário que possibilitasse a 

expressão oral e escrita do pensamento segundo critérios como elegância, correção e beleza. 

Para alcançar esses objetivos, os manuais didáticos valiam-se, além de exaustivos exercícios 

de cópias, das famigeradas sessões individuais e coletivas de leitura. 

Durante a década de 1960, há duas ações governamentais que, de algum modo, 

colaboram para uma possível mudança na centralidade dos estudos de gramática normativa no 

ensino de português. A primeira dessas ações foi a Portaria nº 36, de janeiro de 1959. Por 

meio desse documento, o MEC estabelecia a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) cujo 

objetivo era determinar um sistema simplificado e unificado para a descrição dos fatos da 

língua. A segunda ação governamental foi a sanção da Lei de Diretrizes e Bases nº 4024, de 

20 de dezembro de 1961. Juntas, essas duas ações do governo tornaram-se o ponto de partida 

para a organização de novos programas curriculares (PEREIRA, 2008). Esses novos 

programas, por sua vez, exigirão a elaboração de LDP adequados às novas propostas. 

Essas ações governamentais vão se sucedendo na clara tentativa de exercer um 

controle sobre a organização dos currículos das escolas públicas e, por conseguinte, das 

escolas particulares, bem como uniformizar o que deveria ser estudado em cada disciplina. A 

gestão do governo constitui-se como uma condição de produção fundamental à qual os 

autores deverão se submeter para a criação de novos materiais didáticos. 

Segundo aponta Pereira (2008), em 1962, o Conselho Federal de Educação, por meio 

da Instrução nº 7/62, propõe que o ensino de língua portuguesa tenha como objetivo primeiro 

fornecer ao aluno instrumentos que lhe possibilitem a adequada expressão oral e escrita. 

Nesse sentido, o caráter funcional que é dado ao estudo da língua portuguesa apresenta certa 

flexibilidade em relação à aquisição do conteúdo dessa disciplina. 

Aos poucos, percebem-se mudanças no discurso oficial acerca do ensino de 

português, embora na prática, como observa Soares (2002), o enfoque da disciplina 

continuasse sobre os estudos de gramática normativa. Entretanto, segundo a mesma autora, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação que entrou em vigor em 1962, liberou o professor do 

cumprimento de programas mais rígidos, favorecendo o surgimento de materiais didáticos 

mais adequados às novas possibilidades. 
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Em nosso estudo, tomamos contato com dois desses materiais6. Um dos LDP é 

Português através de textos (1967), de Magda Soares. No manual do professor anexo a esse 

LDP, a autora apresenta sua obra didática e explica aos professores quais os pressupostos 

teóricos que baseiam sua elaboração. Esse LDP apresenta-se como uma novidade no mercado 

editorial de então, já que se propunha a associar o estudo de gramática normativa, cujo 

enfoque era fundamental para a época, ao estudo do texto, a fim de apontar a funcionalidade 

daquilo que era lido e escrito pelo aluno (SOARES, 1967). 

Outra obra que atraiu nossa atenção foi Comunicação em língua portuguesa (1972), 

também de Magda Soares. No manual do professor dessa obra, constam duas publicações 

oficiais que muito contribuíram para traçarmos esse histórico do LDP na década de 1980: 

Parecer nº 853/71 e Resolução nº 8 do Conselho Federal de Educação. Esses dois documentos 

oficiais estão em reproduzidos na obra de Soares (1972), evidenciando a preocupação da 

autora em mostrar aos professores as razões pelas quais a obra didática por ela apresentada era 

construída daquela forma. Para nós, esses dois documentos representaram a possibilidade de 

detectarmos, na sequência de atos oficiais do governo, uma ação controladora que se revela 

como condição de produção do surgimento de um novo discurso dos autores de LDP, 

associado à emergência de um novo discurso escolar acerca do ensino do materno idioma. 

O movimento iniciado nos anos de 1960, com a publicação de novos LDP não mais 

nos moldes das antologias, chega a 1971 apontando um ensino de língua portuguesa centrado 

numa visão utilitarista e funcionalista da linguagem, conforme se vê na Resolução nº 8 do 

Conselho Federal de Educação: (1972, p. 3) 

 

Art. 3º- Além dos conhecimentos, experiências e habilidades inerentes às 
matérias fixadas, observando o disposto no §2º do artigo anterior, no seu 
ensino visará: 
a) em Comunicação e Expressão, ao cultivo de linguagens que ensejem ao 
aluno o contato coerente com os seus semelhantes e a manifestação 
harmônica de sua personalidade, nos aspectos físico, psíquico e espiritual, 
ressaltando-se a Língua Portuguesa como expressão da Cultura Brasileira; 
§1º - O ensino das matérias fixadas e o das que lhes sejam acrescentadas, 
sem prejuízo de sua destinação própria, deve sempre convergir para o 
desenvolvimento, no aluno, das capacidades de observação, reflexão, 
criação, discriminação de valores, julgamento, comunicação, convívio, 
cooperação, decisão e ação, encaradas como objetivo geral do processo 
educativo. (BRASIL, 1972, p. 3) 

 

                                                           
6 Embora tenhamos encontrado esses dois LDP, ambos de autoria de Magda Soares, que nos despertaram 
interesse, não pudemos enquadrá-los no corpus de nossa pesquisa pelo fato de não haver nesses livros um texto 
de apresentação. 
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Nesse trecho da resolução, encontramos, inclusive, um dado histórico importante: 

nesse momento, a disciplina língua portuguesa era chamada “Comunicação e Expressão”, o 

que confirma o caráter utilitarista de seu ensino. No mesmo ano dessa resolução, foi aprovada 

a lei 5.692/71 que visava à democratização do ensino (PEREIRA, 2008), dando destaque ao 

estudo da língua nacional como um meio de comunicação e expressão e da cultura do Brasil. 

A língua, nesse momento – e seu estudo, consequentemente – é vista como um instrumento de 

comunicação, um meio de transmissão e recepção de mensagens seja pela oralidade e escrita, 

seja pela leitura e audição.  

A resolução sugere, ainda, que se deve pensar no desenvolvimento integral do aluno, 

ao elencar as múltiplas capacidades em consonância às quais se devia dar o ensino das 

“matérias fixadas”. “Matérias”, nesse caso, corresponde a conteúdo. Os conteúdos deveriam 

estar, portanto, na visão oficial, associados a determinados processos de formação de atitudes. 

Esse caráter formativo é retomado na resolução, quando o documento apresenta uma 

definição de língua como instrumento que garante ao aluno o contato com o outro para sua 

formação, para sua afirmação e, fundamentalmente, que lhe possibilita entrar em contato com 

a cultura brasileira por meio de várias atividades previstas na resolução (BRASIL, 1972). 

Essas atividades deveriam ser contempladas pelo LDP, como veremos claramente no texto de 

apresentação de Português uma língua brasileira. 

O enquadramento do ensino de língua portuguesa como aprendizado de 

comunicação, transmissão e compreensão de ideias, fatos e sentimentos efetiva-se com o 

Parecer nº 853/71. Nesse documento, fica claro que falar, escrever, ouvir e ler são atividades 

fundamentais para que se desperte a atenção dos alunos para a importância de saber falar, 

saber ler, saber ouvir e saber escrever. Esse saber seria desenvolvido e ensinado nas aulas de 

língua portuguesa, as quais deveriam preparar o aluno para os embates comunicativos da vida 

social (BRASIL, 1972b).  

De acordo com Soares (2002), a implantação da Lei nº 5692/71, uma consequência 

da publicação da Resolução nº 8 e do Parecer 853/71, alterou o nome da disciplina de 

Português para Comunicação e Expressão nas séries iniciais do 1º grau e para Comunicação 

em Língua Portuguesa nas séries finais do 1º grau. Apenas no 2º grau é que desaparece a 

ênfase em comunicação e a disciplina passa a ser denominada Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira. A prevalência da noção de língua como sistema cujo ensino devia se pautar pela 

consideração do que era correto, elegante e belo – com destaque para os estudos de gramática 

normativa, de retórica e de poética – dá lugar, segundo Soares (2002), com a publicação dessa 

lei, à concepção de língua como instrumento de comunicação. 
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Essa mudança é revelada nos textos de apresentação analisados a partir de 1980. 

Esses textos, diferentemente dos textos dos LDP dos anos anteriores a 1980, não evidenciam a 

centralidade de estudos de gramática normativa no ensino da língua. O estudo de português, 

pelo menos nos textos de apresentação, é associado a sua função comunicativa. Dizemos 

“pelo menos”, já que uma análise comparativa do que diz o texto de apresentação e como, de 

fato, estruturam-se os LDP não era o foco da presente pesquisa. Desse modo, permanece esse 

campo aberto para uma investigação futura. 

Além das ações governamentais que, por meio de instrumentos legais, condicionam, 

a partir dos anos 60, significativas transformações no discurso escolar e, em nosso caso 

especialmente, no discurso sobre o ensino de língua portuguesa, há outro fator que condiciona 

as ditas transformações discursivas: a academia.  

Conforme Pereira (2008), na década de 60, a criação de faculdades de Letras e a 

introdução de disciplinas como Teoria Literária e Linguística nos cursos já existentes são 

fatores responsáveis pelo surgimento de novos debates e discussões acerca do ensino da 

língua materna. Esses debates, embora ainda muito ligados às noções estruturalistas de 

linguagem, opunham-se, muitas vezes, a visões tradicionalistas sobre o ensino de língua 

portuguesa, entre as quais as tendências filológicas e latinistas. Desse modo, a Universidade 

passa a propiciar discussões sobre pesquisas em linguagem realizadas fora do Brasil. Esse 

sopro de mudança no ambiente acadêmico, entretanto, ainda consoante Pereira (2008), não é 

suficiente para que o ensino de português ganhe novo espaço, já que as novas teorias 

linguísticas eram pouco conhecidas e seu transporte para a dimensão metodológica ainda era 

difícil.  

Podemos dizer, que, nos idos de 1960, configura-se um descompasso entre as 

discussões acadêmicas, que associadas ao discurso oficial do governo propunham mudanças 

no ensino de português, e o que de fato acontecia na prática. Além desse descompasso, aos 

poucos, a academia começa a questionar o conceito de língua como instrumento de 

comunicação.  

Para muitos estudiosos, conforme observa Pereira (2008), essa noção utilitarista da 

língua, determinada nos documentos oficiais, estava marcada por um posicionamento 

construído com a instalação do Governo Militar em 1964. A educação, a partir de então, 

começa a ser vista como uma preparação para o trabalho, tanto que proliferam pelo país, nessa 

época, os cursos profissionalizantes. A profissionalização era uma meta da educação no 

período compreendido entre os anos de 1960 e 1980. Para alcançar essa meta, no ensino 
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secundarista, os cursos clássico e científico deram lugar a cursos como contabilidade, 

magistério e comércio.  

Essa profissionalização da educação e, consequentemente a noção de língua como 

instrumento de comunicação, começa, a partir de 1980, a ser questionada no ambiente 

acadêmico e no meio escolar (VENTURI; GATTI JÚNIOR, 2004). Nas palavras dos autores: 

 

Na segunda metade dos anos 80, ocorreu o questionamento no âmbito 
acadêmico e escolar a respeito da conceituação de língua como instrumento 
de comunicação no ensino de Português, uma vez que nesse período foram 
eliminadas as denominações Comunicação e Expressão e Comunicação em 
Língua Portuguesa e a disciplina recuperou a sua denominação “Português”, 
através de resolução do Conselho Federal de Educação (CFE), que atendia 
insistentes protestos na área educacional. A conceituação de língua como 
instrumento de comunicação e o seu ensino fundamentado nessa concepção 
não teve sustentáculo nesse novo contexto político e ideológico. Ganharam 
espaço os estudos no campo das Ciências Linguísticas e da Psicologia da 
Aprendizagem. (VENTURI; GATTI JÚNIOR, 2004, 72) 

 

O fato de a disciplina, denominada pelo governo, em 1971, “Comunicação e 

Expressão” voltar a se chamar “Português”, revela que, na metade dos anos 80, há uma 

reviravolta propiciada pelo ambiente acadêmico ao que se entendia por língua, linguagem e 

ensino de língua. Com os avanços das ciências da linguagem, surgem debates em torno da 

metodologia de ensino a ser adotada para o trabalho com o português. Esses debates 

condicionam o surgimento de um novo discurso escolar e, consequentemente, de um novo 

discurso sobre o ensino de língua portuguesa. 

Antes de 1960, o ensino da língua materna é visto como a apropriação, por meio da 

imitação, de um sistema de regras e normas explícito nos excertos literários que figuravam 

nas seletas e antologias. A partir de 1960, o ensino de português é dimensionado pela ótica da 

utilidade prática da língua como meio de comunicação e expressão. Nos idos de 1970 e 1980, 

a emergência de discussões acadêmicas propicia o olhar científico sobre o ensino da língua 

materna, que passa a ser considerada com base nas pesquisas levadas a cabo na 

sociolinguística, na linguística textual e em outras vertentes dos estudos linguísticos. 

De posse desses dados sobre o momento sócio-histórico-educacional em que se 

inserem as obras que abordamos neste tópico, passamos à análise das mesmas, observando a 

construção do sujeito aluno nos textos de apresentação dos LDP desse período. 
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3.2.1 Português uma língua brasileira (1989) 

Das três obras analisadas da década de 80, apenas uma conta com o texto de 

apresentação: Português uma língua brasileira (1989). Nesse texto, embora não haja nenhum 

vocativo determinado, fica claro que a autora se dirige ao professor como evidencia a 

passagem conclusiva: “Entretanto, somente os colegas professores poderão dizer se fomos 

bem-sucedidos nesse intento; por isso, aguardamos e agradecemos todas as críticas que se 

fizerem ao nosso trabalho” (MACHADO, 1989, p.3). Outro dado que confirma ser o 

professor o interlocutor ideal dessa apresentação é o fato de a autora tratar, nesse espaço, de 

características técnico-pedagógicas da obra – em relação à divisão das seções de estudo – e de 

orientações para sua utilização.  

Ao tratar da divisão da obra, a autora fala de uma seção denominada “estudo da 

linguagem”. Nessa seção, em que constam os “principais tópicos de gramática e noções 

elementares de comunicação” (MACHADO, 1989, p.3), a linguagem é empregada 

coloquialmente. Nas palavras da autora: “O conteúdo é exposto de forma coloquial, simples e 

direta, tendo por objetivo permitir ao leitor a fácil assimilação dos mecanismos da língua” 

(MACHADO, 1989, p.3). Nesse enunciado, temos uma evidência do aspecto instrumental que 

orientou o ensino de língua materna na década de 1980. A forma coloquial e simples são o 

penhor de que o leitor (o aluno, mas, também, o professor?!) compreenda o que está sendo 

dito pelo LDP e seja capaz de assimilar facilmente “os mecanismos da língua”. A palavra 

“mecanismos” reforça nossa ideia, sugerindo que a linguagem é um processo mecânico, 

instrumental, portanto. Mas qual será o objetivo de uma fácil assimilação?  

A autora mesmo nos responde: “Cada item é seguido de exercícios variados, 

possibilitando ao aluno a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos, e ao professor, a 

aferição do aproveitamento de seus alunos” (MACHADO, 1989, p.3). A presença de 

“exercícios variados” evidencia a noção de ensino de língua como um instrumento de 

comunicação visto que, por meio da realização desses exercícios, o aluno torna-se capaz de 

aplicar imediatamente o que aprendeu. Essa “aplicação imediata” revela que o objetivo era a 

comunicação, ou, pelo menos, a instrumentalização do aluno para tal ação. O vocábulo 

“imediata” reforça a ideia tecnicista presente em toda a apresentação e liga-se ao discurso 

escolar das décadas de 60 a 80, que concebia a língua como um instrumento de comunicação. 

Esta, por sua vez, é entendida como uma necessidade para a profissionalização do aluno e 

para sua integração com os outros.  

Essa noção instrumental da língua fica ainda mais evidente quando a autora justifica 

o título da obra didática: “Longe de significar um certo descaso pela norma culta ele [o título] 
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indica que privilegiamos o idioma português na forma em que ele é escrito e falado em nosso 

país, visando tornar seu aprendizado mais acessível aos nossos jovens” (MACHADO, 1989, 

p.3). A preocupação em relação a uma possível associação entre o título do LDP e uma 

postura de descaso em relação à norma padrão faz a autora ressaltar, em certo sentido, o 

caráter utilitarista da língua, pois, ao tomá-la a partir de suas circunstâncias de uso, ela garante 

a acessibilidade do jovem ao que é próprio da língua. O importante era garantir o acesso do 

aluno àquilo que o LDP apresentava a fim de que o aluno fosse instrumentalizado para a 

comunicação necessária e imediata por meio da qual poderia perceber que “o ensino de 

Português é uma forma de conhecimento do mundo que nos cerca” (MACHADO, 1989, p.3). 

Não se pode deixar de falar que o título da obra sugere, também, um posicionamento de 

caráter político-ideológico. Trata-se de uma afirmação do modo brasileiro de utilizar a língua 

portuguesa. É um modo particular, distinto da forma lusitana ou africana de utilização do 

idioma materno. O português visto na obra não é o português europeu, mas um português 

marcado pelos traços culturais do Brasil. 

Nessa apresentação, aparecem indicações explícitas a respeito dos textos presentes na 

obra e um quadro em que os conteúdos, objetivos e até estratégias são propostos. As únicas 

referências sobre o aluno são explicações acerca dos objetivos a serem alcançados com o 

estudante em cada uma das seções em que se divide a obra. Mais uma vez, a noção utilitarista 

da língua revela-se. O estudante está, nesse texto, visto como um mero destinatário da ação do 

professor. Ao aluno, não cabe nenhuma palavra específica por parte da autora, ele é apenas 

um referente, um ser passivo a quem a voz ativa do LDP não se digna dirigir. 

 

3.2.2 Reflexão e ação em língua portuguesa (1984) e Português construindo a linguagem 

(1985) 

Nas outras duas obras da década de 80, Reflexão e ação em língua portuguesa (1984) 

e Português construindo a linguagem (1985), não há qualquer texto de apresentação. Em 

Português uma língua brasileira, o estudante está previsto, ainda que o texto de apresentação 

do LDP se dirija ao professor. Nos dois outros LDP, a ausência de qualquer apresentação 

permite uma significativa indagação: a quem se destinam esses LDP?   

Se pensamos o texto de apresentação como gênero do discurso, podemos 

compreendê-lo, apropriando-nos da distinção proposta por Bakhtin (1992), como gênero 

secundário, já que está formalizado e evidencia um deslocamento de intenções e 

funcionalidades em relação ao gênero primário, a carta. O traço primário que possibilita a 

formalização do texto de apresentação como gênero secundário, entretanto, não deve ser 
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esquecido. A apresentação é algo frequente nos processos de interação verbal. Apresentamos 

um amigo ao outro, apresentamos um professor a um familiar, apresentamos uma roupa nova 

que adquirimos etc. Sempre que fazemos a apresentação, elegemos um interlocutor alvo, ou 

um conjunto de interlocutores. A apresentação no LDP é a formalização da apresentação que 

faz parte do cotidiano comunicativo das pessoas. No caso dos LDP que não são apresentados 

por seus autores, o lugar do interlocutor fica vazio. 

Esse interlocutor não é um aluno? Um professor? O comprador do livro? Isso não 

fica claro e aí temos, de certo modo, um processo que também cria uma forma-sujeito que 

está associada ao aluno. Um sentido possível da ausência do texto de apresentação nos LDP 

analisados é a anulação do sujeito aluno, o que também o objetiva. Não há um aluno a quem o 

livro se destina, não há um aluno visto como interlocutor do processo discursivo que o livro 

materializa. 

Comparando esses dois LDP aos que analisamos em períodos históricos posteriores, 

causa estranheza a ausência do texto de apresentação. Pensando na noção de língua evidente 

no texto de apresentação de Português uma língua brasileira, podemos afirmar que a ausência 

da apresentação em Reflexão e ação em língua portuguesa e Português construindo a 

linguagem deixa antever, também, a mesma noção acerca da língua e de seu ensino. 

O que está em jogo nesses LDP é a apropriação de elementos que instrumentalizam o 

processo comunicativo. Tanto que não é necessário justificar ou discutir qualquer ponto de 

vista da obra didática em um texto de apresentação. Esses dois LDP são manuais, na 

etimológica acepção do termo, que apresentam uma série de atividades a serem realizadas, 

nada mais. Ao aluno, caberá a assimilação do que está no manual por meio da orientação do 

professor. Subentende-se que tanto este como aquele saibam e tenham consciência do lugar 

que ocupam diante do LDP. Se ao aluno não se dirigem orientações em um texto de 

apresentação, também ao professor tais orientações não são apresentadas. Podemos supor, 

entretanto, que o professor objetivado aqui é sabedor daquilo que lhe diz respeito na 

manipulação do LDP. O professor sabe que ações deverá empreender junto ao aluno para a 

utilização do LDP. Não é necessária a discussão de teorias pedagógicas ou linguísticas. É 

preciso que se aja instrumentalmente, para isso é feito o LDP. Com essa finalidade é 

composto um manual que, ao ver a língua como um instrumento de comunicação, evidencia 

um aluno e, consequentemente, um professor, de quem se espera uma assimilação e captação 

do instrumental oferecido pelo LDP. 

De modo geral, nas três obras da década de 80, tanto o texto de apresentação quanto 

sua ausência deixam antever a imagem de um estudante submisso à ação do professor – 
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submetido, por sua vez, à proposta do LDP – a quem compete a mera reprodução do que é 

prescrito pelos autores do manual didático. 

 

3.3 Década de 1990 

A partir dos anos 80, com o advento dos estudos da linguagem e sua socialização no 

Brasil, o ensino da língua portuguesa vai sendo repensado e vão sendo elaborados materiais 

didáticos de acordo com as novas metodologias propostas para o trabalho escolar com a 

linguagem. Entretanto, como se vê em nossa análise, a prática nem sempre acompanha os 

percursos teóricos e os LDP da década de 1980 não apresentam essas inovações, já que se 

ligam muito mais à noção de língua como instrumento de comunicação, que começa a ser 

desenhada ainda em fins dos anos de 1960.  

Da década de 1990, analisamos três obras didáticas: Descoberta e construção (1991), 

de Tadeu Rossato Bisognin; Português linguagem e realidade (1993), de Roberto Melo 

Mesquita e Cloder Rivas Martos e Nossa palavra (1998), de Ângela Carvalho e Jorge 

Antonio Ribeiro da Silva. Para a abordagem dos textos de apresentação desses LDP, é 

necessário compreender a situação educacional da década de 1990, observando que o ensino 

de português – e, consequentemente, a noção de língua – ganha novo contorno nesse 

momento histórico. É também necessário não nos esquecermos de que as discussões teóricas 

empreendidas a partir de 1980 influenciam a situação histórico-educacional evidenciada em 

1990.  

Se, nos idos dos anos 1970 e 1980, o ensino de português, vai, definitivamente, 

desvencilhando-se da influência da noção de língua como um sistema de regras e normas 

explícitas nos bons exemplos literários, caminhando na direção da noção comunicativa, é na 

década de 1990 que as discussões dadas no interior dos ambientes acadêmicos chegam de fato 

ao ambiente escolar, delineando modos novos de se compreender o trabalho com a linguagem.  

Nos anos 90, segundo Soares (1998), as reflexões da linguística, da psicolinguística, 

da linguística textual, da pragmática e da análise do discurso chegam à escola e ao ensino de 

língua materna, que passa a ser visto como uma atividade de interação entre o falante e o 

mundo. Com as reformulações propiciadas pelos estudos da linguagem, surge uma nova 

concepção de língua: “uma concepção que vê a língua como enunciação, discurso, não apenas 

como comunicação, incluindo as relações da língua com aqueles que a utilizam, com o 

contexto em que é utilizada, com as condições sociais e históricas de sua utilização” 

(SOARES, 1998, p. 59). 
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Com essa nova concepção de língua que, segundo a autora, chega às escolas a partir 

dos anos 90, o ensino da língua materna, antes pensado apenas em seus aspectos utilitários, 

começa a ser visto como uma atividade mais complexa, que deve considerar as situações e as 

condições reais e concretas em que se dá o fenômeno linguístico. A concepção de língua 

como enunciação e discurso, conceitos já abordados nesse trabalho, condiciona o surgimento 

de um material didático que se adequa a essa nova forma de ver a linguagem e os processos 

dela decorrentes.  

Segundo observa Witzel (2002), o deslocamento dos objetivos do ensino de língua 

portuguesa em relação ao que se objetivava nos anos anteriores a 1990 é tributário dos 

avanços teóricos obtidos pelos estudos linguísticos. A produção teórica da linguística, a partir 

dos anos 80, começa a influenciar as propostas e metodologias de ensino, já que muitas 

discussões acerca dos fenômenos linguísticos “revelaram-se pertinentes e necessárias para a 

prática de ensino de língua materna” (WITZEL, 2002, p. 27). A socialização das teorias 

elaboradas na ciência linguística dá origem a uma rejeição a noções dogmáticas e 

tradicionalistas a respeito do estudo da língua, especialmente no que diz respeito à abordagem 

das orientações da gramática normativa, evidenciando que a noção de linguagem como 

instrumento de comunicação – tão bem vista nos idos de 1970 – revela um posicionamento 

reducionista. Desse modo, a língua passa a ser vista numa perspectiva mais dinâmica e 

interativa, considerando-se, para seu estudo, a inserção linguística em contextos sociais 

variados e as diversas formas de manifestação e representação linguísticas. 

Essas mudanças ocorridas na compreensão de língua e de seu ensino, motivadas por 

discussões acadêmicas, está evidenciada na publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). Por meio desse documento, o movimento iniciado no âmbito acadêmico ganha 

relevância, já que se trata de uma publicação oficial do governo. Sobre o ensino de língua 

materna, encontramos nos PCN, por exemplo, a afirmação seguinte: “toda educação 

comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa 

desenvolver sua competência discursiva” (BRASIL, 1998, p. 23). A educação comprometida 

com a formação do cidadão exige, portanto, uma nova forma de ensino da língua portuguesa. 

A respeito dessa nova forma de abordagem linguística, lê-se nos PCN: 

 

[...] não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as 
que decorrem de uma análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, 
sintagmas, frases – que descontextualizados, são normalmente tomados 
como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência 
discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o 
texto. (BRASIL, 1998, p. 24) 
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A exigência de um novo jeito de ensinar português, que não seja mais centrado nos 

aspectos da estrutura linguística, mas que considere esses aspectos inseridos em um contexto 

de uso e produção, é um reflexo de discussões teóricas que só a partir de 1990, conforme 

Soares (1998), tornam-se mais conhecidas e influentes no Brasil. A relevância desses 

posicionamentos teóricos ao ponto de figurarem em um documento oficial é uma condição de 

produção do discurso escolar que vai, por sua vez, condicionar a produção dos LDP.  

Além das discussões acadêmicas que ganham visibilidade, outra situação condiciona 

os LDP da década de 1990, especialmente dos anos finais: a avaliação do MEC, por meio do 

PNLD. Ainda que tenha sido criado em 1985, o PNLD sofre uma alteração em suas 

características em 1996. Segundo observam Batista, Rojo e Zúñiga (2005, p. 49), o PNLD, a 

partir de então, tem como finalidades principais “a avaliação, aquisição e distribuição 

universal e gratuita de livros didáticos para o ensino fundamental público brasileiro”. Ou seja, 

se antes o governo avaliava por meio do PNLD, agora, por meio desse programa, também se 

definem os livros que podem ou não ser adquiridos pelo dinheiro público.  

Dentre outros fatores, essas finalidades do PNLD configuram uma condição de 

produção do LDP por duas razões. Em primeiro lugar, porque há critérios técnicos, entre os 

quais a consideração de pressupostos teórico-metodológicos específicos, segundo os quais um 

LDP pode ser submetido à avaliação e receber uma apreciação positiva. Em segundo lugar, 

porque as editoras veem na possibilidade de adoção de seus LDP pelas escolas públicas um 

filão econômico potencial. Mesmo que haja várias obras didáticas cujo destino específico são 

a instituições de ensino privadas, o PNLD representa, no geral, uma possível garantia para 

obras que, caso sejam bem avaliadas, terão comprador certo: as escolas públicas, isto é, o 

governo. 

Esse caráter econômico, a nosso ver, determina a elaboração do LDP, já que a 

avaliação negativa por parte do PNLD impede que uma obra didática figure no guia 

organizado pelo MEC, o que impossibilita sua adoção nas escolas públicas do Brasil. 

Delineia-se, entre as discussões acadêmicas sobre língua, linguagem e ensino e os 

instrumentos oficiais de avaliação e regulamentação do ensino, um campo muito amplo para a 

elaboração do LDP. Como nosso objeto de estudo é especificamente o texto de apresentação, 

não podemos dizer em que medida o que ali está explícito é, de fato, praticado e proposto no 

interior da obra. Para nós está claro, entretanto, que, como vimos no segundo capítulo, há uma 

intrínseca relação entre a elaboração do material didático e a regulamentação que o governo 

exerce sobre o LDP. Por meio do controle do governo, criam-se modelos segundo os quais os 

LDP devem ser produzidos. Não queremos dizer que são modelos bons ou ruins, mas que 
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existem. As discussões teóricas empreendidas na academia, por mais importância que tenham, 

não estão diretamente ligadas ao aspecto econômico tão fundamental para as editoras de obras 

didáticas – são empresas, visam, portanto, ao lucro –, de modo que o fator econômico é um 

determinante fundamental para a elaboração do LDP. A escola pública é um potencial penhor 

de sucesso econômico para os materiais didáticos selecionados por meio do PNLD. 

A consideração do contexto sócio-educacional dos anos de 1990 nos permite duas 

reflexões. Por um lado, nos anos de 1990, observamos uma socialização e uma crescente 

relevância das construções teórico-metodológicas levadas a cabo no campo dos estudos da 

linguagem, o que possibilitou o surgimento de um novo discurso sobre ensino de língua 

materna, condicionando a elaboração de LDP que materializam esse discurso. Por outro lado, 

a publicação de documentos como os PCN, associada à avaliação proposta pelo PNLD, 

configura um controle do governo sobre o ensino de modo geral e, em nosso caso específico, 

o de língua portuguesa.  

Esses dois movimentos configuram as condições de produção no interior das quais 

emergem as obras cujos textos de apresentação passamos a analisar. 

 

3.3.1 Descoberta e construção (1991) 

A análise de três LDP da década de 90 revela uma significativa alteração em relação 

aos LDP da década anterior: nos três livros, há textos de apresentação. Essa constância da 

apresentação já é um indício de que algo mudou no discurso escolar sobre o ensino da língua 

portuguesa e essa mudança discursiva está materializada no LDP. 

A que mudança estamos nos referindo? Ora, a uma mudança que diz respeito tanto à 

noção de língua como aos modos de se ensiná-la. De conjunto de regras e normas a serem 

imitadas dos bons exemplos das crestomatias, nos textos de apresentação dos LDP anteriores 

a 1980, a língua passa a ser, no texto analisado da década de 80, um instrumento de 

comunicação. Essa mudança na concepção de língua ocasiona um novo modo de se propor o 

seu ensino. O trabalho com as antologias era um exercício de análise e imitação em muito 

ligado à dimensão estética; o trabalho proposto em Português uma língua brasileira (1989) 

visa à instrumentalização do aluno para a comunicação imediata. As noções de língua e 

ensino que encontramos nos textos de duas épocas diferentes mostram-nos que os discursos, 

as formações discursivas e imaginárias, em razão de relações sócio-históricas, alteraram-se e 

condicionaram o surgimento das obras didáticas analisadas.  
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Nesse percurso de transformações e alterações discursivas, chegamos aos anos de 

1990, cujos LDP, em seus textos de apresentação, revelam-nos uma nova concepção de língua 

e ensino de língua portuguesa e, consequentemente, uma nova forma-sujeito aluno. 

Em Descoberta e construção (1991), o título do texto que apresenta a obra já chama 

a atenção: “Para começo de conversa”. Conversa, uma situação informal, um bate-papo, é o 

que pretende o autor a respeito da relação entre aluno e obra.  

No parágrafo inicial, o aluno é levado a dar-se conta de que somos seres 

comunicativos e de que a palavra é instrumento fundamental na comunicação. Entretanto, não 

se trata da instrumentalização pura e simples para a atividade comunicativa. A respeito das 

palavras e do LDP em questão, assim se expressa o autor: “A importância que elas têm é 

inegável, visto que a descoberta do mundo (interior e exterior) também se faz com palavras. 

Este livro quer ser um instrumento útil para a descoberta das palavras e do mundo, através, do 

estudo da língua portuguesa” (BISOGNIN, 1991, p.5). Está evidente, nesse trecho, que a 

língua não é mais vista apenas na perspectiva instrumental, já que, por meio dela, é possível 

fazer descobertas. Essas descobertas dão-se na dimensão pessoal, individual – mundo interior 

– e na dimensão interpessoal, coletiva – mundo exterior. A concepção de língua como 

elemento que propicia o processo de conhecimento de si e do outro está presente também no 

texto de apresentação de Português linguagem e realidade. Isso não é uma coincidência, mas 

uma marca discursiva que aproxima os LDP elaborados no mesmo período histórico; nesse 

caso, condicionados pelas mesmas formações discursivas e imaginárias.  

O discurso materializado nos textos de apresentação de Descoberta e construção e 

Português e Português linguagem e realidade aponta formações discursivas e imaginárias que 

entendem a língua numa perspectiva mais ampla. A academia, com suas pesquisas sobre 

linguagem, e o governo, com os documentos motivados por discussões acadêmicas, 

condicionam o surgimento de um discurso escolar inovador a respeito do ensino de língua 

portuguesa. A língua é instrumento de comunicação, mas não só. É um meio pelo qual se 

marca a presença no mundo. A própria noção de comunicação se amplia quando sai da esfera 

da interlocução e aponta para a noção de produto da cultura, do estar das pessoas no mundo. 

Isso fica claro nas palavras de Bisognin (1991, p. 5): “E a comunicação, como sabemos, é 

fundamental para viver, compreender, interpretar, criticar e até mesmo transformar a 

realidade”. Ensinar língua é, portanto, mais do que fornecer instrumentos para que a 

comunicação aconteça. É possibilitar que a comunicação seja vista numa perspectiva mais 

ampla, como, inclusive, força transformadora da realidade. O aluno, por sua vez, não é mais 

um receptor de fórmulas comunicativas, mas um potencial agente transformador, por meio da 
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linguagem, de si mesmo e do mundo que o cerca. Toda essa configuração do aluno liga-se ao 

título da obra, clara referência ao movimento pedagógico denominado construtivismo, cuja 

base teórica é a noção de que a escola não ensina algo, leva a descobrir, a construir o 

conhecimento. 

Na sequência da apresentação de Descoberta e construção, embora não apareça a 

palavra estudante, é evidente que a este se dirige o texto: “Auxiliá-lo a aumentar sua 

capacidade de comunicação é o objetivo principal deste livro. Há nele atividades variadas e 

atraentes para que você estude com mais prazer, fazendo a sua história, construindo o seu 

próprio conhecimento” (BISOGNIN, 1991, p. 5). O emprego do verbo “auxiliar” sugere uma 

proximidade do autor em relação ao aluno, agora – diferentemente dos textos anteriores a 

1980 – visto como alguém que já possui experiências a serem consideradas no processo a ser 

desenvolvido a partir da adoção da obra didática. O sujeito aluno que se configura nesse texto, 

tem “capacidade de comunicação”, o que denota um olhar biológico e psicológico sobre a 

situação do aluno como ser de comunicação. A expressão que realçamos nos remete a estudos 

acerca das relações psíquicas e biológicas que permeiam a atividade comunicativa, como os 

empreendidos nas áreas de neurolinguística e psicolinguística.   

Há uma visão personalista que é observada também na apresentação de Português 

linguagem e realidade. Segundo essa visão, o aluno é alguém a quem o livro deve ajudar a 

estudar, possibilitando que essa atividade lhe seja prazerosa. Há uma preocupação com a 

receptividade da obra pelo estudante, por isso, propõem-se “atividades variadas e atraentes” 

para que ele tenha mais prazer em estudar. Afinal, é, segundo o texto analisado, por meio do 

estudo, que o aluno estará “fazendo a sua história, construindo o seu próprio conhecimento” 

(BISGININ, 1991, p. 5). O aluno é objetivado como um ser que faz sua história, marca seu 

estar no mundo – por meio do estudo, no caso, de língua portuguesa – e que tem condições de 

operar a construção do “próprio conhecimento”. Não se trata mais da análise e da apreensão, 

por meio da imitação, vista nos textos anteriores a 1980, nem da instrumentalização 

evidenciada no texto da década de 80. O aluno é, agora, sujeito agente que constrói um 

conhecimento que é seu, individual, personalizado. 

Deve-se observar que é objetivo da obra auxiliar o aluno a desenvolver uma 

potencialidade particular com a proposição de atividades que o atraiam e por cuja realização 

ele construa seu próprio conhecimento. O aluno está subjetivado aqui como agente de sua 

história, de sua realidade. Se, em uma obra dos idos de 1980, o aluno era o destino de uma 

ação, ele é, agora, o senhor de uma ação. Enquanto antes fora visto como alguém que, em 

dado momento, “deverá estar apto a realizar as atividades de expressão oral propostas, nas 
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quais ele será solicitado” (MACHADO, 1989, p. 3), agora, o estudante é configurado como 

participante ativo do processo em que está envolvido. 

 

3.3.2 Português linguagem e realidade (1993) 

Em Português linguagem e realidade (1993), além de o locutário – o estudante – 

estar bem claro, o aluno é chamado de “caro (a) amigo (a)”. Esse vocativo inicial da 

apresentação já aponta uma imagem do estudante: para os autores, o estudante é alguém com 

quem se estabelece uma proximidade evidenciada pelos vocábulos “caro (a)” e “amigo (a)”. 

Também a variação de gênero proposta pelas vogais entre parênteses é significativa para a 

subjetivação do estudante, e para a caracterização do discurso dos autores, nesse caso, 

preocupados com as discussões sobre gênero masculino e feminino. 

A proximidade indicada pelo tratamento afetivo dos autores para com o aluno revela 

que, nesse texto, o educando é pensado durante a elaboração do LDP. Não é mais o 

receptáculo objetivado nos textos anteriores a 1980 ou o indivíduo a quem se devia 

instrumentalizar para a comunicação nos textos de 1980. O estudante, agora, é um amigo do 

autor. É uma subjetividade considerada durante o processo de criação do LPD, feito para esse 

amigo querido, para essa amiga querida, o estudante.  

Seguindo o percurso da afetividade, o texto chega a uma caracterização personalista 

do estudante: “Você é um ser humano rico em informações, sentimentos, capacidades, 

problemas, esperanças e necessidades” (MARTOS; MESQUITA, 1993, p. 3). Bem diferente 

do estudante construído no discurso das obras analisadas da década de 80, é o aluno visto 

agora: ser humano, pessoa. Partindo dessa visão personalista, a apresentação trata do objetivo 

da obra em questão: auxiliar o aluno – que se relaciona com outras pessoas e consigo mesmo 

empregando palavras – no desenvolvimento eficaz da relação comunicativa cuja matéria-

prima é o texto, por cujos mecanismos o aluno compreenderá o funcionamento da linguagem. 

Ao estudante é, então, garantida maior participação em um processo no qual, por meio da 

compreensão e produção textual propostas no livro, poderá melhorar o seu relacionamento 

com os outros e consigo.  

A responsabilidade é atribuída ao estudante, entendido pelos autores como um 

companheiro de percurso: “Com vontade e competência, você chegará a esse desempenho. Só 

nos resta torcer por você. Conte conosco!” (MARTOS; MESQUITA, 1993, p. 3). Esse 

enunciado se insere na formação discursiva jovem. Há uma individualidade que está a favor 

do coletivo pelo sentimento de pertença a um grupo. O sentimento de pertença a um grupo, 

expressão tão forte na adolescência (ARAÚJO, 2008), faixa etária do destinatário ideal da 
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obra, escrita para a última série do ensino fundamental, é aproveitado pelos autores: “Desta 

forma, ao selecionar e combinar melhor as palavras, ao entender e produzir bons textos, você 

poderá melhorar o seu relacionamento com os outros e com você mesmo” (MARTOS; 

MESQUITA, 1993, p. 3).  

Ao associar a prática de linguagem à possibilidade de melhorar as relações do 

estudante consigo e com os outros, os autores operam com elementos que favorecem a 

aceitação da proposta da obra pelo aluno. O adolescente, em geral, deseja abraçar o mundo, 

ampliar horizontes, correr atrás do sonho e, para isso, a relação com os iguais torna-se 

fundamental. Para os autores, as operações com a linguagem podem facilitar para o aluno 

tanto a compreensão de si quanto o relacionamento com os outros. Nesse posicionamento dos 

autores, o estudante pode reconhecer uma razão importante para se dedicar às atividades 

propostas pelo LDP em questão. 

O aluno, no texto analisado, é alguém que já traz saberes construídos durante o 

percurso de sua existência. Em determinado trecho, os autores afirmam que a obra em questão 

apresenta uma proposta cujo objetivo é apoiar o estudante no desenvolvimento das relações 

humanas que se estabelecem por meio da linguagem: “Esta obra apresenta uma proposta que 

vai apoiá-lo neste desenvolvimento” (MARTOS; MESQUITA, 1993, p.3). É notável o 

emprego do verbo “apoiar” na construção “apoiá-lo”. O apoio manifesta posição favorável. 

Normalmente não apoiamos alguém ou algo de que discordamos. É interessante o emprego do 

oblíquo “lo” que reforça o lugar ocupado pelo estudante. O texto não se dirige ao professor 

nem deixa vazio o lugar do interlocutor, como é possível perceber em outros textos 

analisados. Ao contrário, a apresentação analisada mostra claramente o lugar ocupado pelo 

estudante a quem o autor manifesta carinho e apoio, revelando que o aluno aqui objetivado 

exerce protagonismo no processo educativo que a obra se propõe a desenvolver. 

 

3.3.3 Nossa palavra (1998) 

Em Nossa palavra (1998), o texto de apresentação não se dirige diretamente ao 

estudante, entretanto, há uma imagem perfeitamente delineada do aluno no momento em que 

os autores escrevem ao professor.  

Logo no início do texto, os autores afirmam que o LDP “pretende estabelecer uma 

interação contínua com professor e aluno, sugerindo caminhos exploratórios para dinamizar 

as atividades dentro e fora da sala de aula” (CARVALHO; SILVA, 1998, p. 3). Aqui já se 

nota uma imagem do aluno como elemento considerado no processo proposto no LDP, tanto 

que se objetiva sua interação com o professor. Nas apresentações das antologias que 
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analisamos, não há espaço para interação entre aluno e professor, já que o aluno não era visto 

como possuidor de experiências significativas para o desenvolvimento do trabalho com a 

linguagem. Agora, entretanto, o aluno percorre, junto ao professor, os “caminhos 

exploratórios” sugeridos pelo LDP.  

Segundo a apresentação, é objetivo da obra “contribuir para a formação de alunos-

cidadãos, que tenham condições culturais de refletir e compreender criticamente a sociedade 

em que vivem, dispostos a intervir de forma construtiva e criadora nos processos de 

transformação social” (CARVALHO; SILVA, 1998, p.3). Tomando como base o pressuposto 

discursivo de que um enunciado, em sua produção, relaciona-se com outro enunciado que 

poderia ter sido produzido em seu lugar, pode-se deduzir que, ao objetivar o que foi acima 

descrito, a obra Nossa palavra sugere que há alunos que precisam ser formados como 

cidadãos, desenvolvendo condições de reflexão e compreensão crítica que lhes possibilitem 

intervir no meio em que estão inseridos. Uma das leituras acerca do enunciado acima 

transcrito permite dizer que o aluno – tomado como referência pelo texto de apresentação – a 

quem se destina a ação proposta ao professor pode não ser plenamente cidadão. Desse modo, 

surgem as figuras do autor e do professor que colaboram para a construção da cidadania do 

aluno.  

Novamente, como nas apresentações dos outros LDP dos anos 90, a língua é vista 

como um meio pelo qual o aluno pode agir na transformação da realidade, possibilitando que 

o aluno se perceba como parte de um todo – o grupo social em que está inserido – 

compreendendo sua realidade e operando sobre ela.  

Ao tratar da divisão didática da obra, o texto que a apresenta lembra ao professor que 

o processo pedagógico proposto no livro considera conhecimentos dos quais o aluno já 

dispõe: o estudante tem uma experiência com a linguagem que precisa ser aproveitada. No 

entanto, ao concluir a apresentação, o seguinte enunciado reafirma a necessidade de se 

desenvolver no aluno a dimensão da cidadania, o que permite dizer que ou ele não é cidadão, 

ou não o é suficientemente: “há uma seção especial [...] que colocará o aluno em contato com 

a linguagem jornalística e com temas de grande relevância para sua formação como cidadão 

ativo e participante” (CARVALHO; SILVA, 1998, p. 3). 

Essa formação para a cidadania em que insiste a apresentação de Nossa palavra está 

em consonância com as orientações dos PCN de língua portuguesa, publicados também em 

1998. Desse modo, podemos dizer que o discurso oficial acerca do que deve ser abordado no 

ensino de português influenciou a elaboração do LDP cujo texto de apresentação analisamos. 

Ao final do texto, os autores afirmam que sua obra didática “pretende ser o ponto de partida 
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para um longo diálogo executado a três vozes: o aluno, você e nós” (CARVALHO; SILVA, 

1998, p.3). Embora o texto tenha sido claramente dirigido ao professor, há uma objetivação 

do sujeito aluno. Esse aluno, como já vimos, é potencial agente de transformação da 

realidade, tanto que pode – está apto para – dialogar com o professor e os autores do LDP. 

O fato de os manuais didáticos analisados da década de 1990 apresentarem uma 

imagem de aluno que difere das anteriormente apresentadas nos manuais da década de 1980 

faz-nos pensar no conceito de condições de produção do discurso (PÊCHEUX, 1990). O 

sujeito aluno constituído em cada um dos períodos cujas obras foram analisadas é produto de 

seu tempo, isto é, a objetivação levada a cabo nos textos de apresentação está ligada, entre 

outros fatores, à situação histórico-social na qual se constroem os enunciados. É possível 

dizer, desse modo, que fatos como a popularização de discussões pedagógicas e o surgimento 

de documentos norteadores do ensino, como os PCN (BRASIL, 1998), além de contribuições 

a respeito do ensino de língua materna propiciados pelo desenvolvimento das várias áreas dos 

estudos da linguagem no Brasil, configuram-se como condições que possibilitam o 

surgimento dos discursos que objetivam um sujeito aluno que sabe, que age e que transforma 

a realidade – o que se vê a partir de 1990. Esse sujeito não é mais um analista e imitador de 

excertos literários, como se vê nos textos das antologias, nem o receptáculo de instrumentos 

para comunicação evidente nas obras da década de 1980.  

 

3.4 Entre os anos 2000 e 2006 

A partir de 1998, com a publicação dos PCN de língua portuguesa (BRASIL, 1998), 

o discurso acadêmico sobre o ensino de língua portuguesa ganha maior visibilidade. Por mais 

que haja críticas em relação à estruturação dos PCN, é inegável, como se vê em nossa análise, 

que, a partir do momento em que são publicados, há uma considerável mudança na elaboração 

dos LDP e, consequentemente, de seus textos de apresentação. Não queremos, com essa 

afirmação, fazer apologia à ação do governo. Nosso objetivo é demonstrar que os discursos 

acadêmicos sobre a noção de língua e do ensino de língua portuguesa fortalecem-se com a 

publicação dos PCN que, a nosso ver, são o grande elemento norteador da elaboração dos 

LDP que analisamos entre os anos 2000 e 2006. 

É preciso considerar que, nos PCN, encontramos uma série de elementos teóricos 

oriundos das investigações acadêmicas que serviram como suporte para a publicação do 

documento governamental. 

Desse modo, parece-nos fundamental pensar os três aspectos centrais na 

consideração do ensino de língua como prática pedagógica: “o aluno; os conhecimentos com 
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os quais se opera nas práticas de linguagem; a mediação do professor” (BRASIL, 1998, p. 

22). Esses três elementos são vistos, a partir do discurso dos PCN, de uma forma diversa em 

relação a momentos históricos anteriores. 

O aluno, de receptáculo de um conjunto de instrumentos comunicativos (PEREIRA, 

2008) passa a ser considerado sujeito do processo de ensino-aprendizagem, operando sobre 

aquilo que é objeto de seu conhecimento (BRASIL, 1998). Esse deslocamento condiciona o 

surgimento de LDP que alteram o lugar antes dado ao aluno. Se, como analisamos, durante os 

anos anteriores a 1980 e na década de 80, o aluno é destino do saber organizado pelo LDP, a 

partir da década de 90 e, notadamente, nos anos entre 2000 e 2006, o aluno é considerado 

protagonista do processo de construção do conhecimento. A própria ideia de construção do 

saber, não mais sua mera aquisição, exige que se compreenda o aluno de outra forma 

(SOARES, 2002). 

O segundo aspecto para a consideração do ensino de língua materna como prática 

pedagógica relaciona-se às práticas de linguagem. Voltando aos anos anteriores a 1980, 

encontramos uma noção de língua associada a construções elegantes e “corretas” explicitadas 

em excertos literários. Passando pelos anos 70 e início dos anos 80, vemos a língua como 

instrumento de comunicação, noção alterada a partir de fins dos anos 80 e início da década de 

90, quando a língua, no discurso escolar, por influência do discurso acadêmico, passa a ser 

vista como meio de interação social. Essa noção é assumida nos PCN, quando se diz que 

 

o objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento linguístico 
e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais 
mediadas pela linguagem. Organizar situações de aprendizado, nessa 
perspectiva, supõe: planejar situações de interação nas quais esses 
conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados; organizar atividades que 
procurem recriar na sala de aula situações enunciativas de outros espaços 
que não o escolar, considerando-se sua especificidade e a inevitável 
transposição didática que o conteúdo sofrerá; saber que a escola é um espaço 
de interação social onde práticas sociais de linguagem acontecem e se 
circunstanciam, assumindo características bastante específicas em função de 
sua finalidade: o ensino. (BRASIL, 1998, p. 22) 

 

A língua é pensada em seu aspecto discursivo, como meio pelo qual as relações 

sociais são mediadas. O LDP constitui-se, então, como uma “situação de aprendizado”. Nesse 

sentido, deve ser elaborado a fim de garantir que, nas atividades nele propostas, a linguagem 

seja pensada na perspectiva de interação social. Da mesma forma, o LDP deve apontar e 

considerar situações não escolares de uso e manifestação da linguagem, a fim de mostrar que 

a escolar é um dos espaços nos quais ocorrem práticas de linguagem e não o único. Veremos, 
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na análise dos textos de apresentação dos LDP situados entre 2000 e 2006, que tanto a noção 

de aluno como agente, quanto a de língua como atividade social é plenamente marcada. 

O terceiro aspecto diz respeito à função do professor a quem cabe “planejar, 

implementar e dirigir as atividades didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar 

o esforço de ação e reflexão do aluno, procurando garantir aprendizagem efetiva” (BRASIL, 

1998, p. 22). O professor não é mais aquele que vemos no tempo das antologias, cuja função 

era administrar o manuseio do LDP pelo aluno, garantindo que todas as etapas fossem 

cumpridas, nem o professor dos anos 80 que fornecia os instrumentos necessários para que o 

aluno se comunicasse bem. Agora, o professor, ao menos discursivamente, é alguém cuja 

função é mediar o processo de aprendizagem, já que o aluno é também agente e protagonista. 

O LDP vai, então, ressaltar, pelo menos na apresentação, o lugar ocupado pelo aluno, o que 

nos fornece informações sobre o lugar a ser ocupado pelo professor. 

Além desses três aspectos, há outro, relacionado ao momento histórico em que os 

LDP analisados foram elaborados, cuja discussão nos parece fundamental: a consideração do 

ser adolescente. 

O assunto adolescência aparece nos PCN de uma forma relevante, já que, para essa 

discussão é destinado um tópico intitulado “O aluno adolescente o trabalho com a linguagem” 

(BRASIL, 1998, p. 45). Os PCN começam a discussão, apontando a faixa etária considerada, 

normalmente como adolescência e início da juventude: dos 11 aos 15 anos de idade. Na visão 

oficial, esse é um período da vida “em que o desenvolvimento do sujeito é marcado pelo 

processo de (re)constituição da identidade, para o qual concorrem transformações corporais, 

afetivo-emocionais, cognitivas e socioculturais” (BRASIL, 1998, p. 45).  Ao mostrar o 

adolescente, normalmente o aluno dos terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, como 

um ser em transformação, o documento se apropria do discurso oriundo da área da psicologia 

do desenvolvimento. 

A palavra adolescência origina-se do verbo latino adolescere, que, 

etimologicamente, está associado tanto a amadurecer, crescer, desabrochar, como a adoecer. 

Nesse sentido, podemos perceber, já no valor semântico da palavra, que a adolescência está 

associada a esse duplo movimento: biologicamente, em razão da puberdade, o corpo 

amadurece; psicologicamente, no percurso para a idade adulta, configuram-se as crises 

vivenciadas pelo adolescente durante essa fase da existência (LOPES DE OLIVEIRA, 2006). 

Esse duplo movimento semântico está presente na maioria dos estudos relacionados 

ao conceito de adolescência, cujo surgimento pode ser temporalmente demarcado. A noção de 

adolescência é incorporada pela sociedade entre os séculos XVII e XIX e sua constituição está 
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relacionada a situações de cunho social e histórico, como a passagem da Idade Média para a 

Idade Moderna, bem como aos processos sociais decorrentes dessa transição. 

 No século XIX, em razão de processos como a industrialização e a urbanização, 

ocorre um surto populacional. Desse modo, surge a necessidade de critérios que demarquem o 

fim da infância, o que possibilita a produção de um período intermediário antes da fase adulta. 

Nesse contexto, surge a noção de adolescência que, junto à noção de juventude, adquire 

visibilidade social (LOPES DE OLIVEIRA, 2006). 

Percebe-se, portanto, que a constituição da noção de adolescência está ligada a 

aspectos sociais e culturais, especialmente aqueles associados a transformações no mundo do 

trabalho ocasionadas com a consolidação do capitalismo. Se, na Idade Média, o trabalho era 

artesanal ou comercial, esse processo tinha lugar na família. A Idade Moderna, em virtude da 

manufatura, da especialização de saberes de processos de trabalho, exige uma preparação para 

o trabalho. Isso resulta no surgimento de uma educação formal e na separação do modo como 

viviam adultos, jovens e crianças. Nesse aspecto, ainda que muitas culturas já marcassem, por 

meio de ritos de passagem, a transição da infância para a idade adulta, é, a partir da Idade 

Moderna, que é possível identificar, nas sociedades do Ocidente, um prolongamento da fase 

intermediária entre a infância e a idade adulta. A esse período de transição denominou-se 

adolescência (LOPES DE OLIVEIRA, 2006). 

Para fins legais, a adolescência é considerada, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, como o período entre os 12 e os 18 anos. Entretanto,  

documentos da Organização Mundial de Saúde circunscreven a adolescência no período 

que vai dos 10 aos 24 anos de idade. Essa diferença, conforme pontuam Lopes de 

Oliveira (2006) e Araújo (2008), revela que a adolescência é vista de modos diferentes de 

acordo com a situação cultural e social em que é discutida, evidenciando que a 

adolescência é uma categoria socialmente produzida. 

Nos PCN, o que nos cabe salientar é a noção de adolescência como um momento que 

merece especial atenção da escola. O LDP, portanto, como instrumento escolar, deverá 

também ser elaborado a fim de revelar um olhar mais atento a esse momento do 

desenvolvimento humano.  

Essa atenção com o ser adolescente fica ainda mais notória quando se afirma, nos 

PCN, que  

 

a busca de reinterpretação das experiências já vividas e das que passa a viver 
a partir da ampliação dos espaços de convivência e socialização possibilita 
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ao adolescente a ampliação de sua visão de mundo, na qual se incluem 
questões de gênero, etnia, origem e possibilidades sociais e a rediscussão de 
valores que, reinterpretados, passam a constituir sua nova identidade. Desse 
ponto de vista, a formação do adolescente implica maior autonomia nas 
tomadas de decisão e no desempenho de suas atividades. Implica, ainda –  a 
partir da nova percepção da realidade, dos direitos e deveres sociais e da 
responsabilidade crescente por seus atos –, a constituição ou reformulação de 
valores e novos desdobramentos para o exercício da cidadania. (BRASIL, 
1998, p.46) 

 

A preocupação com os aspectos psicológicos, afetivos e sociais próprios da 

adolescência situa o discurso oficial, revelado nos PCN, como uma condição para as relações 

pedagógicas a serem desenvolvidas na escola. A reinterpretação de experiências já vividas 

determina uma prática educativa que deve considerar a realidade que é própria do aluno. Ele 

não poderá mais ser objetivado, pelo LDP, como um ser vazio de experiências e saberes, até 

porque sua formação implicará tomada de atitudes com “maior autonomia”. O ensino deve 

possibilitar que o adolescente faça um percurso marcado pela “constituição ou reformulação” 

de valores que constituem sua identidade. 

Nesse sentido, a noção de adolescência dos PCN aponta a compreensão desse 

momento da vida como um fenômeno social e histórico, determinado e construído, portanto, 

pelos processos sociais e históricos em que se insere o ser adolescente. Conforme Araújo 

(2008), deve-se compreender o adolescente como sujeito em desenvolvimento que, se 

relaciona, numa dimensão dialética, com as situações sociais em que toma parte, 

influenciando-as e sendo por elas influenciado.  

Em razão do deslocamento proposto pelos PCN acerca da noção de língua, de seu 

ensino e da posição e papéis de professor e aluno – este último agora visto na complexidade 

de sua adolescência – surge um outro discurso escolar e, por conseguinte, um outro discurso 

do LDP. 

Se nos textos de apresentação das obras analisadas nos idos dos anos 90 encontram-

se diferenças na constituição do sujeito aluno em relação ao período histórico anterior, nas 

obras analisadas entre os anos 2000 e 2006, essa distinção torna-se ainda mais evidente e 

significativa. 

Do ano de 2000 ao ano de 2006, foram selecionadas para análise cinco obras: 

Português na ponta da língua (2000), de Lino de Albergaria e outros autores; Português: uma 

proposta para o letramento (2002) de Magda Soares, Língua portuguesa, comunicação, 

cultura (2004), de Domício Proença Filho; Projeto radix: português (2006), de Ernani Terra e 
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Floriana Toscano Cavallete e Português: linguagens (2006), de Willian Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães. 

 A partir do ano 2000, a apresentação do manual didático permite perceber reflexões 

sobre recentes contribuições dos estudos linguísticos – especialmente da análise do discurso, 

da linguística textual, da semântica e da semiótica – para o ensino da língua portuguesa, assim 

como o discurso sobre o ser adolescente. O aluno, receptor ideal desses textos, é, por 

conseguinte, novamente objetivado. Dessa vez, o estudante é um adolescente, um aliado do 

autor, um amigo íntimo da língua materna, um usuário de múltiplas linguagens, um ser 

multifacetado diante das inúmeras possibilidades comunicativas.  

 

3.4.1 Português na ponta da língua (2000) e Português: uma proposta para o letramento 

(2002) 

Em Português na ponta da língua (2000), a apresentação é uma construção textual 

que aproxima prosa e poesia. Quando tratamos do texto de apresentação do LDP como gênero 

do discurso, afirmamos que esse gênero é secundário em relação ao gênero carta, por 

exemplo. Embora guarde semelhanças composicionais com a carta, o texto de apresentação 

descola a finalidade do gênero primeiro e constitui-se como gênero secundário. No caso de 

Português na ponta da língua, observa-se um novo deslocamento tanto em relação aos 

aspectos composicionais – a transformação de prosa em poema – quanto em relação à 

finalidade o texto de apresentação: não se objetiva mais a apresentação de elementos da 

estrutura da obra, seções em que se divide, teorias em que se apoia sua elaboração. A 

apresentação é, nesse LDP, um convite muito pessoal dirigido ao aluno para que embarque, 

por meio do manuseio do LDP em questão, na aventura que é conhecer e estudar o idioma 

português. Verifica-se, nessa nova configuração do texto de apresentação de Português na 

ponta da língua, que este se constitui como um gênero secundário do texto de apresentação 

como gênero primário.  

Essa situação de transformação de um gênero do discurso reporta-nos à afirmação 

bakhtiniana de que a heterogeneidade é marca dos gêneros discursivos, já que surgem de 

acordo com as necessidades da interação verbal (BAKHTIN, 1992). Desse modo, podemos 

dizer que a configuração de um texto de apresentação como poema revela novas necessidades 

dentro de uma situação de interação verbal. Há, portanto, uma situação concreta que 

possibilita o surgimento de um novo discurso (BAKHTIN, 2006) acerca da noção de língua, 

de seu ensino, e, consequentemente, uma reestruturação do LDP e de seu texto de 

apresentação.  
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Português na ponta da língua está historicamente inserido em um momento de 

muitas transformações no discurso escolar. A noção de língua como instrumento de 

comunicação não encontra mais ressonância entre os estudiosos que a concebem na ampla 

dimensão da interação social possibilitada pelos diversos usos da linguagem (SOARES, 

1998). Essa situação exige um novo LDP que, por sua vez, exige um novo texto de 

apresentação, cuja estruturação deixe claro que,  

 

enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da comunicação 
verbal, pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram 
pelos pontos de contato de uma determinada enunciação com o meio 
extraverbal e verbal (isto é, as outras enunciações). (BAKHTIN, 2006, p. 
129) 

 

Em outras palavras, o texto de apresentação, como gênero do discurso, é também 

enunciação. Um enunciado se constrói com base na relação que estabelece com outros 

enunciados. A apresentação de Português na ponta da língua relaciona-se com os outros 

textos de apresentação, já que apresenta o LDP, no caso, não como um simples manual, mas 

como uma possibilidade de aventura. A apresentação analisada relaciona-se, também, aos 

enunciados construídos no interior do discurso escolar que concebe a língua como algo mais 

complexo do que conjunto de instrumentos comunicativos. Em virtude dessa dupla relação, o 

texto é configurado de um modo novo, pois as situações de produção que o condicionam 

transformam-se. 

Ainda sobre esse novo modo de elaborar o texto de apresentação evidenciado em 

Português na ponta da língua, podemos recorrer ao que disse Maingueneau (2004) sobre os 

gêneros instituídos. A apresentação como gênero, seria, nesse caso, um gênero instituído de 

segundo modo, pois, embora produzida com base em determinados critérios de estruturação, 

apresenta uma variação original. O texto em verso que abre o LDP analisado é apresentação, 

porque, dirigindo-se ao aluno – o que fica claro por meio do emprego de formas verbais no 

imperativo de 2ª pessoa, forma de tratamento “você” e possessivos de 3ª pessoa – tem o 

objetivo de formar uma visão positiva a respeito da obra, ao associar o estudo que nela é feito 

a algo prazeroso e desafiador. Nesse sentido, há a consideração de critérios de estruturação 

para uma apresentação: figuração de um interlocutor (o LPD deve dirigir-se a alguém) e 

expressão da finalidade (o que se quer com o texto de apresentação). A originalidade, possível 

no gênero instituído de segundo modo fica por conta da nova estruturação do texto: não mais 

prosa, mas verso, e a desconsideração de elementos técnicos como se vê, por exemplo, nos 

textos de apresentação da década de 1990. 
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O texto que apresenta Português na ponta da língua fornece muitos elementos sobre 

a objetivação do sujeito aluno. A expressão intertextual “na ponta da língua”, emprestada do 

rico acervo proverbial popular, e presente no título da obra, é o eixo do texto da apresentação. 

Considerando a plurissignificação da palavra língua, os autores envolvem o aluno em uma 

viagem:  

 

Neste livro, você vai ver que a Língua Portuguesa pode ser uma grande 
aventura. Tão grande quanto um iceberg, daqueles em que só vemos a 
pontinha na superfície da água, mas toda uma montanha de gelo se esconde 
por baixo. Embarque nessa aventura. Explore, conheça, conquiste a Língua 
Portuguesa. (ALBERGARIA, et al., 2000, p. 6) 

 

O aluno é, na apresentação de Português na ponta da língua, um conquistador. Ele 

deve embarcar na aventura que é o estudo da língua, não mais um momento formal, para 

conhecer e conquistar a língua de Camões. A língua, por sua vez, é algo grande e misterioso. 

Há uma noção complexa de língua, daí a necessidade da exploração e da conquista da língua, 

ações a serem empreendidas pelo aluno, configurado como um sujeito que disso é capaz. 

Interessante observar a ideia de hipótese sugerida pela locução verbal “pode ser”. 

Essa locução informa que nem sempre a língua portuguesa – nesse caso, seu estudo – é uma 

aventura. A visão hipotética cria uma imagem positiva do LDP: nele há elementos capazes de 

tornar prazeroso e desafiador (uma aventura!) o estudo de português.  Companheiro de safári 

dos autores, o estudante é visto com a autonomia que vai lhe garantir mais do que 

simplesmente repetir o que lhe mandam: “Para ter as palavras ‘na ponta da língua’, não 

adianta decorar respostas ou falar feito um robô. Você precisa ficar amigo da língua. Ter 

intimidade com ela. Fazer da Língua Portuguesa sua maior aliada. Com a língua afiada se vai 

longe...” (ALBERGARIA, et al., 2000, p. 6). Os autores utilizam enunciados da formação 

discursiva jovem, apresentando o estudo da língua portuguesa, no LDP apresentado, como 

algo que, além de divertido, garante o protagonismo juvenil. Decorar respostas ou comunicar-

se de forma automatizada não possibilita a “posse” das palavras. Esta só é conseguida quando 

se estabelece um laço afetivo marcado pela amizade e intimidade. O adolescente sabe e 

necessita estabelecer laços e vínculos (ARAÚJO, 2008), entende, portanto, a linguagem 

metafórica dos autores. 

Sugere-se, ainda, na apresentação, que o aluno é conhecedor dos ditados populares (a 

valorização de uma enciclopédia de cunho popular?), pois estes, parcialmente reproduzidos e 

citados só funcionariam semanticamente na medida em que os interlocutores os 

compreendessem. O texto prevê, portanto, alunos que conheçam estes ditos a ponto de 
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perceberem as relações intertextuais que se estabelecem em passagens como “com a língua 

afiada se vai longe” que se aproxima do popular aforismo “devagar se vai ao longe”. 

Um caso muito interessante, entre as obras de 2000 a 2006, é o de Português: uma 

proposta para o letramento (2002). Nessa obra, não há um texto de apresentação como tal, 

mas há indicações teóricas e práticas dirigidas ao professor, página a página, no decorrer do 

LDP. Em todo o manual do professor, surgem orientações da autora sobre perspectivas 

teóricas, sugestões de atividades e outras observações de caráter didático-pedagógico. 

Entretanto, não foi possível enquadrar formalmente esse procedimento textual no conjunto do 

que denominamos textos de apresentação. Como era objeto do presente estudo um gênero 

específico, fica para uma próxima investigação a análise da subjetivação do aluno nessa obra 

didática. 

 

3.4.2 Língua portuguesa, comunicação, cultura (2004) 

Língua portuguesa, comunicação, cultura (2004) começa situando o aluno, o 

“prezado estudante”, na série que ele está cursando – no caso, 8ª série, hoje, 9º ano – tratando 

da importância desse momento de sua formação, quando termina um ciclo de estudos, o 

ensino fundamental, “em preparação para um melhor desempenho na vida” (PROENÇA 

FILHO, 2004, p. 3). A educação escolar é entendida como uma fase de preparação para a 

vida. O estudante da última série do ensino fundamental está finalizando um momento desse 

projeto escolar e, na visão do LDP, está, mais do que nunca, apto para um trabalho mais 

consciente com a língua, vista, nesse manual didático, como meio de atuação na realidade em 

que se insere o estudante. 

O aluno, situado temporalmente, é visto como alguém em momento crucial de sua 

formação, momento de se tomarem decisões e de se decidirem percursos. O aluno, 

notadamente o de 8ª série, segundo o autor: 

 

Mais do que antes, está em melhores condições de entender o mundo que o 
cerca, de entender-se nele e de expressar o que pensa, o que sente, o que 
observa, o que faz. Conhece a importância de saber das coisas e tem noção 
da importância da língua que falamos para a cultura e a unidade do nosso 
país. Tem noção da necessidade de um olhar permanentemente crítico e 
transformador sobre as mensagens que, a cada instante, a vida nos envia. 
(PROENÇA FILHO, 2004, p. 3) 

 

Há, nesse discurso, a constituição do aluno politizado. Estando em um momento 

privilegiado, o final do ensino fundamental, o aluno tem algumas responsabilidades já que 
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possui melhores condições de interpretar a realidade em que está inserido. É interessante 

observar, na citação anterior, como as formas verbais objetivam um aluno consciente, e, 

consequentemente, responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso. Ainda que essa imagem 

possa não encontrar correspondência na realidade, ela está construída nesse discurso que 

prevê um sujeito aluno potencialmente crítico. 

O aluno está no mundo e tem condições de compreender melhor a realidade que o 

cerca, expressando seus sentimentos, suas impressões e suas ações. É um aluno consciente da 

necessidade de aprender, de buscar porquês e de saber. Está subjacente a essa objetivação do 

aluno a ideia de que saber das coisas pode lhe conferir poder, daí a importância de buscar o 

aprendizado. 

A língua é vista como importante para “a cultura e a unidade do nosso país”. Note-se 

que o autor projeta-se na imagem que faz do aluno, a fim de convencer o estudante de que o 

estudo da língua (por meio do LDP apresentado?) é fundamental. O aluno já “sabe” disso, de 

modo que não lhe é possível discordar do que o texto de apresentação está dizendo, seria uma 

incoerência. A língua, mais do que código para a comunicação, tem uma função social, pois é 

importante para a construção e manutenção da cultura e da unidade nacional. Interessante 

observar o uso do possessivo “nosso” que sugere a inclusão do autor na realidade do aluno. 

Estão juntos, são companheiros no trabalho com a linguagem que adquire importância na 

dimensão individual, “entender-se no mundo”, mas também coletiva, “unidade do nosso 

país”.  

O aluno também é visto como conhecedor da necessidade de se possuir uma visão 

crítica e transformadora sobre mensagens que a vida envia. A vida se comunica com o aluno, 

com o autor, com as pessoas de um modo geral. Confirma-se nessa passagem a noção de 

língua como fato social, já que a vida compreende não somente as pessoas, os organismos 

individuais, mas a coletividade que fala por meio das situações sociais concretas de interação. 

O destaque dado pelo LDP às relações entre linguagem e cultura é evidenciado no 

segundo parágrafo do texto de apresentação, quando também se reafirma a objetivação de um 

sujeito aluno que já possui conhecimentos e experiências significativas, cabendo ao LDP a 

tarefa de “ajudá-lo a ampliar ainda mais seus conhecimentos” (PROENÇA FILHO, 2004, p. 

3). Esses conhecimentos dizem respeito ao domínio do idioma e, consequentemente, à 

capacidade criativa e crítica. O estudo da língua portuguesa, na visão desse LDP, favorece o 

desenvolvimento de potencialidades humanas fundamentais à inserção do estudante em seu 

grupo social, na realidade de sua vida. 
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Nesse sentido, cria-se uma visão positiva a respeito do LDP apresentado, pois todo o 

livro foi preparado com a intenção de proporcionar ao estudante “mais segurança no uso da 

nossa língua portuguesa, mais prazer na leitura e na produção de textos, no convívio com 

outras linguagens” (PROENÇA FILHO, 2004, p. 3), tornando mais agradáveis os momentos 

de estudo. A citação de atividades próprias de uma aula qualquer de língua portuguesa – 

leitura, produção de textos – é associada a um diferencial – a consideração de outras 

linguagens. Essa associação cria uma imagem de atualidade da obra, cuja elaboração está de 

acordo com aquilo que se espera de um LDP do século XXI: a abertura para as múltiplas 

linguagens por meio das quais a comunicação e a interação social acontecem. 

A frase com que o texto de apresentação é finalizado mostra, mais uma vez, que o 

autor se vale da imagem que cria do aluno, em um processo que demonstra ser a subjetividade 

produto e também processo (TEDESCO, 2007). “Acredito que você vai gostar” (PROENÇA 

FILHO, 2004, p. 3). Com esse enunciado, o autor projeta a imagem que tem do aluno, a fim 

de que, a partir de sua voz de autoridade, do poder que lhe é socialmente conferido, o aluno se 

veja como alguém que pode gostar da obra. O autor acredita que o aluno gostará da obra e é 

bem provável que o aluno sinta-se impelido a gostar, deixando-se subjetivar pelo discurso de 

poder do autor. O discurso do autor gera, portanto, um modo de existência, uma maneira de o 

aluno sentir-se e compreender-se, configurando a objetivação da forma sujeito prevista pelo 

LDP. 

 

3.4.3 Projeto radix português (2005) 

Em Projeto radix português (2005), os parágrafos iniciais da apresentação põem em 

evidência o aluno previsto e construído discursivamente:  

 

Caro estudante, escrevemos este livro pensando em você, que tem opiniões 
próprias, que se diverte, que gosta de descobrir coisas novas, que tem 
emoções, dúvidas, anseios, que, enfim, participa ativamente na sociedade 
numa contínua interação com os outros. 
Ao escrevê-lo, tivemos sempre a preocupação de desenvolver habilidades 
que você já possui: ler, ouvir, falar e escrever. Afinal, é por meio delas que 
interagimos com os outros. (TERRA; CAVALLETE, 2005, p. 3) 

 
 

Quem é o estudante visto aqui?  

Em primeiro lugar, é alguém querido pelos autores, como comprova o determinante 

“caro”, no vocativo, e a despedida da apresentação, momento em que os autores afirmam 

terem gostado de escrever o livro para o aluno.  
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Em segundo lugar, o estudante, aqui, é alguém que tem opiniões valorizadas no 

manual didático. O texto sugere, ainda, a relação pactual existente entre o aluno e os autores. 

Aquele é colaborador destes. Os autores têm a preocupação, ao produzir o material didático, 

de desenvolver habilidades do aluno. Ou seja, o aluno é possuidor de um conhecimento a ser 

aproveitado no processo de ensino proposto pelo LDP em questão.  

O aluno é objetivado como uma pessoa dotada de opiniões próprias, uma forma-

sujeito bem diferente daquela verificada nos textos de apresentação dos LPD dos anos 

anteriores a 1980. Nas antologias, não importava a opinião, do aluno. Aliás, a forma como os 

textos de apresentação dos florilégios analisados são produzidos, deixa entrever um aluno que 

nem tinha opinião, ou se tinha, não era “própria” como a do aluno objetivado aqui.  

O estudante não é mais visto na perspectiva intrinsecamente intelectual, como se vê 

na apresentação de Português uma língua brasileira (1989), na qual se percebe um indivíduo 

a ser instrumentalizado para a comunicação. Agora, como em Português: linguagens (2006), 

o aluno é um ser plural, objetivado sob as perspectivas social, intelectual, emocional e afetiva. 

O aluno se diverte e tem prazer em “descobrir coisas noivas”. Diversão e aprendizado não são 

realidades opostas para essa forma-sujeito aluno, mas plenamente conciliáveis, inclusive 

porque o “aprender”, comum nas apresentações das antologias e dos LDP das décadas de 80 e 

90, é substituído por “descobrir”. Há uma mudança discursiva no que se refere à atividade de 

estudo. Não se trata mais de assimilar algo que já está previamente definido, mas de 

descobrir, de observar a realidade e perceber, por meio de um processo personalizado, o 

saber. Seria muito interessante, em um trabalho futuro, observar se essa noção de trabalho 

com a linguagem de fato configura-se no desenvolvimento do LDP, ou se consta apenas em 

sua apresentação. 

O aluno é ainda objetivado como um ser emotivo, com dúvidas e anseios. Pela 

vivência de suas emoções, essa forma-sujeito expressa seu estar no mundo, em atividades de 

interação com aqueles com quem convive. Toda essa pluralidade constitutiva do sujeito aluno 

é, segundo os autores, considerada na elaboração do LDP, a fim de serem desenvolvidas 

habilidades do aluno, por meio das quais ele, e também os autores, interagem na vida social. 

Fica evidente aqui a noção de língua como meio de interação social e não apenas como 

instrumento de comunicação. 

Essa visão da língua propicia a organização de um LDP em que se apresenta “uma 

grande diversidade de textos (pinturas, quadrinhos, fotografias, músicas, poemas, contos, 

piadas, propagandas, notícias de jornal...)” (TERRA; CAVALLETE, 2005, p. 3). A 

diversidade textual presente no LDP é a materialização de um novo discurso sobre o ensino da 
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língua, o ensino com base no gênero discursivo, evidenciado, entre outros modos, pela 

publicação dos PCN de língua portuguesa (1998). 

A diversidade de textos em Projeto radix: português pretende ser, conforme 

pontuam os autores, um meio que garanta ao aluno contato com as diversas manifestações da 

linguagem. O aluno é considerado e previsto durante a elaboração do LDP, por isso, são-lhe 

apresentadas informações técnicas da obra como a diversidade de textos e as múltiplas 

linguagens trabalhadas. Como está no texto, o aluno será levado a opinar no processo de que 

participa, tomando contato com a linguagem em diferentes manifestações. No texto, os 

locutores ainda afirmam:  

 
sabemos que você não tem medo de novos desafios e também não 
imaginamos você como um ser passivo que só recebe informações e não as 
questiona. Por isso, neste livro, você sempre será solicitado a participar, a 
encarar o novo, a emitir opiniões, a exercitar seu espírito crítico, a relatar 
experiências pessoais, a trocar ideias com seus colegas, com seus 
professores, com seus familiares e amigos, com a comunidade. Enfim, 
queremos que você seja co-autor do livro e que ele tenha a sua cara. 
(TERRA; CAVALLETE, 2005, p. 3) 

 

O aluno é protagonista de sua história a ponto de se poder tornar coautor do livro 

apresentado, dando-lhe feições pessoais e particulares. O aluno é imaginado pelos autores 

como um ser ativo que, além de receber informações, pode questioná-las. Em razão dessa 

imagem, o aluno é convidado a participar do processo desenvolvido pelo LDP. O aluno é 

objetivado como um sujeito que tem voz ativa, capaz de criticar, opinar, de marcar sua 

posição nas situações de interação estabelecidas com seus pares, seus professores e os 

membros de sua família.  

Essa noção de aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem é 

sustentada por vários pressupostos teóricos, entre os quais a pedagogia de projetos (DEMO, 

2004). No caso do texto de apresentação analisado, nota-se a presença do discurso da 

pedagogia que compreende o aluno como ser ativo no fazer pedagógico da escola. Desse 

modo, o LDP analisado é construído com base em premissas que garantam a participação do 

aluno no processo proposto pela obra didática. Observa-se, então, que o discurso pedagógico 

condiciona a elaboração do LDP.  

A visão do aluno como protagonista, como agente do processo de ensino-

aprendizagem, está evidenciada também nos LDP Língua portuguesa, comunicação, cultura 

(2004), como já vimos, e em Português: linguagens (2006), que passamos a analisar. 
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3.4.4 Português: linguagens (2006) 

A situação sócio-histórico-cultural que vivenciamos condiciona, como 

demonstramos em nossas análises, o surgimento de um discurso. Em Português: linguagens 

(2006), obra temporalmente mais próxima a nós, a afirmativa anterior encontra plena 

justificativa. 

O texto de apresentação, em Português: linguagens, inicia-se com a caracterização 

do estudante – “caro”, para os autores – como alguém “que é curioso, gosta de aprender, de 

realizar coisas, de trocar ideias com a turma sobre os mais variados assuntos, que não se 

intimida em dar uma opinião... porque tem opinião” (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p. 3).  

Nota-se, no início da apresentação de Português: linguagens, uma semelhança com o 

texto que apresenta Projeto radix: português. Tanto em um como em outro LDP, o aluno é 

objetivado como um sujeito que possui opinião e que, pode, portanto, expressá-la. Essa 

imagem de um aluno autônomo em relação à formação e expressão de seu modo de pensar 

está presente tanto nos PCN (BRASIL, 1998) quanto em obras que materializam o discurso 

acadêmico sobre as novas práticas e ensino e, notadamente, o ensino de língua portuguesa. 

Entre essas obras podemos citar Demo (2004), Geraldi (1997), Hilsdorf (2003) e Soares 

(1998, 2001, 2002). O LDP materializa o entrecruzamento de vários discursos sobre o ensino. 

Desde o discurso oficial, evidente nos documentos, ao discurso acadêmico tanto da área da 

pedagogia quanto da área dos estudos linguísticos. 

Esses discursos possibilitam a objetivação de um aluno visto em toda a sua 

pluralidade constitutiva, uma multiplicidade que se afirma por meio das opiniões que possui. 

O livro é destinado ao aluno pensado em sua condição humana, variada, passível de 

alterações: “Para você que gosta de trabalhar às vezes individualmente, às vezes em grupo; 

para você que leva a sério os estudos, mas gosta de se descontrair, porque, afinal, ninguém é 

de ferro” (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p. 3).  

Vivemos a era da tecnologia, da informação. O aluno objetivado pelo texto de 

apresentação está inserido nessa realidade variável que oferece diversidade de linguagens e 

modos também diversificados de se estabelecer a comunicação. A internet, a virtualidade das 

relações e as linguagens não verbais são evocadas como fatores que influenciam a 

constituição desse sujeito aluno, configurando as várias formações discursivas das quais 

emergem os enunciados que objetivam o estudante.  Conforme os autores, o livro é para um 

aluno que  
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[...] ‘plugado no mundo’, viaja pela palavra, lendo livros, jornais ou revistas; 
viaja pelo som, ouvindo música ou tocando um instrumento; viaja pela 
imagem, apreciando uma pintura, lendo quadrinhos, assistindo à tevê ou a 
um vídeo, ou navega pela internet, procurando outros saberes e jovens de 
outras terras para conversar. (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p.3)  

 

Nessa apresentação não aparece mais o aluno que analisa e imita os textos literários 

das antologias. É um aluno que está “plugado” em tudo o que acontece. A palavra “plugado”, 

mais do que mostrar a inserção do aluno em sua realidade, sugere que isso se dá por meio dos 

múltiplos instrumentos tecnológicos, entre os quais o computador, a cujo campo semântico a 

palavra “plugado” nos remete.  

A linguagem é vista também de modo plural, já que funciona pela palavra – livros, 

jornais, revistas – mas também pelo som, pela expressão artística, pela imagem, pelas mídias 

eletrônicas. Não há mais o conceito de língua apenas como instrumento de comunicação, pois 

as relações de interação social (não apenas atividades comunicativas!) dão-se por meio da 

língua e por meio de outras linguagens. O aluno é competente em todas essas linguagens e 

não se limita ao um possível conjunto de saberes oferecido pelo LDP, já que, pela internet, 

tem acesso a outras culturas, outros saberes, outros modos de interação social.  

O aluno é, ainda, no texto, pensado em suas emoções e moções pessoais: 

 

Este livro foi escrito para você.(...) que às vezes é pura emoção, às vezes 
sentimental, às vezes bem-humorado, às vezes irrequieto, e muitas vezes 
tudo isso junto.  
E também para você que, dinâmico e criativo, não dispensa um trabalho 
diferente com a turma: visitar um museu, entrevistar uma pessoa 
interessante, encenar uma peça de teatro para outras classes, discutir um 
filme, montar um livro com poemas seus e de seus amigos, desenhar uma 
história em quadrinhos, tornar o mural da escola um espaço de divulgação de 
assuntos de interesse geral, participar de um seminário, de um debate 
público, etc., etc. (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p. 3)  

 

Na apresentação de Português: linguagens, emerge um sujeito aluno visto de modo 

complexo: emotivo, sentimental, bem-humorado e, também, misto. Há, nessa maneira de 

constituir o aluno, uma ligação com os discursos contemporâneos sobre o adolescente 

(ARAÚJO, 2008), ou seja, é possível perceber a presença de enunciados, oriundos de 

formações discursivas variadas como a psicologia, a sociologia e antropologia, que estão 

condicionando e possibilitando a constituição da forma-sujeito aluno. Dinâmico e criativo, 

esse sujeito que têm bem delimitados seus anseios e preferências é o interlocutor de 

Português: linguagens. Dinamismo e criatividade estão expressos nos verbos que se referem 

ao aluno; as formas verbais aí empregadas concretizam a ideia de um estudante que age e cuja 
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ação, inclusive, determina – pelo menos discursivamente – o modo como será produzido o 

livro a ele destinado.  

O aluno objetivado na apresentação em questão, não utiliza apenas a linguagem 

verbal como aquele constituído nos LDP anteriores a 1980. É um aluno que transita entre 

linguagens diversas, entre as quais a língua portuguesa que usa “para emitir opiniões, para 

expressar dúvidas, desejos, emoções, ideias e para receber mensagens” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2006, p.3). Para esse aluno que interage com sua realidade por meio da 

leitura, da criação, da fala, do riso, da crítica, da participação, da argumentação, do debate e 

da escrita é que foi escrito o LDP, cujo objetivo é auxiliar o aluno no “aprimoramento de sua 

capacidade de interação com as pessoas com quem convive e, por conseguinte, com o mundo 

que o cerca” (CEREJA; MAGALHÃES, 2006, p.3). 

O sujeito aluno construído em Português: linguagens – fruto de um processo que se 

foi transformando consoante as condições de produção do discurso e as formações discursivas 

que histórica e socialmente o estruturaram – é, certamente, bem diverso daquele sujeito aluno 

constituído em Português uma língua brasileira ou daquele constituído pelas lacunas de 

algumas obras que sequer a ele fizeram referência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os anos anteriores a 1980 e o ano de 2006, nos LDP analisados, os textos de 

apresentação constituíram uma forma-sujeito aluno. Mesmo quando essas seções de 

apresentação estavam ausentes, uma objetivação do aluno estava efetivada. Se o LDP não se 

dirige diretamente ao aluno, cria-se uma lacuna cuja análise revela também um processo de 

objetivação: não é possível ter o aluno como interlocutor, porque o LDP não o vê como 

agente no processo de ensino, mas como destinatário da prática pedagógica. 

Os textos de apresentação dos LDP analisados foram escritos de modos diversos, 

pois os discursos, as formações discursivas e as formações imaginárias, em razão das relações 

sócio-históricas transformaram-se. Como consequência desse movimento, metamorfoseou-se 

a imagem de aluno presente em cada um dos textos de apresentação analisados. Essas 

transformações, como demonstramos, podem ser mais bem compreendidas à luz das 

contribuições da AD.  

Nos textos de apresentação dos LDP dos anos anteriores a 1980, está subjacente uma 

noção de língua como um conjunto de regras e elementos cujo aprendizado se daria por meio 

do conhecimento e análise dos bons exemplos literários presentes nas antologias de texto, nos 

florilégios que ofereciam ao aluno as “flores” mais belas e fragrantes da língua: os excertos 

literários dos autores consagrados. O ensino da língua é, então, visto como uma reprodução 

dos modelos presentes nas seletas. Não havia necessidade de se discutirem questões 

metodológicas, já que nas crestomatias estava tudo o de que se necessitava para o trabalho 

com a linguagem.  

Das três obras analisadas da década de 1980, apenas uma conta com a apresentação. 

Nesse texto, fica subjacente a noção de língua como instrumento de comunicação. Essa noção 

começa a delinear-se em fins dos anos 60 e ganha visibilidade durante os anos 70 com a 

publicação de documentos oficiais que a ratificavam. Embora o texto que analisamos seja de 

um LPD de 1989, a visão utilitarista da língua está nele explícita, mostrando que o material 

didático nem sempre acompanha as discussões teóricas ou as decisões governamentais da 

época. Isso demonstra uma disparidade entre teoria e prática educacional, conforme observa 

Soares (2002). Essa disparidade fica latente quando observamos um LDP, de 1989, 

estruturado com base em uma noção de língua e ensino que, segundo Venturi e Gatti Júnior 

(2004) e Witzel (2002), no fim dos anos 80, já era amplamente criticada. Na apresentação de 

1989, a língua, instrumento de comunicação, aponta um ensino de língua que se pauta pela 

instrumentalização do aluno para o exercício da comunicação, que se dá, na perspectiva do 
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texto analisado, sem uma relação com os movimentos próprios da dinâmica social. O aluno 

está aí objetivado como alguém a quem se deve instrumentalizar, nada mais. Essa imagem 

justifica o fato de o aluno não ser o interlocutor do LDP, que se dirige ao professor, o agente 

do processo a ser desenvolvido com a adoção do material didático em questão. 

A partir de 1990, a noção de língua subjacente aos textos de apresentação dos LDP 

difere do que se vê em textos anteriores. De conjunto de códigos, chega a ser vista como meio 

de interação social. O aluno, então, é visto como sujeito agente do processo de ensino, 

configurando-se como colaborador e parceiro do autor do LDP. Essa nova objetivação do 

aluno pode ser notada, também, nas apresentações dos LDP situados entre os anos 2000 e 

2006. A consideração do ser adolescente, evidente nesses textos de apresentação, objetiva um 

aluno que, antes de tudo, está em constante transformação, por meio das relações que 

estabelece consigo mesmo, com o mundo e com os outros. Dessa forma, configura-se um 

aluno aventureiro, conquistador, corajoso e destemido que parte em busca dos mais diferentes 

desafios, entre os quais, o estudo da língua materna.   

Essa imagem do aluno mostra que o autor do LDP de 1990, diferentemente de outros 

momentos, coloca-se ao lado do aluno. Ele o considera em sua realidade adolescente. Da 

reverência ao “puero”, evidente nos textos anteriores a 1980, o autor assume uma 

proximidade com o “caro amigo”, o ser “plugado no mundo” que é “pura emoção”, “o 

companheiro de safári” dos anos de 1990 e 2000 a 2006. O LDP é um companheiro do 

estudante. 

Muito embora identifiquemos, nesse novo modo de tratar o aluno, uma relação com 

os discursos acadêmicos sobre língua, ensino e a consideração da realidade juvenil, 

adolescente, é preciso apontar também a proximidade dessa imagem de aluno construída nos 

LDP a partir de 1990 com formações discursivas ligadas ao campo, por exemplo, do comércio 

editorial e dos negócios. É certo que a consideração do ser adolescente do aluno seduz muitos 

educadores, colocando-os a favor da adoção dos LDP em que se verifica tal imagem. 

Entretanto, seria necessária uma investigação sobre a formatação do manual do professor e 

sobre a estrutura interna do LDP, por exemplo, o que não era objetivo deste estudo, para nos 

dizer se, de fato, a imagem bonita que a apresentação faz do aluno encontra ressonância nas 

atividades práticas que o LDP propõe, ou seja, no desenvolvimento pragmático da sedutora 

proposta desenhada no texto de apresentação do material didático. 

A presente pesquisa, como qualquer investigação científica, é um olhar sobre os 

textos de apresentação, sobre o LDP. Há muitos outros enfoques possíveis, esperando a ação 

crítica de outros pesquisadores que sobre o mesmo objeto podem se debruçar. Não é nosso 
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objetivo emitir juízos de valor sobre o LDP, mas olhar, pela lente da AD, a complexidade 

desse objeto a partir de um recorte específico. Nosso olhar revela, não obstante os resultados 

de análise apresentados, ser o LDP, para usar uma metáfora, terra arada esperando semeadura. 

O material didático constitui-se como um meio em que se materializam discursos, inclusive o 

escolar, os quais podem ser analisados com base nos pressupostos teóricos e metodológicos 

da AD.  

Os textos de apresentação objetivam o aluno de modo diferente ao passo que surgem 

olhares novos sobre os estudos linguísticos, mas, conforme o que pudemos ver, conservam 

sempre um traço comum: a constituição do sujeito aluno – tratado como interlocutor do texto 

ou como referente, quando o locutário explícito é o professor.  

Nesse estudo, objetivamos identificar, em textos de apresentação de quatro 

momentos históricos definidos – a) anos anteriores a 1980; b) década de 1980; c) década de 

1990; d) anos entre 2000 e 2006 – o sujeito aluno ali constituído. Grosso modo, pode-se 

afirmar que o aluno, inicialmente, antes de 1980 e nessa década, visto como receptáculo de 

uma ação pedagógica vai-se tornando, gradativamente, um agente, um colaborador, um 

parceiro dessa mesma ação. Isso não significa dizer que essa objetivação chega a tornar-se 

subjetivação, ou seja, se tem correspondência com a prática concreta. Pode ser que o aluno 

objetivado pelo LDP como agente não se efetive como tal no curso dos eventos de sala de 

aula. Aqui, surge uma perspectiva de análise futura, que outro trabalho de investigação 

poderia realizar. 

As relações entre as alterações do sujeito aluno e suas implicações com a realidade, 

nos eventos de sala de aula, embora de fundamental importância, não foram objeto de 

investigação do presente trabalho; nesse sentido, o estudo deixa aberto um campo a ser 

cultivado. 

O trabalho ora realizado permite-nos afirmar que os textos de apresentação em LDP 

são situações nas quais ocorrem relações de poder constitutivas do sujeito aluno e que a AD é 

uma disciplina que pode colaborar na compreensão desse processo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Textos de apresentação de obras anteriores a 1980 

Língua vernácula: gramática e antologia (1938) 
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Antologia Nacional (1963)  
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Flor do Lácio (1969) 

 

 



133 

 

 

 

 

OLIVEIRA, C. L. de. Flor do Lácio: explicação de textos e guia de composição literária para 
uso nos cursos normal e secundário. 10. ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1969. p. 9-10. 



134 

 

ANEXO B: Texto de apresentação da obra da década de 1980 

Português uma língua brasileira (1989) 
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ANEXO C: Textos de apresentação de obras da década de 1990 

Descoberta e construção (1991) 
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Português linguagem e realidade (1993) 
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Nossa palavra (1998) 
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ANEXO D: Textos de apresentação de obras entre os anos 2000 e 2006 

Português na ponta da língua (2000) 
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Língua portuguesa, comunicação, cultura (2004)  
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TERRA, E.; CAVALLETE, F. Projeto radix: português. 8ª série. São Paulo: Scipione, 2006. 
p. 3. 



141 

 

Português: linguagens (2006) 

 

 

 
CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português: linguagens. 8ª série. São Paulo: Atual, 
2006. p. 3. 


