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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o primeiro edital publicado para regular as 

compras de livros didáticos de língua portuguesa para Ensino Médio, por considerá-los 

estratégicos na formulação das políticas públicas de educação, bem como na mediação 

entre as diretrizes do Ministério da Educação e a prática docente. Publicado em 2003, 

apresenta critérios técnicos, jurídicos e pedagógicos que orientam a análise e eventual 

aprovação dos livros que integrarão um guia orientador da escolha do professor. 

Considerando que aprovação e compra dependem do atendimento aos critérios definidos 

nos editais, pretende-se verificar como se configura a arena discursiva, ou seja, a 

interlocução por eles desenhada. A descrição das vozes aí constituídas, da perspectiva 

metodológica e teórica, levará em conta os critérios jurídicos e técnicos, mas se 

concentrará na análise dos critérios pedagógicos da avaliação. Para complementar a 

análise, será necessário confrontar o livro projetado pelos critérios de análise dispostos no 

edital com alguns que mantinham significativa penetração no mercado no momento de 

publicação do edital. Supõe-se que esse confronto esclarecerá as proximidades e/ou 

distâncias entre o livro ideal e o real. A análise se valerá da fundamentação teórica de É. 

Benveniste na busca das marcas enunciativas do sujeito e de M. Bakhtin no que se refere 

a signo ideológico, arena discursiva, gênero, polêmica velada e polêmica aberta, discurso, 

palavra autoritária, palavra internamente persuasiva, com o objetivo de configurar a arena 

discursiva. São perguntas dessa pesquisa: que vozes se pode ouvir no edital, em especial 

na parte do anexo IV relativa aos critérios de avaliação do livro de Língua Portuguesa? 

Que posição afirmam essas vozes? Como se configura a arena discursiva na publicação? 

O edital de 2003, relativo ao PNLD 2005, em seu anexo IV, que apresenta os critérios de 

avaliação propriamente ditos, e os livros mais adotados constituem o corpus do trabalho. 

A pesquisa pretende contribuir para a compreensão do papel do Estado e das editoras na 

formulação de políticas públicas para a educação brasileira, em especial para as 

formuladas para o ensino Médio. 

PALAVRAS-CHAVE: livro didático, políticas públicas de educação, edital, análise 

dialógica do discurso 
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Abstract 

This research aims at analyzing the first publication to regulate the purchase of 

Portuguese Language textbooks for High School, since they are strategic in the 

development of public policies for education, and in the mediation between the guidelines 

of the Education Ministry and teachers’ practice. Published in 2003, the publication has 

technical, legal and pedagogical criteria that direct the analysis and probable approval of 

the books that will be part of a guide to help teachers choose the books. Considering that 

the approval and the purchase depend on meeting the criteria defined in the publication, 

our intention is to see how the discursive arena takes place, that is, the interlocution 

proposed by them. The description of the voices comprised in the publication, the 

methodological and theoretical perspective, will take into account the legal and technical 

criteria, but will focus on the analysis of the pedagogical criteria of the evaluation. To 

complement the analysis it will be necessary to compare the book designed by the 

analysis criteria displayed in the publication with some books that had significant market 

penetration when the publication was released. This comparison is supposed to clarify 

how near or how far the ideal book is from the real book. The analysis is grounded in the 

theoretical bases of É. Benveniste in the search for the subject’s enunciation marks and of 

M. Bakhtin regarding the ideological sign, discursive arena, genre, hidden polemic and 

open polemic, discourse, authoritative discourse, internally persuasive discourse, aiming 

at defining the discursive arena. The questions in the research are: which voices can be 

heard in the publication, especially in the part of Schedule IV regarding the evaluation 

criteria of the Portuguese Language book? What position do these voices take? How is 

the discursive arena presented in the publication? The 2003 publication, regarding to the 

PNLD 2005, in its Schedule IV, which introduces the said evaluation criteria, and the 

books which are most largely adopted constitute the corpus of the work. The research 

aims at contributing to understand the role of the State and of the publishers at developing 

public policies for Brazilian education, especially those developed for High School. 

KEYWORDS: textbook, public policies for education, publication, dialogical discourse 

analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

um rio precisa de muita água em fios 

para que todos os poços se enfrasem: 

se reatando, de um para outro poço, 

em frases curtas, então frase e frase, 

até a sentença-rio do discurso único 

em que se tem voz a seca ele combate. 

João Cabral de Melo Neto 

 

Mas cada um só vê e entende o mundo dum 

seu modo. 

João Guimarães Rosa 

 

O Ensino Médio público sempre foi o primo pobre da educação brasileira. 

Identificado ora como etapa de preparação para o mercado de trabalho, ora como 

preparação para entrada na universidade, por muitos anos viveu às custas das sobras da 

verba destinada ao Ensino Fundamental e à Educação Superior. A partir da 

promulgação da LDB de 1996, o Ensino Médio passou a ser obrigatório - 

obrigatoriedade antes restrita ao Ensino Fundamental -, a fazer parte da educação 

básica, a ter identidade própria, passando a figurar como etapa de terminalidade, 

deixando então de ter, segundo a lei, caráter profissionalizante ou propedêutico, e a 

ocupar seu legítimo espaço na formulação das políticas públicas brasileiras, ganhando 

fonte própria de financiamento. A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (DCNEM), em 1998, aponta uma nova perspectiva para esse nível de 

ensino, que quer ajustar-se a uma escola inclusiva e universalizada e adaptada ao jovem 

do momento, às transformações impostas pelo tempo. 

Apesar disso, o Ensino Médio permanece como importante gargalo da educação 

brasileira. Segundo dados do INEP
1
, o Ensino Fundamental contava em 2013 com cerca 

de 30 milhões de alunos; mas apenas cerca de 8 milhões cursavam o Ensino Médio. 

Esse decréscimo da matrícula de uma etapa para outra aponta para a necessidade de 

formulação de políticas voltadas para a inclusão, a permanência do aluno na escola e 

para a melhoria da qualidade – qualidade também entendida, no caso do Ensino Médio, 

                                                           
1
 Dados da Sinopse Estatística da Educação Básica 2013, disponíveis no portal do INEP, em: 

<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 12 maio 2014. 
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como a oferta de um ensino que faça sentido a uma maioria que muitas vezes precisa 

conciliar trabalho e estudo e, em vários casos, também a responsabilidade pela família.  

O Ensino Médio brasileiro conta com 8.312.815 alunos, dos quais cerca de 90% 

na rede pública. Os professores totalizam 509.403 no Ensino Médio
2
. Esse número de 

professores tem se mostrado insuficiente e vem caindo de modo constante. Dados do 

INEP mostram uma queda no número de professores de 6% apenas entre 2007 e 2009
3
. 

Segundo matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo, só no estado de S. Paulo, 

cuja rede pública conta com 120,8 mil concursados, 63 mil contratados com 

estabilidade e 49 mil temporários num total de 232 mil professores, cada dia, oito 

professores concursados desistem de dar aula e se demitem. A média de pedido de 

exoneração foi de 3 mil por ano, entre 2008 e 2012
4
. Estudos do MEC/CONEB/CEB 

(2007) sobre escassez de professores no ensino Médio conclui que  

 

[...] o número de jovens interessados em ingressar na carreira do 

magistério é cada vez menor em decorrência dos baixos salários, 

das condições inadequadas de ensino, da violência nas escolas e 

da ausência de uma perspectiva motivadora de formação 

continuada associada a um plano de carreira atraente. 

 

A UNESCO publicou, em 2003, a pesquisa Ensino Médio: múltiplas vozes, que 

traz informações relevantes sobre o perfil do professor desse nível de ensino. Feita em 

13 capitais brasileiras, a pesquisa apresenta um estudo das percepções de alunos, 

professores e membros do corpo técnico-pedagógico de escolas privadas e públicas 

sobre o Ensino Médio, o cotidiano escolar, anseios, desejos e análises sobre as relações 

que estabelecem na escola. A grande maioria dos professores pesquisados tem como 

formação a licenciatura (cerca de 60%). Aproximadamente um terço deles possui pós-

graduação ou mestrado, em particular nas capitais do Sul e do Sudeste. Mas a pesquisa 

mostra também que existem professores que concluíram apenas o Ensino Médio 

exercendo o magistério.  

O decréscimo da matrícula de uma etapa para outra da escolaridade, o número 

insuficiente de professores para esse nível de ensino, de formação nem sempre 

                                                           
2
 INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 10 

maio 2014. 
3
 INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse> 

Acesso em: 20 ago. 2013. 
4
 Na matéria publicada em 31 de agosto de 2013, o jornal afirma que “Os dados obtidos pelo Estado por 

meio da Lei de Acesso à Informação são inéditos”. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,por-ano-3-mil-professores-desistem-de-dar-aula-nas-escolas-

estaduais-de-sp,1069886,0.htm> Acesso em: 2 set. 2013. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,por-ano-3-mil-professores-desistem-de-dar-aula-nas-escolas-estaduais-de-sp,1069886,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,por-ano-3-mil-professores-desistem-de-dar-aula-nas-escolas-estaduais-de-sp,1069886,0.htm
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suficiente, aponta para a necessidade de formulação de políticas voltadas para a 

inclusão, a permanência do aluno na escola e para a melhoria da qualidade, o que inclui 

melhoria de condições de trabalho para o professor — questão que passa pela melhoria 

salarial e pela formação voltada para a qualificação dos quadros.  

Com a inclusão do Ensino Médio na Educação Básica a partir de 1996, com a 

publicação da nova LDB, esse nível de ensino passou a receber financiamento do 

FUNDEB
5
 — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação. Trata-se de um fundo especial, de natureza 

contábil,  

 

formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 

municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 

212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 

compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de 

recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu 

valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica”.6 

Implantado em 2007, o FUNDEB tem vigência até 2020
7
. 

 

O livro didático integra as políticas de melhoria do ensino. Esta dissertação se 

ocupa do livro didático de Língua Portuguesa destinado ao Ensino Médio. Conforme 

Batista, Guimarães e Bonémy,  

 

o livro didático, no Brasil, tornou-se elemento definidor do 

trabalho pedagógico, determinando sua finalidade, 

estabelecendo seu currículo efetivo, cristalizando abordagens 

metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o 

cotidiano da sala de aula (2004, p.12). 

 

O edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) / Programa Nacional 

do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) é peça estratégica na definição do 

perfil pedagógico e metodológico do livro didático de língua portuguesa pretendido para 

                                                           
5
 O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 

e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 
6
 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao>. Acesso em 2 set. 

2013. 
7
 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao>. Acesso em: 10 

maio 2014. 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao
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o Ensino Médio e, portanto, na formulação das políticas públicas de educação. Esta 

dissertação considera esse edital o epicentro de uma interlocução que envolve editoras, 

Estado, governos e suas políticas específicas, universidades, professor, aluno 

intermediada pelo livro didático. Considera-o, portanto, instrumento fundamental n’ “a 

busca de superação dos limites pedagógicos próprios de um processo de transição entre 

diferentes paradigmas educacionais.” (BATISTA, 2001, p. 25) As novas exigências 

sociais que estão representadas na atual LDB, nas Diretrizes Curriculares Ensino Médio 

(DCEM) e nos Paradigmas Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) impõem a revisão 

dos paradigmas. Nesta proposta cabe ao MEC o papel de mediador nas relações entre 

professores e editoras (MATTOS, 2003). 

Cada um desses interlocutores, no entanto, precisa ser entendido como um 

conjunto de vozes que tem sua interlocução própria. Bunzen considera o livro didático 

como um objeto cultural complexo, não apenas por envolver “um complexo processo de 

negociação, de intercalações, de dúvidas, de riscos”, mas também por sua 

multiplicidade de objetivos. 

 

Por um lado, ele deve ser analisado, como sugere Choppin 

(1992), como um produto de consumo, uma mercadoria. Sua 

comercialização e sua distribuição dependem certamente das 

estruturas do mundo da edição, como também do contexto 

econômico, político e legislativo. Algumas das opções tomadas 

por autores e editores, as múltiplas estratégias de sedução que 

são desenvolvidas, não podem ser, para Castro (1999:2), 

desarticuladas das características do mercado editorial. 

Do ponto de vista linguístico e discursivo, numa perspectiva 

sócio- histórica e cultural, o LDP é essencialmente [...] um 

gênero do discurso (Bakhtin 1934-35, 1952-53) que procura 

sistematizar e organizar os conhecimentos escolares na forma de 

modelo(s) didático(s); por isso mesmo, não podemos deixar de 

perceber o sistema de valores que participa do processo de 

socialização e aculturação do público a quem se destina. 

Além disso, ele pode ser encarado como um instrumento 

pedagógico, uma vez que reflete as várias tradições, as 

inovações e as utopias de uma época. Essa diversidade de 

funções e interesses pessoais e coletivos vai apontar para a 

produção de um objeto cultural/ um gênero do discurso/ uma 

caixa-preta em que vários agentes (autores, editores, 

avaliadores, revisores, professores etc.) trabalham mais ou 

menos em favor do mesmo objetivo, um alinhamento de 

interesses, segundo Latour ([1998] 2000:259) (BUNZEN, 2005, 

p.18; negrito no original). 
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De fato, são muitos os agentes implicados na elaboração de um livro didático em 

suas mais diversas fases – da concepção à comercialização no mercado. Uma editora 

não faz o livro apenas com o editor. Ela conta com uma equipe que deve construir uma 

coleção que atenda, ao mesmo tempo, às exigências do edital e às necessidades 

manifestadas pelo professor, que é quem escolherá a obra. Isso significa que a equipe 

opina, avalia, critica, formula hipóteses sobre seu público construindo dele um retrato 

tão amplo quanto complexo, já que considera sua prática e, com ela, sua formação, seu 

gosto, o modo como entende a disciplina, como entende o ensinar e o aprender. Como 

empresa, toda editora é sensível às probabilidades de retorno econômico-financeiro que 

os diferentes desenhos de livro, submetidos ao conjunto de coerções apontado acima, 

permitem prever. Toda editora, sendo empresa, precisa gerar lucro. Cria-se já nessa 

etapa uma arena de tensão de diversas vozes em busca de consenso.  

Tampouco o edital é formulado por um único representante do Ministério. A 

publicação está a serviço de políticas que se colocam na defesa de interesses político-

ideológicos, econômicos, pedagógicos – todos eles em jogo na formulação dessa 

publicação. Considera também a voz da Academia, uma vez que a formulação dos 

critérios e a avaliação em si envolvem muitos especialistas que, por meio de suas 

pesquisas e publicações, afirmam posições quanto ao que acreditam, diante do atual 

estado da arte, ser o mais adequado para a escola brasileira nas diferentes áreas do 

conhecimento. Considera também as editoras e suas práticas, seja para afirmar, negar, 

impor ou vetar procedimentos. O edital supõe ainda um professor, um aluno, uma 

prática que considera ideal para os propósitos que defende. 

A escolha do livro também não é solitária. O diretor, o coordenador, os 

professores devem se colocar em acordo por algum critério. Nesse critério se inscreve 

também a imagem dos alunos e suas famílias, que passam assim, ainda que 

indiretamente, a fazer parte desse coral. Assim, também na escolha do livro se arma um 

jogo de força entre os diferentes agentes da comunidade escolar.  

Esse breve quadro deixa evidente a complexidade de interlocução que envolve a 

concepção, elaboração, produção, avaliação e escolha de um livro didático no quadro do 

edital aqui analisado. É sobre essa inter-relação que este trabalho se debruça para 

responder às seguintes perguntas de pesquisa: que vozes se pode ouvir no edital, em 

especial na parte do anexo IV relativa aos critérios de avaliação do livro de Língua 

Portuguesa? Que posição afirmam essas vozes? Como se configura a arena discursiva 

na publicação? Investigar essa tensão significa analisar os posicionamentos que 
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confrontam interesses econômicos, orientações pedagógicas, inflexões políticas e as 

ideologias subjacentes.   

Para responder a essas perguntas, esta dissertação irá complementar a análise, 

confrontando o livro projetado pelo primeiro edital de compra de livro de português 

para Ensino Médio (2003) com os mais adotados à época da publicação desse primeiro 

edital. Supõe-se que esse confronto esclarecerá as proximidades e/ou distâncias entre o 

livro ideal e o real, e assim permitirá identificar posições dos diferentes sujeitos 

implicados, de um lado na elaboração e produção do livro didático e, de outro, na 

proposição e avaliação do livro didático de Língua Portuguesa para Ensino Médio, 

constituindo-se assim em etapa importante na caracterização da arena discursiva. 

A análise será desenvolvida principalmente pela lente da teoria enunciativa de 

Emile Benveniste, em busca das marcas enunciativas do sujeito; e pela lente da teoria 

do discurso bakhtiniana, em especial dos conceitos de signo ideológico, vozes, arena 

discursiva, gênero, polêmica velada e polêmica aberta, palavra autoritária, palavra 

internamente persuasiva.  

Tendo atuado como professora, editora, gerente de materiais didáticos na equipe 

técnica do MEC que apoiou os estados na implementação da chamada reforma do 

Ensino Médio, corresponsável, na Secretaria Estadual de Educação, pela gestão dos 

recursos destinados à referida reforma em âmbito estadual, como idealizadora e 

coordenadora de projetos de livros didáticos, vivi bastante de perto as dissonâncias que 

contaminam essa relação, formada, conforme descrito acima, por um coro de vozes que 

marca posicionamentos nem sempre harmônicos nem entre si nem com outros 

interlocutores dessa intrincada interlocução. Essa experiência me leva a formular a 

hipótese de que a arena discursiva daí decorrente afirma posições antagônicas, difíceis 

de serem conciliadas.  

O percurso deste trabalho parte, num primeiro capítulo, de um painel histórico 

que recupera a memória do objeto, trazendo à tona vários elos da corrente de 

interlocução que se desenvolveu no tempo em torno das relações entre poder público, 

casas publicadoras e autores acerca da elaboração do livro didático e dos modos de 

acesso a ele. O traçado desse painel interessa a este trabalho porque permite identificar 

as perguntas recorrentes que se colocaram como dilema à educação brasileira, sobretudo 

ao longo do século XX, e às quais o edital em análise responde a seu modo.  

O traçado do quadro histórico, portanto, ao ampliar o coral de vozes que se 

afirmam na publicação, coloca-se como importante etapa na configuração do quadro 
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dialógico do edital aqui analisado. Entre as perguntas e respostas em questão, tem 

especial importância para esta dissertação as relativas às propostas pedagógicas, 

apresentadas por diferentes sujeitos históricos, e seu impacto na feição dos livros 

didáticos de cada momento. Essas propostas se adequavam aos programas formulados 

nos diferentes momentos da escola brasileira e ecoavam no modo como, a partir do final 

da década de 1930, passaram a funcionar como filtro da seleção dos livros que o estado 

passa a adquirir para a escola pública. Mas a seleção e aquisição de livros nem sempre 

foi mediada por edital e o processo nem sempre funcionou conforme o planejado, 

mostrando-se mesmo desastroso em alguns momentos. Por isso nem sempre ficam 

explícitos os critérios de avaliação na seleção dos livros pelos muitos órgãos e 

comissões criados para tal fim. Além disso, em alguns momentos, critérios outros, como 

o preço do livro, por exemplo, se sobrepuseram ao pedagógico. Por isso este histórico 

também considera as diferentes propostas didático-pedagógicas que, a partir do final da 

década de 1930, quando o estado passa a centralizar as compras de livro didático, se 

afirmam como modelos de sucesso nos livros didáticos, e que relações é possível 

estabelecer entre eles e o momento histórico do país em que os livros que a eles dão 

suporte foram publicados. Esses modelos têm papel decisivo na configuração da arena 

discursiva instaurada pelo edital de 2003, porto final do trabalho.  

Nesse histórico, a publicação da LDB de 1996, que coloca o ensino Médio como 

parte da educação básica, tem lugar relevante. Para dar a dimensão da importância da 

publicação da nova lei no contexto da análise do edital, será necessário retomar o 

histórico desse nível de ensino, que nasceu como etapa preparatória para o ingresso da 

elite do país aos cursos superiores e já foi parte da educação secundária com o nome 

Clássico e Científico, depois Colegial Profissionalizante, Ensino Médio e finalmente 

Ensino Médio como parte da educação básica. 

O segundo capítulo desfia o arsenal teórico-metodológico a ser usado na análise. 

Para enfrentar a materialidade da parte da publicação, este trabalho quer lançar mão da 

teoria da enunciação (BENVENISTE, 2006), observando no texto as marcas de 

subjetividade e intersubjetividade. Trabalha também com os modalizadores (MOURA 

NEVES, 2000, 2007; FIORIN, 1996, 2000) que veiculam as atitudes do falante com 

relação àquilo que fala e visam à modificação da informação pragmática do ouvinte no 

sentido de levá-lo à ação. Os traços de subjetividade e intersubjetividade e os 

modalizadores, aqui também considerados expressões de subjetividade e 

intersubjetividade, são examinados como pistas linguísticas que refratam os 
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posicionamentos do sujeito enunciador e contribuem para dar acesso à dimensão 

discursiva do texto. Os conceitos de gênero (2006), polêmica aberta e polêmica velada 

(2010), palavra autoritária (2010) serão tomados de Bakthin. A caracterização do edital 

enquanto gênero considerará o estudo feito por Santos e Nascimento (2011). Supõe-se 

que os levantamentos linguístico-textuais criem um alicerce para a configuração e 

análise da arena discursiva, objetivo dessa dissertação, sob a lente dos conceitos já aqui 

elencados.  

O terceiro capítulo centra-se na análise do edital, mais especificamente na parte 

da publicação que apresenta os critérios gerais e os específicos para língua portuguesa. 

Essa restrição se justifica por se considerar que nessa apresentação de critérios se 

assentam ideias e pressupostos que atingem o centro de interesse deste trabalho. Supõe-

se que a partir desses critérios seja possível traçar um perfil do professor do ensino 

Médio e do livro didático para esse nível de ensino pressuposto pelo edital que será 

confrontado com os livros em circulação à época da publicação do edital.  

A análise dos livros tomará como base o sumário e um capítulo de cada eixo do 

ensino de Português no Ensino Médio (literatura, estudo da língua e produção de texto) 

do segundo volume de três coleções líderes de mercado que circulavam por volta de 

2003 (Língua e literatura, FARACO E MOURA, Ática, 1999; Língua, literatura e 

produção de textos, de JOSÉ DE NICOLA, Scipione, 1999; e Português: linguagens, 

de CEREJA e MAGALHÃES, Atual, 2000), ano em que foi publicado o primeiro 

edital, com os critérios de avaliação do Anexo IV do edital. Os nomes dessas obras 

líderes de mercado em geral são conhecidos, mas tal liderança não pode ser comprovada 

já que as editoras não abrem seus números e muitas sequer mantêm registro histórico 

deles.  

Esse confronto entre o que se pedia e o que circulava no mercado, nas escolas, 

apoia a configuração da arena discursiva. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Um breve histórico dos Programas de compra de livros didáticos: os muitos fios 

do rio-discurso  

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), tal como se apresenta hoje, é 

fruto de uma longa discussão que se enreda com a definição dos programas do curso 

secundário - depois dividido em Clássico e Científico, depois Colegial, Colegial 

Profissionalizante e Ensino Médio -, e com a identidade atribuída a esse nível de ensino 

ao longo do tempo. Tem inflexão decisiva em 1939, quando o Estado passa a centralizar 

a escolha do livro, dando início a um processo cujos procedimentos ainda hoje ecoam 

nos programas de compra oficiais.  

Esse histórico permite recuperar a memória do objeto que, conforme nos ensina 

Amorim (2009, p.3), faz emergir uma memória “que está na cultura e em seus objetos. 

Ela perpassa as relações intersubjetivas e as constitui ao mesmo tempo em que é 

atualizada por elas”. O edital entendido como objeto carrega em sua memória a 

discussão construída ao longo do tempo, marcada por diferentes sujeitos históricos, que 

em diferentes momentos buscou respostas para as questões de tempos diversos, 

atualizando as relações intersubjetivas que se constroem no interior mesmo da 

publicação. Trata-se portanto de uma memória coletiva, em que falam e se enfrentam 

muitas vozes. 

Ao recuperar essa memória, entendo necessário lançar o olhar em duas direções. 

A primeira considera os diferentes mecanismos adotados pelo estado para avaliar, 

selecionar, comprar e distribuir livros didáticos. Esses mecanismos implicam uma dada 

configuração na relação com as casas publicadoras nem sempre mediada por edital. 

Assim, esse histórico não se refere a um histórico dos editais, já que nem sempre o 

estado se valeu desse instrumento como forma de mediação do processo, nem do 

PNLD, já que a configuração desse programa, estabelecido em 1988 mas implementado 

com as feições mais próximas das que tem hoje apenas a partir de 1996 - quando contou 

pela primeira vez com a mediação de um edital —, deita raízes em programas 

anteriores, cujos fracassos muito instruíram a conformação atual. Mas considera que os 

diferentes programas de compra de livros didáticos integram a memória do objeto, já 

que o edital em análise nesta dissertação responde, discursivamente, a algumas questões 
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que atravessaram as discussões travadas sobre livro didático a partir do final de década 

de 1930. Essas questões dizem respeito ao acesso, à autoria, à escolha e ao projeto de 

livro pretendido e estavam presentes nos diferentes programas de compra centralizada 

do livro. Assim, é inevitável colocar essa publicação de 2003 no fio discursivo que trata 

de questões iguais ou semelhadas.  

A discussão sobre acesso se relaciona ao custo: em todos os momentos foi 

intensa a busca de mecanismos que barateassem o custo do livro. Diferentes 

perspectivas e argumentos tinham em foco a necessidade de se fazer chegar os livros 

sobretudo a uma população para quem o preço torna o livro inacessível. Subjacente à 

questão econômica, discutiu-se, ao longo da história dos Programas de compra de 

livros, a durabilidade do livro: quantos anos o mesmo livro deveria ser utilizado – 2, 3, 

4, 5? Foram várias as possibilidades que trouxeram à cena a questão do livro 

consumível ou não consumível. 

A preocupação com o acesso tem relação com a segunda discussão, que envolve 

autoria e está ligada à adoção do livro único: o Estado deve contar com um livro oficial, 

único, que ele mesmo produza e faça chegar barato à escola ou deve cultivar a 

diversidade deixando ao professor a prerrogativa de escolher, dentre diversas e 

diferentes possibilidades, aquele que considera adequado à sua prática?  

A questão da responsabilidade pela escolha suscitou uma discussão importante 

em diversos períodos: o Estado deve escolher o livro pelo professor ou é a ele quem 

cabe deliberar sobre o livro que melhor atende a suas necessidades? O professor tem 

formação suficiente para proceder à escolha? O histórico mostra variedade nos tipos de 

parceria com o professor e deixa a dúvida sobre seu protagonismo nos momentos em 

que a escolha ficou sob a responsabilidade dele, permitindo perguntar se ele de fato foi 

sujeito, participou da escolha ou apenas legitimou, como assujeitado, com o 

cumprimento de certas formalidades, um processo na verdade centralizado
8
. 

Também importa observar o perfil pedagógico dos livros didáticos. Por isso, esta 

dissertação, ao lado da observação dos programas, olha também os projetos que foram 

sendo formulados ao longo do século XX, notadamente a partir do final da década de 

1930. Em alguns momentos da relação entre poder público e casas publicadoras, os 

critérios implicados na seleção dos livros são explícitos, como, por exemplo, no 

processo de seleção e compra definido durante o Estado Novo ou no edital em análise 

                                                           
8
 Essa discussão poderia se estender muito pois envolve muitas outras questões. Por exemplo: o que é um 

bom livro? Que formação deve ter um professor para que seja considerado capacitado à tarefa de escolher 

um livro didático? Que considerações deveria fazer para escolher um livro didático? Entre muitas outras. 
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neste trabalho. Em outros momentos, o pedagógico submerge ou diante de outros 

critérios (como preço, por exemplo) ou diante da própria dificuldade de funcionamento 

dos órgãos e das comissões responsáveis pelo processo, muito burocratizadas ou 

incompetentes para lidar com a complexidade da tarefa. Apesar disso, os livros 

didáticos trouxeram para suas páginas a digital dos projetos políticos.  

Os critérios definidos para avaliação e aprovação ou reprovação do material, 

além de projetarem um livro que se inclinará aos desígnios do governo de ocasião, 

trazem também, como uma sombra, a imagem do professor ideal e, como num eco, a 

formação necessária para que sua prática também seja a idealizada.  

Aqui entramos na segunda direção que o histórico considera: o perfil didático-

pedagógico dos livros didáticos que, em diferentes momentos, as compras públicas 

ajudam a moldar. No entanto, este trabalho entende que os livros didáticos, no Brasil, 

tiveram sempre a mão do estado a definir-lhe o contorno. No dizer de Choppin,  

 

o livro didático se firmou como um dos vetores essenciais da 

língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes. 

Instrumento privilegiado de construção de identidade, 

geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, 

como um símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, 

assume um importante papel político. Essa função, que tende a 

aculturar — e, em certos casos, a doutrinar — as jovens 

gerações, pode se exercer de maneira explícita, até mesmo 

sistemática e ostensiva, ou, ainda, de maneira dissimulada, sub-

reptícia, implícita, mas não menos eficaz (2004, p.553). 

 

Por isso, este trabalho acredita que o edital, elaborado no Ministério da 

Educação e gerido pela Fundação Nacional Desenvolvimento da Educação, ao explicitar 

os critérios que apontam para um perfil didático pedagógico desejável para o livro 

didático, sob a ótica do Estado, é peça estratégica para a compreensão das políticas 

públicas para a educação nacional e dos confrontos que ele instaura. 

Como se vê, a recuperação da memória desse “objeto falante” (AMORIM, 2009) 

dá a dimensão das muitas vozes que se cruzam na definição de processos e de 

procedimentos e na elaboração dos instrumentos que regulam a compra e a distribuição 

dos livros didáticos — como o edital, objeto deste trabalho — e das implicações 

ideológicas e políticas que se refletem no projeto de livro esboçado pelas equipes 

responsáveis nos diferentes momentos pela formulação e gestão dos diferentes 
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programas que tinham o objetivo de fazer chegar livros didáticos às mãos do professor e 

do aluno.  

O livro didático, por estar profundamente relacionado à formação das futuras 

gerações, sempre foi sensível à impressão das marcas ideológicas que a cada governo 

interessava divulgar. De diferentes maneiras essas marcas se inscrevem nos livros. 

Como observa Teixeira, 

 

o livro didático é considerado um espaço de memória para a 

história da educação na medida em que reflete, ao mesmo 

tempo, uma imagem sistêmica da escola que ele representa e 

uma imagem da sociedade que o escreve e que o utiliza, seja 

através da materialização dos programas como suporte 

curricular que ele é, seja através das imagens e valores 

dominantes da sociedade que veicula, seja ainda através das 

estratégias didáticas e práticas de ensino-aprendizagem que 

prescreve. Nesta linha, o livro deve ser entendido como objeto 

de construção de uma série de interesses que antecedem ao seu 

uso, e os elementos que procura definir formam um conjunto de 

valores que a sociedade está priorizando. Deste modo, se 

constitui em um objeto privilegiado para a melhor compreensão 

dos interesses sociais presentes em uma determinada época 

(2008, p.6). 

 

É certo, como se verá logo adiante, que a voz do Estado estava já prensada nos 

primeiros compêndios voltados a essa etapa de escolaridade. Os programas ditados pelo 

colégio Pedro II, por exemplo, atendiam a uma demanda que vinha dos governos e 

daquilo que representavam: uma elite que queria acesso aos cursos superiores como 

meio de preparar seus filhos para o exercício do poder. Os livros voltados ao ensino da 

língua e da literatura refletiam esse ideal elitista e refratavam, portanto, a voz do Estado 

que endossava esse projeto de escola e, por extensão, de livro. Mas, embora este 

trabalho lance atenção às marcas ideológicas dos diferentes contextos político-

ideológicos em que foram gerados os livros didáticos — e isso sem dúvida a análise dos 

diferentes programas contribui para esclarecer —, interessa relacioná-las a um painel 

dos mecanismos de análise e seleção dos livros didáticos: como funcionavam as 

comissões, por que critérios se pautavam, o que esperavam do livro. 

Nunca será demais lembrar que as diferentes maneiras definidas pelo Estado 

para avaliar, selecionar e comprar e distribuir os livros didáticos moldou, em cada 

momento, uma certa relação com autores e casas publicadoras, criando tensões próprias 

de cada tempo. Não nos ocuparemos aqui de todas elas, uma vez que o foco do trabalho 
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é a arena discursiva instaurada pelo edital de 2003. Mas o histórico permite um 

sobrevoo pelos termos que, potencialmente, incubam essas tensões. 

Por fim, é preciso ressaltar que os processos de avaliação e seleção de livros para 

a escola pública de que se ocupa esse histórico não se referem todos ao Ensino Médio, 

já que essa etapa da escolaridade passou a integrar programas de compra de livro apenas 

a partir de 2003, com publicação do edital objeto de análise nesse trabalho. No entanto, 

as questões, dúvidas, os procedimentos que dizem respeito ao processo em si são 

válidos para ambos os níveis de ensino.  

Isso posto, passamos a apresentar o painel que situa o fio discursivo do edital em 

análise no rio a que pertence. Com base nas leituras em que foi baseado este painel, 

encontrei possível dividi-lo em cinco momentos principais, segundo se deu a relação 

dos governos com o livro didático: 1) o período que corresponde do século XIX até o 

Estado Novo, quando a intervenção do Estado na elaboração dos livros didáticos se 

dava de modo indireto; 2) o que corresponde ao Estado Novo; 3) o breve período 

democrático que se seguiu a ele a partir de 1945; 4) a ditadura militar a partir de 1964; 

5) a democratização a partir de 1988, ano da promulgação da Constituição Brasileira em 

vigor. 

 

1.1 Os programas de ensino e a identidade do secundário 

 

O Ensino Médio, tal como o conhecemos hoje, tem uma trajetória que alguns, 

como Jurado (2003), localizam, entre nós, na escola jesuítica, construída de acordo com 

a tradição clássica. Saviani (2008) localiza a regulamentação nacional da então chamada 

escola secundária apenas na década de 30.  

Jurado localiza no período pós-independência a organização da escola brasileira 

em níveis. 

 

Foi no contexto dos debates sobre educação popular, em meio a 

denúncias de falta de recursos e escassez de escolas, e da criação 

de aulas avulsas, que, em 1826, o deputado Cônego Januário da 

Cunha Barbosa apresentou um projeto que propunha a ideia de 

uma estruturação da educação nacional, com a criação de 

escolas de 4 graus: pedagogias, liceus, ginásios e academias. [...] 

A ideia de uma organização completa e sistemática da educação 

nacional só vingaria em 1946 (JURADO, 2003, p.15). 
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Razzini (2000) entende que a escola secundária nasce no século XIX como 

escola preparatória aos exames de ingresso nas universidades. Em sua origem, portanto, 

tem caráter eminentemente propedêutico e serve à elite que prepara seus filhos para o 

exercício do poder. 

 

No século XIX, inicialmente "anexa" às faculdades de Direito e 

a outros cursos superiores, a escola secundária cresceu com o 

aumento da demanda dos cursos superiores, justificando o 

aparecimento de vários colégios, liceus, ginásios, ateneus, etc., e 

o desenvolvimento significativo de seu respectivo aparato 

(corpo docente, currículos e livros didáticos), logo controlado 

pelo estado (RAZZINI, 2000, p.25). 

 

Não tinha caráter obrigatório: os alunos podiam ter acesso aos cursos superiores 

sem ter concluído essa etapa da escolaridade. Nesse contexto é fundado, em 1837, o 

colégio Pedro II, que por muitos anos servirá de modelo para a maioria das escolas 

secundárias brasileiras. Os compêndios elaborados pelos professores do colégio, reféns 

ainda de uma mentalidade romântica que queria afirmar a identidade nacional, foram 

amplamente adotados por diversas escolas, por cerca de 50 anos. 

Bittencourt (2004) localiza a produção dos primeiros livros didáticos em 1827, 

depois da chegada da família real ao Brasil; neles, os autores se preocuparam em 

organizar “cursos secundários e superiores, apenas esboçando algumas contribuições 

para o ensino de ‘primeiras letras’”. 

A mesma autora identifica uma segunda geração  

 

em torno dos anos 1880, quando as transformações da política 

liberal e o tema do nacionalismo se impuseram, gerando 

discussões sobre a necessidade da disseminação do saber escolar 

para outros setores da sociedade, ampliando e reformulando o 

conceito de cidadão brasileiro, criando-se uma literatura que, 

sem  abandonar o secundário, dedicaram-se à constituição do 

saber da escola elementar (BITTENCOURT, 2004, p.480). 

  

A análise de Razzini (2000) da Antologia Nacional, compêndio formulado em 

1895 pelos professores Fausto Barreto e Carlos de Laet, ambos docentes do colégio 

Pedro II, mostra como, desde o século XIX, quando surgem os primeiros livros para a 

escola brasileira, a mão do Estado já se exprime nos materiais didáticos.   
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A organização da Antologia Nacional (oficialmente adotada nas 

aulas de Português) e seu sucesso editorial refletem o momento 

nacionalista e a centralização do ensino secundário a partir do 

Colégio Pedro II, cujos programas e compêndios tornaram-se 

referência legal para as demais escolas secundárias, públicas e 

privadas (RAZZINI, 2000, p.14). 

 

O colégio Pedro II era modelo para as principais escolas do país tanto da rede 

pública quanto privada. A Antologia formulada por dois de seus professores foi 

maciçamente adotada desde que incluída a disciplina de Língua Portuguesa nos exames 

preparatórios que franqueavam acesso ao ensino superior, num momento em que a 

função do então chamado secundário era eminentemente propedêutica. 

As colocações de Bittencourt (2004) reafirmam a importância que teve o colégio 

Pedro II na formulação de um modelo educacional e mostra a proximidade de seus 

professores com o poder: 

 

A presença do poder político no IHGB foi constante durante 

todo o império, tendo Pedro II participado assiduamente de suas 

reuniões. Não é, também, por mero acaso que encontramos na 

lista do IHGB vários nomes de professores do Colégio Pedro II 

e muitos deles foram o responsáveis pelas mais conhecidas e 

divulgadas obras didáticas destinadas ao curso secundário 

(2004, p.481)
9
. 

   

Reconhece-se, nesse caso, a mão das políticas de Estado na feição do livro 

didático de Língua Portuguesa para o secundário, como então era designado o Ensino 

Médio, já que o próprio funcionamento do sistema imprimia ao secundário, por um 

lado, caráter propedêutico; e, por outro lado, a cobrança de um determinado programa 

nos exames preparatórios definiam em boa medida o que deveriam ser os livros de 

estudo de Língua Portuguesa, exame em cuja aprovação foi, a partir da publicação do 

decreto 9.647 de 2 de outubro de 1886, condição para realização da prova nas demais 

disciplinas conforme relata Razzini (2000, p.27).  

                                                           
9
 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro era uma instituição científica e cultural importante no 

contexto do Segundo Império. Nascido sob a proteção do Estado, teve como uma de suas principais 

tarefas a definição da nacionalidade brasileira. Foi o IHGB, por exemplo, que lançou um concurso para 

premiar quem lançasse a melhor ideia sobre como escrever a História do Brasil. Ganhou o naturalista 

alemão Von Martius, que no texto intitulado Como se deve escrever a história do Brasil, destacava como 

característica a fusão das raças branca, negra e indígena. 
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Mas, atendendo a uma elite, que defendia a não obrigatoriedade da conclusão do 

secundário para que seus filhos tivessem acesso a cursos superiores, não estava 

colocada ainda a questão da compra dos livros. 

 

O consentimento do acesso aos cursos superiores sem a 

obrigatoriedade da conclusão do curso secundário, durante 

longo período, além de revelar a óbvia resistência da elite, para 

manter seus privilégios, permitiu que o currículo da escola 

secundária se restringisse às exigências dos exames 

preparatórios, cujo melhor exemplo parece ter sido o currículo 

do Colégio Pedro II. (RAZZINI, 2000, p.31) 

 

A fixação de um currículo para o secundário por via oficial - Portaria de 24 de 

janeiro de 1856 - teria consequências para o mercado editorial.  

 

A definição do currículo e a indicação de compêndios em 1856 

deram início à centralização pedagógica e consequente 

hegemonia do Colégio Pedro II, acenando para o mercado de 

livros didáticos que a partir desta medida deveria expandir-se. 

Porém, sujeito às vicissitudes do Império, o controle estatal 

sobre o ensino secundário malograria várias vezes, tornando-se 

efetivo só depois da República.(RAZZINI, 2000, p.45-46). 

 

De fato, apenas a partir do Estado Novo seria exercido um controle oficial na 

produção e adoção dos livros didáticos. 

 

Outra mudança significativa desta década, já sob o Estado Novo 

(1937-1945) de Getúlio Vargas, foi a centralização e controle 

dos livros didáticos a partir do Ministério da Educação e Saúde, 

tirando mais esta função do Colégio Pedro II (RAZZINI, 2000, 

p.101). 

 

A relação oficial entre Estado e livro didático, na perspectiva de 

uma história recente, foi instituída no Estado Novo, pelo 

Ministério da Educação, com a criação do Instituto Nacional do 

Livro (INL), por meio do Decreto-Lei nº 93, de 21/12/1937. 

(CASSIANO, 2007, p.19) 

 

Esse período passa a interessar mais de perto a este trabalho por marcar uma 

intervenção muito direta do Estado na produção do livro didático. 
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1.2 Viva o Brasil! – A higiene do livro estado-novista 

  

Foi durante o Estado Novo, no Ministério de Gustavo Capanema (1937 – 1945), 

que se criou a primeira política de regulamentação do livro didático. 

 

durante o Estado Novo, no período compreendido entre 1937 e 

1945, o debate acerca do livro didático e das políticas públicas 

que o envolvem está instaurado de forma institucional. Nesse 

sentido, a primeira iniciativa oficial de vulto que teve em vista 

legislar e controlar o livro didático foi o Decreto-Lei n.º 1.006, 

de dezembro de 1938, que, inclusive, instituía a Comissão 

Nacional do Livro Didático, de grande longevidade em nossa 

história educacional (DALVI, M. Amélia, 2010, p.97) 

 

O decreto estabelecia que, a partir de 1940, o livro que não tivesse autorização 

prévia do Ministério não poderia ser adotado nas escolas; permitia a importação ou 

produção do LD, mas regulamentava a produção e só permitia o uso, nas escolas, de 

livros autorizados pelo Ministério. Pelo decreto, o poder público não poderia determinar 

a obrigatoriedade de um só livro nem estabelecer preferências. A implementação desse 

decreto encontrou muitas dificuldades. Entendê-las é acompanhar o histórico da criação 

e do funcionamento da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), a qual tinha 

como competências examinar e julgar o livro didático; estimular a produção; orientar a 

importação; indicar livros para tradução pelo poder público; sugerir abertura de 

concurso para a produção de espécies de livro didático ainda não existentes no país. Os 

títulos autorizados deveriam ser publicados no Diário Oficial em janeiro de cada ano. 

O regulamento estabelecia que o livro didático não poderia: atentar contra a 

unidade, independência ou honra nacional; fazer pregação política ou ideológica; incitar 

a violência contra o regime adotado pela nação; ofender autoridades ou instituições; 

desprezar tradições ou figuras que se bateram ou se sacrificaram pela pátria; alimentar a 

luta de classes; negar ou destruir sentimento religioso; atentar contra a família ou a 

indissolubilidade do casamento; inspirar desamor à virtude; promover o individualismo. 

Essas restrições desenham um conjunto de preocupações que se relacionam ao viés 

ideológico do livro. Cada negativa pressupõe seu inverso por meio do qual chegamos ao 

projeto didático-pedagógico implícito nessas coerções: o livro deveria promover 

 

de preferência, a unidade, a honra e o regime político nacionais, 

o chefe da Nação, nossas tradições e figuras históricas, que fosse 
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otimista quanto ao nosso destino, que apaziguasse o 

regionalismo e o racismo, que tolerasse várias religiões, que 

promovesse a família e o casamento, que inspirasse o amor à 

virtude e induzisse ao esforço individual. Em suma, que o livro 

didático cumprisse, além das funções pedagógicas intrínsecas, 

que ele pudesse veicular também a propaganda do regime que se 

instalava no país (RAZZINI, 2000, p.102) 

 

Assim, higienizado, ele não deve se colocar contra o regime, suas autoridades, os 

heróis da pátria, nem afirmar a individualidade — e, portanto, a diferença; ao contrário, 

deve cultivar a ideia de pátria, nação, coletivo, servindo assim a um projeto nacionalista, 

centralizador e autoritário. Em uma palavra, o que se aprova é um livro patriótico, 

subserviente aos interesses estatais. O livro didático, portanto, é visto nesse momento 

como meio de veiculação ideológica que tinha de ser controlado. Os “impedimentos” 

sugerem a crença em uma produção didática inadequada ao espírito do governo de 

então. 

As dificuldades operacionais da implementação do programa de 1939, conforme 

Oliveira et alii, foram muitas. A principal diz respeito ao funcionamento da Comissão 

que avaliava e autorizava ou não os livros. Mesmo ampliada, a Comissão sequer foi 

instalada em 1939, gerando grande confusão entre as autoridades de ensino dos estados 

no ano seguinte, quando então não havia sido publicada a lista dos livros autorizados 

para uso. 

Além do tempo exíguo para o número de obras a serem avaliadas, exemplos de 

outras dificuldades estão registrados em Filgueiras (2008, p.6), que encontrou no 

arquivo da Companhia Editora Nacional/IBEP e no CPDOC/FGV análise das 

avaliações elaboradas nos anos 1940 pela CNL. Elas informam que o roteiro de 

avaliação não era seguido de forma rígida.  

 

Os relatórios de avaliação dos livros didáticos eram diferentes 

uns dos outros. Alguns seguiam o roteiro, outros apenas 

indicavam quais artigos do Decreto-lei n° 1.006/38 o livro 

didático infringia, sem maiores esclarecimentos (Filgueiras, 

2008, p.6). 

 

Em 1941 a Comissão é desdobrada em 12 seções, cada uma responsável por 

elaborar um parecer que justificasse a posição sobre os livros analisados, que deveria ser 

homologado pelo Ministério. Mas as seções não conseguiram dar conta dos 1986 livros 

a ser examinados. O Ministério opta por simplificar o processo mas ainda assim precisa 
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adiar o prazo para publicação de resultados de janeiro 1940 para janeiro de 1941, e 

depois para janeiro de 1942. 

Diante de tais dificuldades, o presidente da Associação Profissional das Empresas 

Editoras de Livros e Publicações Culturais, Themístocles Marcondes, manifestou-se 

alertando para a necessidade de se dilatar o prazo de modo a viabilizar a impressão das 

obras e executar as implicações da mudança de programa, cujo não atendimento poderia 

levar as editoras a perder toda uma edição em função das reformas pretendidas e propôs 

quatro medidas. A Comissão aceitou parcialmente a demanda dos editores, adiou 

novamente a aplicação do decreto 1006, permitiu o uso dos livros já existentes, mesmo 

os reprovados, e se comprometeu a publicar, em janeiro de 1942, duas listas: uma de 

uso definitivamente autorizado; outra com autorização provisória. 

Em 1944, o Ministro Capanema, com o objetivo de tornar possível o 

funcionamento da Comissão, propunha em Decreto várias medidas, dentre elas, a 

criação de subcomissões especializadas com poder para decidir independentemente 

umas das outras; definição de nova data para que a adoção de livros obedecesse à 

regulamentação; a transferência para o Instituto Nacional do Livro (INL), criado em 

1937, de publicação oficial de livros didáticos para uso nos estabelecimentos de ensino 

no país. 

No final da gestão de Capanema, em 1945, foi publicado o Decreto-Lei nº 8460, 

que amplia ainda mais as funções da Comissão, porém essa política, pensada em 1938, 

ainda segundo Oliveira et alii (1984), criada em contexto autoritário, rico em normas, 

decretos, regulamentos, aditamentos de decretos, mostrou-se inoperante para selecionar 

os títulos e fazê-los chegar a tempo na sala de aula. Tentar salvar o projeto 

multiplicando-se as subcomissões da CNL apenas também multiplicava as chances de 

falência de todo o processo.  

Como se observa nesse histórico, o programa de compra de livros didático não 

se dava via edital, mas por um conjunto legislativo (decretos, leis, atribuição de funções 

e direitos a comissões e subcomissões) responsável por avaliar e certificar os livros que 

poderiam chegar à escola. O fracasso da tarefa de avaliar e fazer o livro chegar a tempo 

na escola certamente ecoa no edital em análise, que buscou uma outra maneira de operar 

com essa responsabilidade. 

Aquele ano de 1945 marca uma mudança no cenário político do país. Com o 

final da 2ª guerra mundial, já não havia como sustentar uma ditadura que se justificava 

pela ameaça comunista. Sob a presidência do general Eurico Gaspar Dutra, foi 
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convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para que se pudesse promulgar uma 

nova carta constitucional, que trazia, entre suas novas regulamentações, a igualdade 

perante a lei, a ausência de censura, a liberdade religiosa, liberdade de associação, a 

extinção da pena de morte e a separação dos três poderes. 

O programa do livro didático vê-se impactado pela flexibilização democrática do 

poder. Em 1947, o Ministro de Clemente Mariani defende a escolha dos livros pelos 

“professores competentes”, que podem rejeitar “espontaneamente tais livros [os que 

podem prejudicar a formação moral e mental da adolescência]” (apud OLIVEIRA, 

GUIMARÃES e BOMÉNY, 1984, p.44).  

 

1.3 A vitória da técnica: behaviorismo, estruturalismo  

 

Em 1963, um Parecer do Conselho Federal da Educação contesta o decreto 8460 

alegando que, nascido em período de autoritarismo e centralismo político, não se 

adequava à Constituição então vigente nem à LDB “nascidas ambas sob o signo da 

descentralização” (OLIVEIRA, GUIMARÃES e BOMÉNY, 1984, p.46). O parecer dá 

ênfase à ideia de federalismo, autonomia dos estados na definição de sua política 

educacional e à autoridade dos estados e municípios para legislar sobre seus sistemas de 

ensino. A União passa de censora e guardiã a incentivadora da produção didática no 

país. 

Entre os anos 1950 e início dos 1980, as discussões muitas vezes irão se voltar 

para o período de vida útil de um livro, mas essa questão se articula necessariamente 

com outras. Em 1956, por exemplo, o deputado Aurélio Viana lança projeto que torna o 

livro didático insubstituível por quatro anos. O projeto foi aprovado apesar da oposição 

do deputado udenista Ruy Santos, que considerava que o maior problema era o livro 

didático ser feito “pelos próprios órgãos técnicos do Poder Público”. Ruy Santos 

argumentava contra os males decorrentes de uma política que oficializava o ensino. 

Segundo o deputado, o Estado Novo, acrescentando que o processo burocrático criado 

por aquela política plantara “na estrutura pedagógica um vício de paternalização e de 

concentração de poder inibidores da livre e saudável iniciativa intelectual” (OLIVEIRA, 

GUIMARÃES e BOMÉNY, 1984, p.48). O deputado via na centralização fator de 

beneficiamento do que chamava trust do livro didático, pois a oficialização abriria 

prerrogativa de o aluno não entrar na escola sem ele. Em 1957, um protesto contra a 

aprovação do projeto de Aurélio Viana argumentava que o projeto feria a autonomia e a 
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liberdade acadêmicas, favorecia o trust e feria a liberdade de cátedra. Por fim o projeto, 

apesar de aprovado no Congresso, não foi promulgado como decreto-lei. 

Entre outras tentativas de barateamento do livro, o Decreto 50.489, promulgado 

em 1961, durante a presidência de Jânio Quadros, regulamentava o financiamento pelo 

Banco do Brasil da produção dos livros didáticos. O acesso a esse financiamento seria 

condicionado à aprovação do livro por uma comissão composta por três membros de 

notória competência indicados pelo MEC, tiragem mínima que garantisse redução de 

custo. Segundo Oliveira, Guimarães e Bomény (1984), não se tem notícia da 

implementação desse decreto. 

Em 1964, durante o breve governo de João Goulart, foi promulgado o decreto 

53.583 pelo qual o MEC ficava autorizado a editar livros para todos os níveis de ensino 

para distribuição gratuita e venda a preço de custo. Ao MEC caberia criar comissão para 

designar os livros que seriam editados. O decreto, publicado em fevereiro, foi revogado 

em abril por Ranieri Mazzilli, logo após o golpe de estado em março daquele ano. No 

ano seguinte, o Conselho Federal de Educação elabora Parecer nº 235/65 regulando a 

escolha e a mudança de livros didáticos nas escolas da União e nos cursos técnicos e 

secundários particulares. O parecer mantém liberdade de escolha, e estabelece o prazo 

de quatro anos para mudança do livro.  

Esse breve período democrático da história do país, marcado pela agenda 

otimista do governo JK seguido pelos movimentos erráticos de Jânio Quadro e pelas 

disputas turbulentas do governo Jango Goulart, não produziu, no campo das políticas 

públicas para o livro didático, processos ou resultados significativos. O período 

seguinte, porém, deixa marcas relevantes nos livros, que importam de modo especial a 

este trabalho. 

O cenário político da ditadura militar terá forte impacto na produção, no 

consumo e financiamento do livro didático. Os principais impactos são inicialmente 

provocados pela promulgação de uma nova LDB, a 5692/71, e pela pressão de uma 

crescente classe média que exige expansão de vagas no ensino público. Conforme 

afirma Filgueiras,  

 

os debates e lutas pela necessidade da expansão da rede escolar, 

juntamente com a promulgação da LDB n° 4.024/61 e, 

posteriormente, a Lei n° 5.692/71, geraram um aumento 

significativo de crianças nas escolas. [...] A expansão 

quantitativa do ensino secundário expunha a necessidade de uma 

nova concepção de educação nesse nível de ensino. As 
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propostas de inovação apareciam, principalmente, por meio de 

medidas técnico-pedagógicas e o livro didático entrava como 

parte dessas medidas. O mercado editorial de didáticos cresceu 

durante o regime militar e aumentou a dependência já existente 

entre a indústria do livro, a escola e o setor didático. Com a 

expansão da escolarização e do mercado editorial de didáticos, o 

Estado começou a intervir mais efetivamente com políticas 

públicas para os livros escolares (2009, p.2). 

 

A intervenção do Estado nos livros escolares, referida por Filgueiras, já vinha de 

antes, se acirra nesse momento de mudanças e autoritarismo. Citando Romanelli, afirma 

Razzini:  

 

Além da espetacular expansão do mercado do livro didático, 

resultante do aumento da escolarização, a grande multiplicação 

de textos de leitura aceitos na escola, combinada com fatores 

socioeconômicos, permitiram, nesta época, que a literatura 

direcionada ao público infantil crescesse a uma taxa explosiva 

(2000, p.112). 

    

Em 1966, para atender à expansão da demanda por livros, o governo implantou 

uma política de financiamento de livros didáticos, materializada pelo acordo MEC-

USAID – uma  

 

série de acordos produzidos, nos anos 1960, entre o Ministério da 

Educação brasileiro (MEC) e a United States Agency for International 

Development (USAID) que visavam estabelecer convênios de 

assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira. 

Entre junho de 1964 e janeiro de 1968, período de maior intensidade 

nos acordos, foram firmados 12, abrangendo desde a educação 

primária (atual ensino fundamental) ao ensino superior. O último dos 

acordos firmados foi no ano de 1976. Os MEC-USAID inseriam-se 

num contexto histórico fortemente marcado pelo tecnicismo 

educacional da teoria do capital humano, isto é, pela concepção de 

educação como pressuposto do desenvolvimento econômico. Nesse 

contexto, a “ajuda externa” para a educação tinha por objetivo 

fornecer as diretrizes políticas e técnicas para uma reorientação do 

sistema educacional brasileiro, à luz das necessidades do 

desenvolvimento capitalista internacional. Os técnicos norte-

americanos que aqui desembarcaram, muito mais do que preocupados 

com a educação brasileira, estavam ocupados em garantir a adequação 

de tal sistema de ensino aos desígnios da economia internacional, 

sobretudo aos interesses das grandes corporações norte-americanas. 

Na prática, os MEC-USAID não significaram mudanças diretas na 

política educacional, mas tiveram influência decisiva nas formulações 
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e orientações que, posteriormente, conduziram o processo de reforma 

da educação brasileira na Ditadura Militar (MINTO, 2006). 

 

No mesmo ano é criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(COLTED), diretamente subordinada ao Ministério, com o objetivo de “gerir e aplicar 

recursos destinados ao financiamento e à realização de programas e projetos de 

expansão do livro escolar e do livro técnico, em colaboração com a Aliança para o 

Progresso”
10

. O acordo considera a importância do livro didático na formulação de uma 

política de educação e de desenvolvimento econômico do país e a necessidade de o 

Estado permanecer atuante e vigilante com relação a ele. Ao mesmo tempo, o acordo 

quer estimular a iniciativa privada e a livre concorrência, amparar as obras de autores 

nacionais e as publicações técnicas e científicas. 

Em 1967, pela Portaria nº 69, o regimento do COLTED aprova capítulo 

referente à produção e aquisição de material didático. O MEC receberia uma seleção 

preparada por entidades especializadas de títulos de livros técnicos e didáticos já 

publicados ou em fase de produção; e poderia solicitar a publicação de livros novos e 

providenciar a seleção das editoras que deveriam lançá-los ou dos autores que deveriam 

escrevê-los. Os títulos aprovados seriam adquiridos pela COLTED para distribuição a 

bibliotecas. Conforme reafirma Filgueiras,  

 

ao estabelecer o processo de avaliação e autorização dos livros 

didáticos, o Estado pretendeu exercer o controle sobre a 

produção dos livros, resultando na intervenção e controle sobre 

o currículo e sobre as disciplinas escolares. (2009, p. 1) 

 

O poder financeiro, previsto pelo acordo MEC-USAID, teve impacto 

significativo na vida econômica das editoras, pois o programa podia comprar todo o 

estoque da produção que lhe interessava e distribuir os livros. No bojo desse acordo 

estava o interesse americano de, em plena guerra fria, fortalecer laços com o regime 

militar, cujo golpe haviam apoiado, e impedir a disseminação do comunismo.  

Segundo Oliveira, Guimarães e Bomény (1984), o projeto se perdeu num 

emaranhado de facilidades comerciais e viu-se comprometido de diversas maneiras. 

Entre elas, por escândalos como o das caixas de livros didáticos com catálogos de 

                                                           
10 Decreto n° 58.653/66. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-

1969/decreto-59355-4-outubro-1966-400010-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 2 set 2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-59355-4-outubro-1966-400010-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-59355-4-outubro-1966-400010-publicacaooriginal-1-pe.html
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telefone dentro para justificar o peso e o número de material a ser distribuído, 

favorecendo as transportadoras. 

Em 1971, o decreto que criou a COLTED foi revogado. O Instituto Nacional do 

Livro (INL), criado em 1937, durante a gestão do Ministro Gustavo Capanema, herda o 

acervo e os recursos humanos e financeiros alocados à COLTED e passa a ser 

responsável pela direção e pelo controle do livro didático. A ele caberia  

 

definir diretrizes para formulação do programa editorial e planos 

de ação do MEC e celebração de convênios, contratos e ajustes 

com entidades públicas e particulares e com autores, tradutores e 

editores, gráficos, distribuidores e livreiros” (OLIVEIRA, 

GUIMARÃES e BOMÉNY, 1984, p.57). 

  

O INL institui então uma série de programas para os diferentes níveis de ensino: 

Programa do Livro Didático Ensino Fundamental (PLIDEF); Programa do Livro 

Didático Ensino Médio (PLIDEM); Programa do Livro Didático Ensino Superior 

(PLIDES); Programa do Livro Didático Ensino Supletivo (PLIDESU); Programa do 

Livro Didático Ensino de Computação (PLIDECOM). O objetivo desses programas era 

fazer coedições para baratear os custos dos livros e, secundariamente, estimular o 

aprimoramento da qualidade do livro didático por meio de um processo de avaliação e 

seleção e “colaborar no aperfeiçoamento do padrão técnico-pedagógico do professorado 

brasileiro, com a distribuição de manuais para o professor” (op. cit., p.58).  

Embora pensado para atender a diferentes níveis da escolaridade, o programa se 

concentrou no atendimento ao ensino fundamental. O processo previa que as editoras 

enviassem os livros editados ao INL; do INL iam para o departamento de Ensino 

Fundamental do MEC, onde eram escolhidos os livros a serem coeditados; o INL 

enviava a relação às secretarias de estado de educação; as secretarias escolhiam o livro; 

o INL agrupava os mais solicitados e procediam-se às normas de coedição.  

Para financiar as coedições, criou-se o Fundo do Livro Didático a partir da 

contribuição dos Estados, que se viam, assim, envolvidos nos custos do processo, mas 

não nas decisões mais estratégicas do programa.  

Mas, segundo Oliveira, Guimarães e Bomény (1984), o modelo também 

apresentou problemas. Os alunos não contemplados pelo programa compravam nas 

livrarias por preço de mercado o livro coeditado com financiamento público, o que 

criava um dilema ético a ser solucionado.  
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Em 1974, o INL deixa de ser o gestor do programa, que passa a ser executado 

pela Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME)
11

, órgão com estrutura para 

gerir apenas o material escolar, como indica o nome. Essa mudança teria tido um centro 

de discórdia: o livro integrado. Sugeriu-se que as disciplinas pudessem ser organizadas, 

nos livros de 1º grau, ou por série com todas as disciplinas ou, de forma vertical, com 

todos os anos de uma mesma disciplina em um único livro. As editoras teriam 

pressionado diretamente o Ministro contra a medida e o então diretor no INL assinou 

um parecer afirmando que o Instituto não tinha infraestrutura suficiente para suportar o 

programa.  

Pela FENAME, o governo federal distribuía livros aos alunos carentes e o estado 

entrava com uma contrapartida de 12% dos recursos investidos; desses 12%, 10% 

ficavam retidos no estado para atividades de formação e treinamento, compra de bancos 

de livros, palestras, etc.  

O PLIDEF tinha, no estado do Rio de Janeiro, a parceria da Comissão Estadual 

do Livro Didático (CELD), que recebia a lista dos livros aprovados e fazia sua própria 

avaliação procedendo à consulta aos professores. Seguindo esse procedimento, nem 

sempre as escolas ou os professores recebiam os livros que haviam pedido, tal como 

acontece com o PNLD desde 1996. No estado de S. Paulo, o programa era coordenado 

pela Fundação para o Livro Escolar (FLE).  

Em 1980, o então Ministro da Educação, Eduardo Portella, assinou portaria pela 

qual ficava estabelecido que a adoção dos livros devia manter-se inalterada por pelo 

menos dois anos. As Secretarias Estaduais de Educação ficavam responsáveis pela 

seleção dos livros a serem adotados com o argumento de que as “aspirações regionais” 

devem ser consideradas na escolha. Cada Secretaria deveria contar com uma Comissão 

montada para este fim, formada por um representante do Conselho Estadual de 

Educação, um supervisor de 1º grau, professores regentes de classes de 1º grau, e 

professores do ensino superior.  

Essa decisão afasta o professor das decisões e, indiretamente, decreta a falência 

da eficácia do Programa, pois descentralizava as decisões, pulverizando-a pelos estados. 

Na avaliação de Oliveira, Guimarães e Bomény (1984), os professores só se 

comprometem pelo funcionamento de um programa como esse se se sentirem incluídos 

nele, se tiverem uma voz reconhecida. Caso contrário, não se sentem minimamente 

responsáveis pelo seu funcionamento.  

                                                           
11

 A FENAME é criada pelo Decreto-Lei 77107 de 4 de fevereiro de 1976.  
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Ganharão aqueles que com mais eficiência se aproximarem dos 

professores, ouvindo-os de alguma maneira. O que vem 

acontecendo, paradoxalmente, é uma tomada pelas editoras de 

grande parte dessa função. Promovem cursos, encontros, 

treinamentos de professores que são mais momentos de 

divulgação de seus títulos e treinamento para que o professor os 

adote do que treinamento pedagógico – que, de resto, não 

compete às editoras, naturalmente. No que elas cobrem uma 

lacuna deixada pela política educacional, beneficiam-se dessa 

iniciativa com a aceitação pelos professores de suas publicações 

e das novidades que a elas acrescentaram de acordo com as 

novas técnicas pedagógicas ou as novas diretrizes de ensino 

definidas pelo MEC. [...] Professores mal preparados ou 

completamente desorientados, aviltantemente remunerados e 

desestimulados reduzem qualquer medida a seu termo mais 

inoperante, ou seja, reduzem-na à mera formalidade. De outro 

lado, não se adquire progresso nem sucesso nesse investimento 

centralizando e burocratizando o processo educativo. À lentidão 

inevitável na formação profissional pressupõe-se a pressa na 

formulação de novas leis. [...] (OLIVEIRA, GUIMARÃES e 

BOMÉNY, 1984, p. 65-66). 

 

1.4 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) nos anos 1980/1990: o 

discurso tecnicista e a permanência do estruturalismo  

 

Em 1985, o PLIDEF é substituído pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que traz diversas mudanças. Dentre elas, destacam-se: a inclusão do professor 

na escolha do livro didático; a reutilização do livro, implicando a abolição do livro 

descartável e o aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando 

maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros didáticos; 

extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; o fim 

da participação financeira dos estados, passando o controle do processo decisório para a 

FAE. O PNLD, no entanto, só começará a ser de fato implementado com um desenho 

mais próximo do que conhecemos hoje e com regularidade, a partir de 1996, com o 

processo democrático já mais plenamente instalado. 

A implementação do PNLD em 1985, portanto, vive um momento de transição a 

que corresponde também a transição política. Depois da abertura “lenta, gradual e 

segura”
12

, o Congresso Nacional promulga uma nova Constituição em 1988; no ano 

                                                           
12

 Assim se referia ao processo de abertura política o general Ernesto Geisel, que, diante da 

insustentabilidade do regime militar, das denúncias de tortura e assassinato, promove a flexibilização do 

regime a partir de 1974. Marcos importantes desse processo, além da promulgação da constituinte em 
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seguinte acontece a primeira eleição direta para presidente da República depois de 25 

anos de mordaça, e o Brasil reencontra a cidadania de direito. 

Os programas de compra de livros desenvolvidos entre 1964 e 1988 não tiveram 

impacto exatamente sobre o projeto pedagógico do livro, porque não traziam critérios 

explícitos nesse sentido. Apesar disso, este trabalho considera importante observar 

como o período imprime suas digitais na configuração didático-pedagógica dos livros 

didáticos de então, pois essa configuração, embora não mediada por um edital ou outro 

instrumento de compra pública de livro didático, será importante na análise dos livros 

de então e na discussão da arena discursiva que aqui se quer delinear. 

Conforme estudos de Bulhões e Zanchetta Jr. (2010. p.4), a obrigatoriedade 

imposta pela LDB 5692 do ensino de Língua Portuguesa transforma as antologias 

escolares em “compêndios didáticos que buscavam uma padronização do ensino de 

Língua e Literatura”. Conforme aponta Razzini, 

 

Conforme os objetivos gerais do núcleo-comum, traçados no 

Parecer 853/71, a função instrumental do ensino do vernáculo, 

articulada com as outras disciplinas e sob a influência dos meios 

de comunicação de massa (visível desde o seu novo título 

"comunicação e expressão"), deslocava o eixo da função 

ideológica, centrada até então no ensino do falar e escrever bem 

e corretamente, para a aprendizagem de diversas linguagens, 

centradas na eficácia da comunicação e na compreensão e 

apreciação da "Cultura Brasileira" (2000, p.112). 

 

No tecido discursivo que atravessa o período, cumpre destacar a importância do 

tecnicismo. O avanço da industrialização e da tecnologia no pós-guerra criou uma 

sociedade aberta àquilo que se entendia por modernização. Marcado por forte 

desenvolvimento tecnológico, o período tem no envio de naves espaciais à lua talvez 

seu maior emblema. Essa valorização da técnica e da tecnologia esteve na base de uma 

ideologia que, para otimizar a produção e ampliar os lucros, via nos sistemas de 

educação meios de formar trabalhadores aptos a entrar no mercado de trabalho logo ao 

final do 2º grau (atual ensino Médio).  

No campo da educação, esse tecnicismo se inspirava nas teorias behavioristas da 

aprendizagem. A pedagogia tecnicista aparece nos Estados Unidos na segunda metade 

do século XX e é introduzida no Brasil entre 1960 e 1970.  

                                                                                                                                                                          
1988 e da eleição direta para presidente em 1989, foram a lei de anistia em 1979, o movimento pelas 

Diretas já, em 1984, e a eleição de um presidente civil em 1985.  
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Como os indivíduos são considerados as peças da engrenagem 

funcional da sociedade, a educação é chamada a desenvolver as 

habilidades físicas e mentais necessárias à inserção destes no 

mercado de trabalho, independentemente dos fundamentos 

científicos da prática tecnológica. [...] Articula-se naquele 

momento, final do século XX, um novo movimento no campo 

educacional, o tecnicismo (SANTOS e GASPARIN, 2011, 

p.5056).  

 

Conforme atesta Saviani,  

 

este movimento no Brasil se esboça na década de 60, ganhando 

autonomia em 1969, quando se constituiu como tendência. Por 

ser compatível com a orientação econômica, política e 

ideológica do regime militar vigente, a tendência tecnicista 

acabou sendo imposta às escolas pelos organismos oficiais 

(apud SANTOS e GASPARIN, 2011, p. 5056). 

  

Assim, a lei 5692/71torna profissionalizante o ensino de segundo grau. Sobre 

isso, é significativa a mensagem do Presidente Ernesto Geisel em 31 de dezembro de 

1970:  

 

Creio que 1971 será um ano de marcante expansão industrial, 

incentivada pelo programa siderúrgico que dentro de poucos 

dias apresentarei à nação [...]. Sinto que a grande revolução 

educacional virá agora, na passagem da velha orientação 

propedêutica do ensino secundário a uma realística preparação 

para a vida, que atenda à carência de técnicos de nível Médio, 

problema dos mais críticos na arrancada do nosso 

desenvolvimento (apud FERREIRA, 2006, p.7–10). 

 

No campo da produção didática, o tecnicismo deu origem a livros de orientação 

mecânica, simplista, que afirmava a norma, negava o debate e se prestava à formação de 

indivíduos prontos para o silêncio — no mercado de trabalho, diante do quadro político 

com que se defrontava. O prefácio do livro Literatura Brasileira, do professor 

Hildebrando Campestrini, publicado pela FTD, é elucidativo a esse respeito. Nele se 

esclarece que “Houve a preocupação de apresentar os autores e obras que, na opinião 

dos bons críticos, têm real valor. Não houve interesse pelas discutidas ou discutíveis. A 

polêmica não interessa ao aluno” (apud BULHÕES e ZANCHETTA JR., 2010, p. 5). 

Mesmo não sendo possível generalizar esse pensamento, ele encontra eco no contexto 
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autoritário de então: a discussão tampouco interessava ao regime militar que prendia, 

torturava e matava seus opositores. Em 1970, antecedendo em um ano a publicação da 

lei 5692/71, a editora Ática lançava Estudo dirigido de Português, de Reynaldo Mathias 

Ferreira, dirigido ao ginásio, que hoje corresponde ao Ensino Fundamental 2. 

 

Este livro foi o primeiro grande sucesso da editora Ática e marca 

o aparecimento de um novo tipo de livro didático: o estudo do 

português chamou-se dirigido porque era ‘dividido em duas 

partes complementares: a primeira, com textos, vocabulário e 

exercícios de redação’ e a segunda dedicada à gramática. Só no 

ano de lançamento (1970) as vendas do primeiro e do segundo 

volume ultrapassaram um milhão de exemplares. Os livros de 

Reinaldo Mathias Ferreira, segundo informações da editora, 

venderam cerca de 18 milhões de exemplares
13

. 

 

Conforme apontam Bulhões e Zanchetta Jr, percebe-se a  

 

influência do comportamentalismo nos exercícios estruturais, 

por exemplo, [que] tornaram-se marca registrada de uma época 

em o aluno apenas atendia ao princípio de estímulo-resposta. 

Uma das marcas simbólicas dos livros do período são as linhas 

pontilhadas (sobre as quais o aluno deveria escrever) (2010, 

p.9).   

 

O estruturalismo
14

, corrente teórica que dominou as ciências humanas a partir 

dos anos 1960 em oposição ao existencialismo, teve na teoria de Saussure e nos textos 

dos formalistas russos sua mais importante extensão para a área dos estudos da literatura 

e da língua. O ensino da gramática e da literatura passa a se pautar pelos elementos 

estruturais que compõem a língua e os textos literários. Além dessa marca fundamental, 

a literatura é vista a partir da periodização, da criação individual; a língua, 

principalmente do ponto de vista descritivo-normativo.  

Outra marca importante, segundo Bulhões e Zanchetta Jr. (2010, p.7), localiza-se 

no contexto de produção: as obras didáticas “passaram a ser produzidas por professores 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/obj_a.php?t=didaticos02> Acesso em: 22 set. 

2013. 

14 Edgar de Assis Carvalho, em resenha ao livro História do estruturalismo, de François DOSSE, assim 

se refere à divulgação dessa corrente teórica: “o furacão estruturalista transpôs as fronteiras francesas, 

inundando o Ocidente - o Brasil inclusive - com suas linguagens binárias, cadeias significantes, mitemas, 

parentemas e tudo aquilo que pensava as expressões empíricas como um mero pretexto para se acessar as 

verdadeiras estruturas, que jaziam nos pianos mais profundos da mente humana”. Disponível em: 

<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_29/rbcs29_resenhas.htm> Acesso em: 19 set. 

2013. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/obj_a.php?t=didaticos02
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_29/rbcs29_resenhas.htm
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da escola básica – e não por personalidades acadêmicas”
15

. Além disso, ainda segundo 

Bulhões e Zanchetta Jr., percebe-se “o achatamento da função do professor nas obras 

didáticas marcadas pela ideia do ‘livro do professor’ (exemplar dos livros já preenchido 

com as respostas às questões propostas)” (2010, p.8). Esse achatamento coincide com 

um momento de ampliação de vagas nas escolas e, consequentemente, com o aumento 

do número de professores, acompanhado de progressiva perda salarial. Conforme estudo 

de Ferreira e Bittar, 

 

A combinação entre crescimento quantitativo, formação 

acelerada e arrocho salarial deteriorou ainda mais as condições 

de vida e de trabalho do professorado nacional do ensino básico, 

tanto é que o fenômeno social das greves, entre as décadas de 

1970 e 1980, teve como base objetiva de manifestação a própria 

existência material dos professores públicos estaduais de 1º e 2º 

graus. O arrocho salarial foi uma das marcas registradas da 

política econômica do regime militar (2006, p.4).  

 

No Ensino Médio, são produtos do final dos anos 1970 e dos anos 1980 os 

sucessos de mercado: Estudos de língua e literatura, de Douglas Tufano (Editora 

Moderna, lançado em 1979), Língua e literatura, de Faraco e Moura (Editora Ática, 

lançado em 1982), Língua, literatura e produção de texto, de José de Nicola (Editora 

Scipione, lançado em 1986)
16

. Trabalhavam as três eixos do ensino de Português do 

ensino Médio: conhecimentos linguísticos, literatura e produção de texto. Esses livros 

davam grande destaque à literatura, apresentada segundo a cronologia histórica, com 

ênfases diferentes; privilegiavam o ensino normativo e prescritivo da língua; e o 

trabalho com produção textual se pautava pelos aspectos formais. Em 1989 foi lançada a 

primeira edição de Português: linguagens, de William Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães. O livro mantinha o estruturalismo como matriz teórica, mas incorporava 

algumas contribuições da linguística, como o próprio conceito de linguagem, que se 

                                                           
15

 Alguns acadêmicos produziram obras nesse período. Haquira Osakabe, Marisa Lajolo, Alcir Pécora, 

Francisco Platão Savioli escreveram Caminhos da linguagem, publicado pela Ática em 1978; Heitor 

Megale e Marilene Matsuoka, que escreveram Linguagem e literatura, publicado pela Companhia Editora 

Nacional em 1979. Mas os livros não tiveram penetração no mercado.  
16

 As editoras não disponibilizam dados organizados sobre sua participação de mercado. Nos anos 1980 

sequer havia pesquisas que seguissem métodos confiáveis. Esses dados chegavam via divulgadores e 

eram mais ou menos atestados pelas listas de adoção ou pelo volume de vendas de cada editora. Mas nem 

sempre as editoras tinham acesso às listas e nem sempre estas estavam completas. Além disso, as editoras 

supunham mas não tinham acesso aos números da concorrência. Assim, essas informações só serão 

aceitáveis se também o for o contexto de uma época em que essas informações eram tidas como 

verdadeiras entre trabalhadores do mercado editorial, que intuíam as posições dos concorrentes pelo 

contato que mantinham com escolas e professores. 
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pretendia aplicado agora também à literatura, equivalendo aproximadamente a estética. 

Assim, as diferentes estéticas ou movimentos estavam marcados menos pelos 

acontecimentos históricos e mais por uma dada configuração de linguagem. O estudo da 

literatura, assim, volta-se mais ao texto, ainda que ele seja visto do prisma estruturalista. 

Pouco muda com relação ao ensino da gramática — normativo, ainda apoiado em 

exemplos descontextualizados — e da produção de texto – organizada de acordo com as 

tipologias textuais. As marcas dos livros didáticos serão tratadas mais detalhadamente 

quando da análise de um fragmento dos três livros de maior penetração no mercado por 

volta do início dos anos 2000. Mas importa apontar essas marcas porque elas vivem 

num determinado contexto histórico. 

Esse momento tem especial interesse para este trabalho. Os livros didáticos para 

Ensino Médio gestados já durante a abertura política acionada pelo presidente Geisel a 

partir de 1974, mas ainda atrelados à matriz teórica que orientou a produção dos anos de 

chumbo, são os que estão disponibilizados pelas editoras para adoção pelos professores; 

estão circulando nas escolas e nas mãos de alunos e professores quando da publicação, 

em 2003, do primeiro edital de compra de livros de Português para ensino Médio. 

Portanto, em 1993, quando uma resolução do FNDE destina recursos para a 

aquisição dos livros didáticos para alunos das redes públicas de ensino, essa matriz 

teórica está em vigor
17

. Esse Parecer é importante porque, por meio dele, estabelece-se 

um fluxo regular de verbas para a aquisição e distribuição do livro didático. No final 

desse mesmo ano são definidos critérios para avaliação dos livros didáticos, com a 

publicação “Definição de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos” 

MEC/FAE/UNESCO. 

Embora tenha sido criado em 1985, é a partir de 1996 que o PNLD ganha 

feições mais próximas das que apresenta na segunda década do século XXI. Conforme 

atesta Batista (2005, p.17) a “avaliação de livros didáticos, instituída em 1996, integra 

[...] o conjunto dos mecanismos por meio do qual o Estado procura exercer o controle 

do currículo”. Para isso, ainda conforme o autor, a avaliação dispõe de três instrumentos 

principais: 1) os critérios que incidem sobre as duas dimensões principais do currículo: 

a seleção de conteúdos (regulada por critérios de natureza conceitual e política) e a 

transposição didática (regulada por critérios de natureza metodológica; 2) uma 

legitimidade amparada por um corpo de especialistas dotados de capital de autoridade 

                                                           
17

 Repito aqui: embora os programas de compra de livros se destinassem ao ensino fundamental, as 

questões que eles mobilizam valem também para o ensino Médio. 
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capaz de sustentar publicamente as considerações sobre o material avaliado; 3) a 

elaboração e a divulgação, nas escolas, do Guia do livro didático, com as resenhas dos 

livros recomendados. 

Batista, Rojo e Costa Val (2004, p.1) consideram esse Programa como resultado 

histórico de diferentes ações do MEC que, desde 1938, vêm definindo as relações do 

Estado com o livro escolar. Segundo eles,  

 

essa decisão do MEC responde a estudos e pesquisas  realizados 

no seio das universidades, que, desde a década de 60, vinham 

denunciando o caráter discriminatório, a desatualização, as 

incorreções conceituais e as insuficiências  metodológicas de 

muitos dos livros disponíveis no mercado e adotados nas 

escolas. 

 

Segundo Batista e Rojo (2008, p.28), 

 

O PNLD, tal como hoje se caracteriza, é o resultado de diferentes e 

sucessivas propostas e ações para definir as relações do Estado com o 

livro didático brasileiro. 

Essas ações sofreram um conjunto de alterações desde a criação do 

Ministério da Educação. [...] Um marco significativo, porém, na 

história recente dessa relação, foi definido pelo Decreto-Lei nº 91.542, 

de 1985, que estabeleceu e fixou parte das características atuais do 

PNLD: adoção de livros reutilizáveis (exceto para a 1ª série), escolha 

do livro pelo conjunto dos professores, sua distribuição gratuita às 

escolas e sua aquisição com recursos do Governo Federal. 

 

1.5 A nova LDB e a atualização dos referenciais teóricos 

 

O ano de 1996 interessa de perto a este trabalho; marca a publicação de uma 

nova LDB, ainda vigente no momento de elaboração desta dissertação. É essa Lei que 

coloca o Ensino Médio como parte da Educação Básica. A lei prevê 10 anos para torná-

lo obrigatório em todo o território nacional.   

Ao fazer parte da Educação Básica, o Ensino Médio, que sempre viveu de sobras 

do Ensino Fundamental e do Ensino Superior, passa a ter fonte própria de recursos. É o 

que vai permitir sua participação no FUNDEB, mais adiante, e fazer parte regular das 

políticas nacionais para o livro didático a partir de 2003. Cumpre destacar também que 

o Ensino Médio ganha identidade própria, pois a Lei separa esse nível de ensino da 

educação profissional: ele deve oferecer preparação geral capaz de preparar o aluno para 
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a continuidade dos estudos e para sua inserção no mundo do trabalho, ficando a 

profissionalização propriamente dita delegada a cursos posteriores ou paralelos
18

. 

Também importa destacar na lei a flexibilização da organização curricular, o que 

abre à escola possibilidades muito variadas de organizar seus tempos e a trajetória 

escolar dos alunos. Uma das consequências dessa flexibilidade é que, embora 

contemplem um núcleo curricular comum, as escolas podem variar enormemente a 

oferta na parte diversificada. Chega a 142 o número de disciplinas oferecidas nos mais 

diversos campos do conhecimento. 

É ainda em 1996 que se inicia o processo de avaliação pedagógica dos livros 

inscritos para o PNLD, sendo publicado o primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 

4ª série. 

Em 1997, com a extinção, em fevereiro, da Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE), a responsabilidade pela política de execução do PNLD é transferida 

integralmente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O 

programa é ampliado e o Ministério da Educação passa a adquirir, de forma continuada, 

livros didáticos de alfabetização, língua portuguesa, matemática, ciências, estudos 

sociais, história e geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série do ensino fundamental 

público. 

O programa seguirá se ampliando. Em 2000, são avaliados e distribuídos 

dicionários da língua portuguesa para uso dos alunos de 1ª a 4ª série; em 2001, são 

atendidos alunos com deficiência visual que estão nas salas de aula do ensino regular 

das escolas públicas, com livros didáticos em braille
19

. 

 

1.6 O primeiro edital: livros para o Ensino Médio, afinal 

 

O primeiro edital para compra de livros didáticos para o Ensino Médio é 

publicado em outubro de 2003 pela Resolução CD FNDE nº. 38, e chamou-se, nessa sua 

primeira edição, PNLD/PNLEM. Trazia ainda os critérios de avaliação e distribuição 

dos livros que iriam integrar um guia orientador da escolha do professor. Essa primeira 

                                                           
18

 A LDB de 1996 estabelecia um currículo com uma parte comum e outra diversificada que as escolas 

pudessem contemplar em seus projetos pedagógicos as diferenças regionais. O ensino profissionalizante, 

oferecido pelas escolas técnicas, correspondiam à parte diversificada do currículo. 

19 Atualmente, esses alunos são atendidos também com livros em libras, caractere ampliado e na versão 

MecDaisy. 
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edição do Programa previa distribuição livros de Português e Matemática para a 1ª série 

de alunos de Ensino Médio de estados do Norte e do Nordeste. O edital previa compra 

apenas de volumes únicos, e não coleções em três volumes, um para cada série, tal 

como predominava no mercado. Assim, os alunos da 1ª série trabalhariam com o 

mesmo livro ao longo dos três anos do Ensino Médio.  

Esse primeiro edital lança as bases do que seriam os demais, repetidos a partir de 

então de três em três anos. O PNLD para o Ensino Médio teve implementação gradual. 

 

2005 Volume único de Português e Matemática para a 1ª série de alunos de 

Ensino Médio de estados do Norte e do Nordeste. 

2006 Português e Matemática para as demais séries e demais alunos. 

2007 Reposição de Português e Matemática e distribuição integral de Biologia. 

2008 Reposição de Português e Matemática e Biologia e distribuição integral de 

Química e História. 

2009 Reposição e complementação de Química e História, distribuição integral 

de Matemática, Português, Biologia, Física e Geografia. 

2012 Distribuição integral de livros de todas as disciplinas, incluídas aí Inglês, 

Espanhol, Sociologia e Filosofia. Prevê-se a possibilidade de compra de 

objetos digitais. 

2015 O edital prevê distribuição integral de livros de todas as disciplinas, 

incluídas aí Inglês, Espanhol, Sociologia e Filosofia nas versões impressa e 

digital. A versão digital prevê objetos educacionais digitais, como vídeos, 

animações, simuladores, imagens, jogos, textos, entre outros
20

. 

 

O edital de compra de livro didático de português para ensino Médio de 2003, 

objeto de estudo desta dissertação, integra um Programa de compra de livro didático que 

atende a diferentes níveis de ensino. É nos processos e procedimentos definidos pelo 

Programa que podemos recuperar a memória do objeto, conceito já aludido neste 

trabalho, e verificar de que modo o edital se inscreve nela.  

 

                                                           
20

 A partir de 2004 o Programa ampliou e passou a distribuir dicionários (2003, 2004, 2005), livros para 

portadores de surdez (2006) e para EJA (2010, 2011). Em 2010, é publicado o Decreto nº. 7.084, de 

27/01/2010, que dispõe sobre os procedimentos para execução dos programas de material didático: o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). O 

decreto regulariza o Programa e ratifica as características que já vinham se afirmando desde 1996. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Pressupostos teórico-metodológicos 

 

A análise pretendida neste trabalho se ocupará de uma parte do edital – o anexo 

IV, em que são apresentados os critérios de avaliação do livro pretendido para o ensino 

de português no nível Médio das escolas da rede pública brasileiras. Irá se ocupar 

também da análise de partes de três livros didáticos como forma de ajustar o olhar para 

o edital e avaliar as relações dialógicas que desse confronto se pode depreender. As 

categorias para a análise do anexo IV, acima referido, foram selecionadas do conjunto 

teórico do Círculo de Bakhtin (2008; 2006; 2010; 2010) e da teoria da enunciação, de E. 

Benveniste (2006); além disso, foi utilizado ainda o conceito de modalizadores tal como 

tratado por Moura Neves (2000; 2007) e Fiorin (2000; 2007).  

Este capítulo se ocupa da apresentação do corpus e sua delimitação, da 

apresentação das categorias selecionadas do escopo teórico bakhtiniano e dos conceitos 

da teoria da enunciação. 

 

2.1 A caracterização e a delimitação do corpus 

 

Pertencendo ao mundo Direito administrativo, o edital é um instrumento público 

que cumpre a função pública de divulgar o que o Estado pretende adquirir e sob que 

condições.  

No caso dos editais voltados à avaliação, seleção, compra e distribuição das 

obras didáticas para a escola pública brasileira, eles são publicados pelo Fundo Nacional 

para o Desenvolvimento da Educação (FNDE). Embora possam mudar de um ano para 

outro, preveem uma dinâmica que tem se mantido de modo mais ou menos constante 

desde sua primeira publicação em 1996. A dinâmica atual prevê que, a partir de sua 

publicação, as editoras devem se cadastrar pela internet no Programa e apresentar 

documentação que garanta autoria, titularidade e originalidade das obras numa pré-

inscrição. Em seguida vem a fase da inscrição e entrega das obras — as editoras devem 

apresentar a documentação impressa e as obras que pretendem inscrever no Programa. 

O edital prevê que devem ser apresentados o livro do aluno e o livro do professor, cada 

um deles em duas versões: caracterizada e não caracterizada. A primeira fase da 

avaliação é feita no Instituto de Pesquisa e Tecnologia (IPT), ligado à Universidade de 
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São Paulo, que observa aspectos técnicos previstos pelo edital, tais como formato, 

margem e mancha, acabamento, atendimento ao critério de não consumibilidade, 

atendimento ao critério de livro caracterizado e não caracterizado
21

. Passando nessa 

primeira triagem, o livro é submetido a uma avaliação pedagógica conforme os critérios 

definidos no anexo IV do edital. Os critérios técnicos são definidos pelo FNDE; os 

pedagógicos, por equipe ligada a uma Universidade Federal, contratada pelo Ministério. 

Os títulos das obras aprovadas, acompanhados de uma resenha que se pretende 

orientadora da escolha pelo professor, farão parte de um guia que é enviado às escolas. 

Com base nas resenhas do guia, os professores devem escolher o livro que pretendem 

adotar. Devem fazer uma escolha principal e outra secundária, pois, pelos critérios de 

compra do FNDE, livros pouco escolhidos não são comprados porque o baixo volume 

dificulta a negociação de valores. Comprando volumes maiores, o FNDE paga menos 

por caderno tipográfico
22

. A consolidação dos pedidos é feita pelo FNDE que, com os 

números das escolhas consolidados, convocam as editoras que devem apresentar, então, 

documentação para garantir que são detentoras da titularidade das obras apresentadas. 

Tais documentos são confrontados com os inicialmente apresentados. Isto acertado, 

passa-se à fase de negociação com as editoras. Concluídas as negociações, as editoras 

imprimem as obras em quantidade compatível com o negociado com o Ministério. 

Durante o processo de produção das obras, o FNDE faz uma avaliação por amostragem 

das obras para verificar se correspondem às especificações e à qualidade previamente 

avaliada. Finalmente as editoras postam as obras diretamente ao FNDE ou à instituição 

contratada para distribuir as obras. 

A produção do edital articula os discursos técnico, jurídico e pedagógico. Juntos 

compõem um coro que expressa a complexidade do próprio objeto.  

Os aspectos jurídicos dizem respeito às condições de contratação. São várias as 

declarações exigidas: declaração de edição — em que a editora indica a edição da obra a 

ser inscrita; declaração de originalidade — em que autores e editora se responsabilizam 

pela originalidade da obra; declaração de primeira avaliação – em que a editora garante 

que a obra não foi sequer parcialmente avaliada anteriormente; declaração de 

                                                           
21

 A obra caracterizada apresenta os créditos dos autores e da editora. A não caracterizada não pode trazer 

nenhum indício que permita reconhecer esses dados. 
22

 Caderno tipográfico corresponde a um conjunto de 8, 16 ou 32 páginas. Esses números são calculados a 

partir das possibilidades de dobra do papel, cujo tamanho padrão no mercado internacional permite esses 

números de páginas dependendo do formato do livro. No caso das vendas a governo, o edital prevê um 

formato padrão – 17x21cm. Nesse formato, é calculado o número de dobras/páginas que imponham a 

menor perda possível de papel. 
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reinscrição — em que a editora declara que determinada obra foi anteriormente avaliada 

e indica se foi aprovada ou excluída; declaração de revisão e atualização da obra — em 

que a editora registra que tomou conhecimento das críticas à determinada obra excluída 

e revisou e atualizou a obra; declaração de titularidade de direito patrimonial — em que 

a editora garante ser detentora dos direitos patrimoniais de todos os componentes que 

integram a obra e deter contratos regularizados com os autores. 

Além disso, há uma série de documentos pedidos no anexo 10, relativos à 

habilitação jurídica das editoras e à titularidade dos direitos autorais. 

O discurso técnico se refere às características físicas das obras. O edital 

determina o formato do livro, a mancha, o papel e o acabamento. A imposição de tais 

critérios visa à durabilidade da obra — o livro deve durar três anos — e uma quantidade 

de textos por página equivalente para todos os livros, de modo a tornar mais equânime a 

negociação, já que o Estado paga caderno tipográfico. Os critérios técnicos são 

avaliados pelo IPT (Instituto de Pesquisa e Tecnologia).  

O discurso pedagógico se concentra na apresentação dos critérios de avaliação 

das propostas das obras. Correspondem, a meu ver, ao coração do edital porque revelam 

aquilo que o Ministério espera como perspectiva teórico-metodológica e, em última 

instância, como prática dos professores. Neles este projeto pretende colocar seu foco 

principal. 

A análise parte da materialidade do texto observado com a lente da teoria da 

enunciação para perguntar se é possível encontrar as marcas enunciativas do sujeito em 

um gênero que se apresenta como ofício público em que tais marcas seriam, em 

princípio, muito atenuadas, e, caso haja delas registro, como elas se manifestam. As 

marcas do gênero serão analisadas em capítulo posterior. 

 

2.2 De Benveniste a Bakhtin: do sujeito da enunciação ao sujeito dialógico 

 

A análise que aqui se empreende entende texto tal como formulado por Bakhtin 

(2006, p.307), que o concebe “no sentido amplo, como qualquer conjunto coerente de 

signos”. Conforme explica Brait (2012, p.13), 

 

uma análise bakhtiniana não pode ignorar o caráter semiótico-

ideológico dos textos, entendidos como organização coerentes, 

conjuntos em que a associação materialidade sígnica — 

ideologia funciona como princípio organizador e revelador do 
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domínio dos signos, da esfera ideológica, da produtividade da 

vida social, conforme postura teórico-metodológica que toma 

signo ideológico como elemento seminal da linguagem, 

relacionado a sujeitos social e culturalmente constituídos. 

 

Por considerar essa associação, este trabalho parte da análise da materialidade 

sígnica apoiada na teoria da enunciação de Benveniste, de inspiração saussureana, que 

olha para o sistema atualizado por um sujeito situado em um aqui e agora. E coloca em 

seguida o enunciado do quadro dialógico, passando a considerá-lo como discurso. 

 

Dois polos do texto. Cada texto pressupõe um sistema 

universalmente aceito (isto é, convencional no âmbito de um 

dado grupo) de signos, uma linguagem [...] Portanto, por trás de 

cada texto está o sistema da linguagem. [...] 

Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é algo 

individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido 

(sua intenção em prol da qual ele foi criado) Em relação a esse 

elemento, tudo que é suscetível de repetição e reprodução vem a 

ser material e meio [...] Esse segundo elemento (polo) é inerente 

ao próprio texto, mas só se revela numa situação e na cadeia dos 

textos (na comunicação discursiva de dado campo). Esse polo 

não está vinculado aos elementos (repetíveis) do sistema da 

língua (os signos), mas a outros textos (singulares), a relações 

dialógicas [...] peculiares. (BAKHTIN, 2006, p.309-310). 

 

Ao buscar as marcas semióticas que revelem subjetividade, este trabalho se situa 

em dos polos do texto. Ao saltar para o quadro dialógico confrontando as vozes que se 

enunciam no edital, entra para o campo da análise discursiva. É esse movimento que 

passa da materialidade do texto para o campo do discurso que passamos a detalhar 

expondo os objetivos de trabalho com cada teoria. 

 

2.3 A teoria da enunciação de Émile Benveniste: há expressão de subjetividade no 

edital? 

 

Para analisar os vestígios na materialidade linguística do rio discursivo que 

percorre a publicação e as polêmicas inerentes a ele, este trabalho quer mergulhar na 

materialidade linguística do edital, valendo-se das contribuições da teoria da enunciação 

de Émile Benveniste, perseguindo, desse modo, as marcas de subjetividade e 

intersubjetividade que se deixam nele aflorar. Com base nelas supõe-se possível 

encontrar os vestígios dos debates que latejam sob a superfície aparentemente plana do 

edital, gênero que teoricamente tende à estabilidade.  
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A teoria de Benveniste coloca, ainda no quadro do estruturalismo saussureano, a 

questão do sujeito. Desde os artigos escritos na década de 1940, esse teórico francês 

investiga o que parecia considerar uma lacuna no quadro desenhado pelo estruturalismo: 

o modo como o sujeito participa da construção da linguagem
23

. No artigo “Estrutura das 

relações de pessoa no verbo”, daquela década, Benveniste distingue as pessoas 

“eu”/“tu” da não pessoa “ele” e insere os termos na teoria: intersubjetividade e diálogo. 

Os pronomes “eu” e “tu” são pessoas que se caracterizam pela sua “unicidade 

específica: o ‘eu’ que enuncia, o ‘tu’ ao qual o ‘eu’ se dirige [e que] são cada vez 

únicos” (2005, p.253). Desse modo, Benveniste começa a construir a noção de 

subjetividade e intersubjetividade dando uma primeira pista da dimensão que esses 

conceitos irão ganhar em sua teoria da enunciação. 

A teoria do linguista francês, sintetizada no artigo “O aparelho formal da 

enunciação” (2009, p.81-90), distingue as condições de emprego das formas, situadas 

no plano das estruturas linguísticas, daquelas de emprego da língua, situadas no plano 

da enunciação. Para Benveniste, ao colocar a língua em funcionamento, o falante a 

atualiza em um processo que nomeou enunciação. Por meio da enunciação o falante 

produz discurso. É desse ato de enunciação por meio do qual se produz discurso que irá 

se ocupar Benveniste. 

Segundo Benveniste, esse processo pode ser estudado de muitos aspectos. 

Destaca três: 1. realização vocal da língua; 2. semantização da língua; 3. o quadro 

formal de sua realização, o qual interessa mais de perto a esse trabalho. 

Na enunciação, o falante instaura um eu – o locutor – que atinge um ouvinte, um 

tu – o alocutário –, expressa uma certa relação com o mundo e suscita outra enunciação 

de retorno. Ao suscitar esse retorno, “o locutor implanta o outro diante de si”: “toda 

enunciação é, explicita ou implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário” 

(BENVENISTE, 2006, p.84). Assim, a enunciação é ao mesmo tempo um ato individual 

e uma relação entre sujeitos, entre subjetividades.  

Para se produzir, a enunciação cria mecanismos internos de referenciação e co-

referenciação marcados linguisticamente, que se manifestam nos índices de pessoa — 

eu (que profere a enunciação) e tu (alocutário); nos índices de ostensão — este, aqui, 

                                                           
23

 Para acompanhar o percurso do pensamento de Benveniste até a síntese que esse teórico produz no 

artigo “O aparelho formal da enunciação”, ver: BRAIT, Beth. “Enunciação e intersubjetividade.” Em: 

Letras n° 33 - Émile Benveniste: Interfaces Enunciação & Discursos. Santa Maria: Universidade Federal 

de Santa Maria, Programa de Pós Graduação em Letras, 2007, p.37-50. Disponível em: 

<http://w3.ufsm.br/revistaletras/artigos_r33/revista33_4.pdf> Acesso em: 20 nov. 2013 

http://w3.ufsm.br/revistaletras/artigos_r33/revista33_4.pdf
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etc. (termos que implicam um gesto que designa um objeto ao mesmo tempo em que é 

pronunciada a instância do termo); nos paradigmas das formas temporais. 

Esses índices situam locutor e alocutário na enunciação criando a referência de 

um eu-tu/ aqui/ agora. É com base nessa referência primária que se organiza o tempo e a 

espacialidade da enunciação e se cria a possibilidade de o outro co-referir 

identicamente. 

Também integram esse aparelho da enunciação os modos verbais (aspectos que 

informam uma perspectiva do locutor) e as modulações da fraseologia verbal (em 

expressões como talvez, sem dúvida, provavelmente, etc.). 

Além dos mecanismos de expressão de referenciação, Benveniste (2006, p.82) 

ainda identifica as grandes funções sintáticas da enunciação de que dispõe o locutor 

“para influenciar de algum modo o comportamento do alocutário”. O autor aponta a 

interrogação, que suscita uma resposta imediata; a intimação, que expressa ordens, 

apelos e “implicam uma relação viva e imediata do enunciador ao outro numa referência 

necessária ao ato da enunciação” ( 2006, p.82); a asserção, que comunica uma certeza. 

No quadro figurativo, a enunciação é marcada estruturalmente pelo diálogo, já 

que a enunciação pressupõe pelo menos duas figuras igualmente necessárias – um 

locutor e um alocutário. 

Este quadro formal interessa de perto a este trabalho. Os índices de tempo e, 

sobretudo, pessoa serão especialmente importantes para a análise do edital. Ao se 

investigar os índices de pessoa, quer-se analisar o modo como o edital realiza a 

subjetividade do locutor, que relação estabelece com o alocutário e observar de que 

modo essas marcas ajudam a caracterizar a relação que se estabelece entre eles, que 

posições podem deixar entrever. Os índices de tempo supõem-se importantes para que a 

análise possa se debruçar sobre a memória do objeto. O aqui/agora do edital tem 

historicidade. Por isso importa situá-lo no tempo e investigar até que ponto e de que 

modo a temporalidade do diálogo entre editores e o poder público está marcada no 

edital. 

Importa também analisar o quadro das grandes funções sintáticas que se 

manifestam nele. O que se quer observar é que funções predominam, em que medida a 

predominância desta ou daquela função afirma a estabilidade do gênero edital e os 

sentidos que assumem na interlocução ali estabelecida. 

Com a análise das modulações da fraseologia que se realiza no edital, ao lado da 

análise dos modalizadores, pretende-se atravessar a trama cerrada das disposições e dos 
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posicionamentos afirmados no edital. Essa análise se faz tão mais necessária quanto 

mais o edital pretende manter a estabilidade do gênero e realizar a objetividade, a 

neutralidade, a verdade das leis. 

 

2.4 Os modalizadores: as estratégias dos modos de dizer 

 

Os modalizadores podem ser especialmente importantes na análise da 

materialidade linguístico-enunciativa e discursiva do edital, já que veiculam as atitudes 

do falante com relação àquilo que fala e visam à modificação da informação pragmática 

do ouvinte no sentido de levá-lo à ação. Na análise do edital, modalizadores são 

examinados como pistas linguísticas que refratam os posicionamentos do sujeito 

enunciador e contribuem para dar acesso à arena discursiva que ele instaura. Assim, 

podem revelar os posicionamentos assumidos no edital. “As modalidades são, então, 

definidas como predicados que sobredeterminam outros predicado” (FIORIN, 2000, p. 

178). Podem expressar-se no plano morfológico, sintático, lexical, prosódico. 

Dentre os modalizadores, serão analisados os verbos que se articulam nos 

enunciados para indicar sobretudo modalidade epistêmica (ligada ao conhecimento) e 

deôntica (ligada ao dever). Esses verbos indicam principalmente: necessidade 

epistêmica, possibilidade epistêmica, necessidade deôntica, possibilidade deôntica 

(MOURA NEVES, 2000, p.62). 

Serão também observados os advérbios, que têm como característica básica 

expressar alguma intervenção do falante na definição da validade e do valor do seu 

enunciado: modalizar quanto ao valor de verdade, quanto ao dever, restringir o domínio, 

definir a atitude e até avaliar a própria formulação linguística (MOURA NEVES, 2000, 

p.245-256). 

Segundo Lyons (apud PESSOA, 2007, p.99-100), a modalidade deôntica 

comporta três características. A primeira é que não descreve um ato em si mesmo, mas 

um estado de coisas que será obtido, caso um dado ato seja realizado. A segunda é que a 

modalidade deôntica está ligada à noção de futuro. A terceira é o (re)conhecimento de 

uma fonte (pessoa ou instituição) que a instaura ou cria uma necessidade ou 

possibilidade que recai sobre o alvo deôntico, pessoa ou instituição à qual está dirigido 

o valor deôntico instaurado.  
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Para avaliar se as modalizações e as formas de enunciação do sujeito que 

realizam a estabilidade do gênero edital, a dissertação recorre à teoria do gêneros 

formulada pelo Círculo de Bakhtin. 

 

2.5 Gêneros do discurso  

 

O conceito de gênero em Bakhtin pressupõe uma interação verbal entre sujeitos 

historicamente situados, que produzem enunciados concretos, relativamente estáveis, já 

que tomados de uma dada tradição dentro dos mais diversos campos de atividade 

humana, e atualizados pelos sujeitos a cada enunciado, na manifestação da vontade 

discursiva de cada falante. Todo gênero é produzido e circula em dada esfera, um 

campo de atividade humana, e apresenta um dado conteúdo temático, que modula as 

possibilidades de atribuição de sentidos e seus recortes possíveis, uma forma 

composicional, que diz respeito a elementos de organização interna dos gêneros, e um 

estilo. 

O estilo “está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2006, p.265-266). Existem 

gêneros mais ou menos abertos às marcas do estilo individual.  

 

As condições menos propícias para o reflexo da individualidade 

na linguagem estão presentes naqueles gêneros do discurso que 

requerem forma padronizada, por exemplo, em muitas 

modalidades de documentos oficiais [...] (BAKHTIN, 2006, 

p.265).  

 

É o caso do edital: como documento oficial seria, em tese, um gênero que 

tenderia mais à estabilidade, a uma maior padronização e menos ao “reflexo da 

individualidade”, à variação ou instabilidade e à manifestação da subjetividade. A 

análise do estilo, que reverbera certas entonações, pode dar um caminho de análise da 

relação locutor/interlocutor e indicar a configuração das polêmicas que se preveem no 

edital. Os gêneros são produzidos e circulam em dados contextos, de determinados 

modos e em um dado suporte. 

Cada enunciado concreto corresponde a uma atualização do gênero e de sua 

tradição e constitui uma resposta a enunciados que o antecederam de modo que, como 

participante da uma mesma tradição, cada atualização reafirma e ao mesmo tempo 

recria a (ins)estabilidade do gênero. As respostas do outro, portanto, atuam em cada 
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enunciado e sua presença pode ser rastreada linguisticamente. Por constituir uma 

resposta, cada enunciado afirma também uma autoria, o que lhe confere discursividade.  

O conceito de gênero da teoria bakhtiniana pressupõe, portanto, sujeitos 

históricos, situados em um dado tempo e lugar, imersos na vida social, em permanente 

interação com outros sujeitos, outros discursos que compõem a tradição de cada gênero 

e abertos a respostas de outros sujeitos que, dessa forma, passam a integrar uma dada 

cadeia discursiva, um grande diálogo que os coloca em interação.  

O conceito de gênero interessa particularmente a esse trabalho porque oferece 

lentes para verificar o pressuposto de que o edital, instrumento público que rege uma 

compra pública, seja um gênero de alta estabilidade, já que produzido na esfera pública, 

com raízes no Direito administrativo, assinado pelo Ministério da Educação e pela 

FNDE - braço administrativo do Ministério. Busca-se, então, analisar como realiza essa 

estabilidade no estilo, conteúdo temático e na forma composicional prevista pela 

tradição e em que medida essa estabilidade se flexibiliza dando voz a uma subjetividade 

imprevista. 

A hipótese desta dissertação é a de que, apesar das várias coerções, já que se 

trata de instrumento público, no qual se cruzam um discurso jurídico, um técnico e um 

pedagógico, fortemente amarrado a uma dada tradição, a realização do gênero no caso 

deste edital se abre a modulações que não realizam plenamente a estabilidade prevista e 

constroem subjetividades cuja interlocução aponta para um confronto ideologicamente 

marcado. 

 

2.6 O gênero no quadro dialógico: as vozes e a arena discursiva 

 

O conceito de voz em Bakhtin pode ser entendido à luz de outro conceito 

formulado por ele quando da análise da poética de Dostoiévski, que, em alguns de seus 

romances, realiza o que Bakhtin chama de polifonia.  

 

Cabe observar que também a comparação que fazemos do 

romance de Dostoiévski com a polifonia vale como analogia 

figurada. A imagem da polifonia e do contraponto indica apenas 

os novos problemas que se apresentaram quando a construção 

do romance ultrapassa a unidade monológica habitual, assim 

como na música os novos problemas surgiram ao serem 

ultrapassados os limites de uma voz. (BAKHTIN, 2010, p.23-

24) 
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Esse termo, tomado de empréstimo do campo da música, indica, na leitura do 

escritor russo por Bakhtin, um coro de vozes que podem ser ouvidas de modo que uma 

não anula a outra nem se sobrepõe a ela.  

 

Dostoiévski é o criador do romance polifônico. Criou um gênero 

romanesco essencialmente novo. [...] Suas obras marcam o 

surgimento de um herói cuja voz se estrutura do mesmo modo 

como se estrutura a voz do próprio autor no romance comum. A 

voz do herói [...] não está subordinada à imagem objetificada do 

herói como uma de suas características, mas tampouco serve de 

intérprete da voz do autor (2010, p.5). 

 

Poder-se-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia é a 

vontade de combinação de muitas vontades, a vontade do 

acontecimento (2010, p.23). 

 

Assim, na poética de Dostoiévski, ou seja, no seu modo próprio de conceber 

personagens, compor um romance, embora essas vozes constituam um coro - o que 

sugere uma unidade plural -, mantêm uma identidade que se enuncia e que, portanto, 

fala de um sujeito social, historicamente situado, que assume posições diante das coisas 

do mundo. E, por isso, uma identidade que carrega valor, posicionamento ideológico. O 

conceito expresso na metáfora da voz traz, assim, impregnado, um eu e um outro, 

exprimindo no âmago mesmo de sua concepção, o princípio dialógico, já que articulado 

de modo incontornável à questão da alteridade, que integram. Nessa relação, nada é 

neutro nem inaugural.  

 

Todo enunciado, além do seu objeto, sempre responde (no 

sentido amplo da palavra) de uma forma ou de outra aos 

enunciados do outro que o antecederam. O falante não é um 

Adão, e por isso o próprio objeto do seu discurso se torna 

inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de 

interlocutores imediatos [...] ou com pontos de vista, visões de 

mundo, correntes, teorias, etc. [...] Tudo isso é discurso do outro 

e não pode deixar de refletir-se no enunciado (BAKHTIN, 2006, 

p.300). 

 

O conceito de dialogismo sustenta-se na noção de vozes que se 

enfrentam em um mesmo enunciado e que representam os 

elementos históricos, sociais e linguísticos que atravessam a 

enunciação. Assim, as vozes são sempre vozes sociais que 

manifestam as consciências valorativas que reagem a, isto é, que 

compreendem ativamente os enunciados. (ZOPPI-FONTANA, 

2005, p.109) 
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As vozes em estado dialógico podem se opor, se somar, concordar, mover-se 

trazer novas perspectivas para um mesmo campo discursivo, construindo o que Bakhtin 

(2006, p.300) chama “cadeia discursiva”.  

Esse enfrentamento constitui a arena discursiva, campo discursivo atravessado 

por tensões que nascem do enfrentamento das vozes. 

 

Em suma, em toda enunciação, por mais insignificante que seja, 

renova-se sem cessar essa síntese dialética viva entre o psíquico 

e o ideológico, entre a vida interior e a vida exterior. Em todo 

ato de fala, a atividade mental subjetiva se dissolve no fato 

objetivo da enunciação realizada, enquanto que a palavra 

enunciada se subjetiva no ato de decodificação que deve, cedo 

ou tarde, provocar uma codificação em forma de réplica. 

Sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em 

miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 

orientação contraditória. A palavra revela-se, no momento de 

sua expressão, como o produto da interação viva das forças 

sociais. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p.14) 

 

Esses enfrentamentos, afirma Bakhtin, 

 

são possíveis não apenas entre enunciações integrais 

(relativamente), mas o enfoque é possível a qualquer parte 

significante do enunciado, inclusive uma palavra isolada, caso 

esta não seja interpretada como palavra impessoal da língua, 

mas como signo da posição semântica de um outro, como 

representante do enunciado de um outro, ou seja, se ouvimos 

nela a voz do outro (2010, p.210-211).  

 

Não há neutralidade nesse enfrentamento das vozes. E frequentemente elas 

configuram polêmicas — abertas ou veladas, no entendimento da teoria bakhtiniana. 

 

2.7 Formas da tensão entre vozes: a palavra autoritária e as polêmicas 

 

Na teoria bakhtiniana, o gênero se realiza no quadro dialógico que pressupõe 

interlocutores, os quais podem ser mais e menos imediatos. No caso específico do 

edital, como se verá, esse quadro se mostra bastante complexo. Nele se cruzam muitas 

vozes — do presente (interlocutores mais imediatos, como editores, autores, professores 

que irão escolher e usar os livros, acadêmicos implicados na definição dos critérios e na 
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avaliação das obras, entre outros), do passado (os menos imediatos, tais como todos os 

que participaram de algum modo da interlocução sobre compra de livros didáticos para 

a escola pública, aludidos no painel histórico traçado neste trabalho), e projeta-se um 

futuro que, inevitavelmente, é antecipado por um discurso atravessado pela interlocução 

construída e evocada ao longo do enunciado. 

É possível identificar, na voz desses interlocutores, posições que essa análise 

quer investigar para configurar as tensões que pulsam no diálogo travado no e por meio 

do edital e que darão feição à arena discursiva que ele instaura, pois  

 

o diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da 

comunicação verbal. Cada réplica, por mais breve e 

fragmentária que seja, possui um acabamento específico que 

expressa a posição do locutor, sendo possível responder, sendo 

possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição 

responsiva. [...] Ao mesmo tempo, as réplicas são ligadas umas 

às outras (BAKHTIN, 2006, p 275). 

 

Assim, segundo Bakhtin, é marca constitutiva do gênero a alternância dos 

sujeitos na produção de enunciados concretos, ancorados em uma dada situação de 

produção, que se abrem à possibilidade de resposta do outro. O vasto campo do diálogo, 

portanto, não implica apenas os interlocutores imediatos, envolvidos diretamente em 

uma situação discursiva, mas também aqueles que fazem parte do diálogo como o elo de 

uma cadeia feita de muitas vozes, ou seja, posições afirmadas na e pela linguagem, que 

participam da voz de cada um dos interlocutores. Nesse sentido, ao recuperar a memória 

do objeto e colocá-lo como um fio de água do rio discursivo por onde correm as 

questões propostas pelo edital, busca-se recuperar as muitas vozes nele implicadas. Ao 

mesmo tempo, o edital permanece inacabado e abre turno à palavra do outro, dos outros. 

Dentre eles, o do editor e do autor cuja resposta se dá na forma de ação, o que reveste o 

edital de um caráter pragmático. 

A essa alternância de sujeitos que constroem um diálogo em uma dada tradição 

discursiva, que coloca em contato, frequentemente em confronto, pelo menos duas 

consciências, Bakhtin chama dialogismo.  

No contato entre essas vozes cria-se uma tensão: no caso específico deste 

trabalho, entre a autoria do edital e seus interlocutores — editores, autores, professores, 

documentos oficiais que regulam a educação brasileira em sua etapa média. 
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O gênero investigado expressa uma palavra de autoridade. Essa autoridade vem 

sobretudo da fonte de onde emana: é publicado pelo FNDE, fundação articulada ao 

MEC na implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da educação. 

Mas também do poder de compra do Estado, que adquire livros para os cerca de oito 

milhões de alunos do Ensino Médio brasileiro por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), o qual, apenas no ano de 2012, distribuiu 70.690.142 livros para o 

Ensino Médio, investindo R$ 443,5 milhões
24

, valor importante na movimentação 

econômico-financeira da indústria editorial brasileira.  

Para analisar o modo como o edital realiza a autoridade, este trabalho também 

lança mão de outro conceito da teoria bakhtiniana: o de palavra autoritária e palavra 

internamente persuasiva.  

 

O discurso autoritário exige nosso reconhecimento 

incondicional, e não absolutamente uma compreensão e 

assimilação livre em nossas próprias palavras. Também ela não 

permite qualquer jogo com o contexto que a enquadra, ou com 

seus limites, quaisquer comutações graduais ou móveis, 

variações livres criativas e estilizantes. Ela entra em nossa 

consciência verbal como uma massa compacta e indivisível, é 

preciso confirmá-la por inteiro ou recusá-la na íntegra. Ela se 

incorpora indissoluvelmente à autoridade – o poder político, a 

instituição, a personalidade – com ela permanece e com ela cai 

(BAKHTIN, 2010, p.144). 

 

Já a palavra internamente persuasiva “nos revela possibilidades bastante 

diferentes”, no dizer de Bakhtin (2010, p.145). 

 

[...] a palavra internamente persuasiva é metade nossa, metade 

de outrem. Sua produtividade criativa consiste em que ela 

desperta nosso pensamento e nossa nova palavra autônoma, em 

que ela organiza de nosso interior as massas de nossas palavras 

[...] A concepção particular do ouvinte-leitor compreensivo é 

constituinte parra ela. Cada palavra implica uma concepção 

singular do ouvinte, seu fundo receptivo, um certo grau de 

responsabilidade e uma certa distância. [...] a palavra 

internamente persuasiva se torna facilmente objeto de 

representação literária. Então a figura do sujeito falante se funde 

substancial e organicamente em algumas variantes desta palavra 

persuasiva: a palavra ética (a figura do justo), filosófica (a figura 

                                                           
24

 Fonte: FNDE. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-

estatisticos. Acesso em: 20 set. 2013. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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do sábio), sócio política (a figura do chefe) (BAKHTIN, 2010, 

p.146-147). 

 

A palavra internamente persuasiva, portanto, vai ao encontro do outro, e não de 

encontro a ele, como a palavra autoritária.  

Os conceitos acima referidos irão apoiar a reflexão sobre a diferença entre 

discurso de autoridade e discurso autoritário, investigando de que modo a autoria do 

edital dialoga com seus interlocutores, como realiza a autoridade inerente à assinatura e 

ao próprio gênero. 

 

2.8 A polêmica na teia discursiva: aberta ou velada?  

 

No edital, muitas vozes se cruzam, configurando uma interlocução complexa, 

uma teia de discursos que se confrontam. Ainda que orientada para um objeto — o livro 

didático, já por si um objeto complexo e fortemente ideologizado —, a construção 

discursiva do edital permite entrever confrontos de posições que não se restringem ao 

livro, mas alcançam campos de atividade afins: a esfera discursiva científico-

pedagógica, por exemplo, implicada na prática docente e na formulação de uma 

legislação que, dentre outras variáveis, também se constitui como referência para a 

elaboração do edital. A legislação (LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, Parâmetros Curriculares Nacionais) está atrelada a uma política de 

Estado e, portanto, serve a uma ideologia, aqui entendida como “todo o conjunto de 

reflexos e refrações no cérebro humano da realidade social e natural, expressa e fixada 

por ele sob a forma verbal, de desenho, de esboço ou de outra forma semiótica” 

(VOLOSHINOV, s/d, 
 
p.333).  

A ideologia, portanto, corresponde a uma realidade plural, que engloba todos os 

campos de atividade humana. Além disso, marca valores compartilhados socialmente. 

Conforme assinala Bakhtin/Voloshinov (2004, p.45), “não pode entrar no domínio da 

ideologia, tomar forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu valor social”. 

Segundo a concepção de Bakhtin, sempre haverá ideologia quando houver sujeito que 

se posiciona – portanto, em toda produção discursiva, já que esta não prescinde de uma 

autoria que afirma sua voz. “Uma voz é sempre ideológica porque ela traz um ponto de 

vista constituído num lugar determinado e não em outro. Mas esse lugar pode muitas 

vezes designar um tempo e não uma classe” (AMORIM, 2004, p.143). 
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Também integra a teia discursiva e as polêmicas a ela inerentes o histórico das 

compras públicas de livros didáticos, nem sempre mediadas por um edital, mas que em 

todos os casos configuram uma relação entre editoras (interesses privados) e Estado 

(interesses públicos). A diversidade de modos como essa relação se deu ao longo do 

tempo se reflete e refrata no edital em análise e marca polêmicas que considera o 

histórico construído pelos diferentes modos como essa relação se deu. 

Esses confrontos correspondem a polêmicas, ora abertas, ora veladas. Os 

conceitos de polêmica aberta e polêmica velada aparecem na obra Problemas da poética 

de Dostoiévski, de Bakhtin, aplicado ao estudo da bivocalidade e à análise dialógica das 

muitas vozes que se afirmam nas obras desse autor, em especial no romance Os irmãos 

Karamázov. Eles ajudam a enxergar como se dispõe no edital, gênero que se pressupõe 

estável, a discussão sobre um objeto tão fortemente ideologizado como o livro didático.  

A polêmica aberta, segundo Bakhtin (2010, p.224), “[...] está simplesmente 

orientada para o discurso refutável do outro, que é seu objeto”. Nela, um sujeito produz 

discurso sobre o discurso do outro.  

Já na polêmica velada “a palavra do outro está presente de modo invisível, 

determinando de dentro para fora o estilo do discurso” (BAKHTIN, 2010, p.264). Não 

se dirige diretamente à palavra do outro, mas é possível encontrá-la submergida, suposta 

e moldada em um dado discurso, ou pode ser entrevista por outro participante desse 

diálogo que coloque vozes em contato e dê forma ao choque que produzem: 

 

o discurso do autor está orientado para o seu objeto, como 

qualquer outro discurso; neste caso, porém, qualquer afirmação 

sobre o objeto é construída de maneira que, além de resguardar 

seu próprio sentido objetivo, ela possa atacar polemicamente o 

discurso do outro sobre o mesmo assunto e a afirmação do outro 

sobre o mesmo objeto. Orientado para seu próprio objeto, o 

discurso se choca no próprio objeto com o discurso do outro. 

Este último não se reproduz, é apenas subentendido; a estrutura 

do discurso seria inteiramente distinta se não houvesse essa 

reação ao discurso subentendido do outro (BAKHTIN, 2010, 

p.224).  

 

Assim, na polêmica velada, o enunciado pressupõe uma resposta do outro ou se 

dirige, não ao objeto, mas a uma posição anteriormente assumida com relação a ele no 

histórico discursivo que o constrói. Essa resposta presumida atua no enunciado 

definindo-lhe um tom, uma orientação discursiva, uma inflexão ideológica. Essa 

polêmica pode estar ou não marcada linguisticamente.  
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A presença do outro pode ser rastreada linguisticamente, isto é, 

através de formas gramaticais. Mas ela pode também não estar 

marcada no nível da frase e só ser identificada no nível do 

enunciado. Nesse momento, o contexto será o suporte de 

compreensão e a presença do interlocutor estará refletida de 

forma mais sutil (AMORIM, 2004, p.123). 

 

A polêmica velada impõe uma alteridade nem sempre explícita no texto, 

frequentemente plural, que resiste e ressoa no enunciado e impõe coerções a que esse 

enunciado é chamado a responder.  

As polêmicas presentes na publicação em análise integram a arena discursiva.  

 

2.9 O confronto entre o livro do mercado e o livro do edital: a arena discursiva 

 

Analisada a palavra no edital e as polêmicas que ele instaura, o trabalho passará 

a observar se e como se realizam, nos três livros didáticos de maior penetração naquele 

momento (os livros que circulam por volta de 2003, ano de publicação do edital), os 

critérios explicitados no anexo IV do edital. A escolha de apenas três livros se justifica 

pelo percentual de adoção: os livros que ocupam posições de mercado abaixo do 

terceiro lugar não têm, diz o histórico a que têm acesso os trabalhadores da indústria 

editorial, adoção representativa. Ao confrontar a análise dos livros com os critérios 

exigidos pelo edital, quer-se configurar a arena discursiva que se constrói a partir de 

uma suposta fricção de posições. Nessa arena não estão implicados apenas os livros, 

mas também quem os produz e quem os consome (considerada a dimensão comercial do 

livro, entendido como mercadoria) ou os usa (considerada a dimensão pedagógica do 

livro, entendido como referência didático-pedagógico para o trabalho do professor). 

Da perspectiva do Círculo de Bakhtin, a arena discursiva é o lugar em que se 

defrontam valores, posições, vozes. 

 

[...] em todo signo ideológico confrontam-se índice de valor 

contraditórios. [...] Na verdade, é este entrecruzamento dos 

índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de 

evoluir (BAKTHIN/ VOLOCHINOV, 2004, p.46). 

 

No longo caminho pretendido, esse trabalho, ao invocar as muitas vozes 

implicadas no caudaloso rio no qual se enroscam os discursos sobre livro didático e 
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compras públicas de livro didático, quer contribuir com um olhar de outro lugar que não 

aquele que foca o livro propriamente dito, mas as coerções nas quais sua elaboração e 

produção estão imersas. Trata-se, em boa medida, de recuperar a memória do sujeito 

que construiu um olhar a partir de diferentes posições que ocupou ao tratar da questão 

do livro didático no Brasil; um olhar construído a partir do vivido, do aprendido; do 

custoso fiar e des(a)fiar de conhecimentos, emoções, experiências. “Eu quase que nada 

não sei. Mas desconfio de muita coisa” (ROSA, 1978, p.15). 
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CAPÍTULO 3 

 

3 As muitas astúcias do edital: análise dos procedimentos enunciativos e 

discursivos 

 

A análise do edital, conforme já aqui anunciado, irá restringir-se ao anexo IV, na 

porção que se refere à apresentação dos objetivos gerais do ensino de português para o 

ensino Médio e aos critérios de avaliação dos livros pretendidos para essa etapa da 

escolaridade. Considera-se essa parte do anexo um núcleo estratégico do edital, o 

coração mesmo dessa publicação, já que os critérios ali apresentados moldam um livro 

cujo projeto iremos confrontar com o dos livros usados na época da publicação do 

primeiro edital de compra de livro didático de ensino Médio e, por meio desse 

confronto, identificar as tensões que se estendem entre os interlocutores implicados 

tanto no projeto do livro de mercado quanto no do livro pretendido pelo poder público. 

 

3.1 O edital enquanto gênero: mantém-se na estabilidade prevista? 

 

O edital aqui é entendido como um gênero que se realiza entre sujeitos social, 

temporal e espacialmente situados. Segundo definição do Dicionário Houaiss, edital é 

“ordem oficial, aviso, postura, citação etc. que se prende em local próprio e visível ao 

público ou se anuncia na imprensa, para conhecimento geral ou dos interessados”
25

; 

para o Dicionário Aulete, trata-se de “1.  Aviso oficial ref. a concurso, exame de 

seleção, tomada de preços, concorrência etc., afixado em locais públicos ou publicado 

na imprensa. 2.  Que se faz público por meio de editais”
26

. Ambas as definições do 

dicionário destacam o caráter oficial de um edital. 

Santos e Nascimento (2011), ao estudarem o gênero edital, entendem que nesse 

grupo estariam os gêneros produzidos pelas instituições tanto públicas como privadas. 

Definem-no como um gênero que “tem como finalidade tornar público determinado fato 

ou ato, seja por cautela, seja por publicidade, seja para cumprir um requisito legal”. 

Segundo Medeiros (apud SANTOS e NASCIMENTO, 2008), edital indica ato pelo qual 

se publica pela imprensa, ou nos lugares públicos, certa notícia, fato ou ordenança que 

deve ser divulgada para conhecimento das pessoas nele mencionadas e de outras tantas 

que possam ter interesse no assunto. A função social do edital será tornar público fato 

                                                           
25

 Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=edital> Acesso em: 3 dez. 2013. 
26

 Disponível em: http://aulete.uol.com.br/edital#ixzz2mu7jhoU3 Acesso em: 30 nov. 2012. 

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=edital
http://aulete.uol.com.br/edital#ixzz2mu7jhoU3
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ou ato que deve ser conhecido por todos. De acordo com o que se queira tornar público, 

o edital não só adquire características discursivas próprias, como também uma 

denominação específica. 

É o caso deste edital: assinado por uma autoridade constituída e socialmente 

reconhecida, comunica aos titulares de direitos autorais a abertura da inscrição para 

avaliação de livros didáticos para o Ensino Médio. Espera desse interlocutor uma 

resposta – a produção de livros didáticos de língua portuguesa para o ensino Médio – 

ganhando assim uma dimensão pragmática. 

Em sua organização formal, a apresentação dos critérios no Anexo IV deste 

primeiro edital de compra de livros didáticos de português para o Ensino Médio é 

composta de três partes. A primeira discorre sobre os objetivos do ensino Médio e o 

modo como os que assinam a autoria do edital concebem as funções do livro didático. A 

segunda apresenta os critérios comuns ao livro didático destinado ao Ensino Médio — 

tanto os eliminatórios quanto outros que podemos chamar de qualificativos, que estão 

reunidos sob o nome de “Outros critérios comuns”. A terceira parte apresenta os 

critérios específicos para o livro de português.  

Esta terceira parte é composta de: uma “Introdução” que coloca foco no perfil 

escolar do alunado desse nível de ensino; “Perfil do alunado do Ensino Médio”, item em 

que se levantam dados socioculturais dos alunos assim como de seu desempenho nos 

exames ENEM, PISA e SAEB. Cada uma dessas partes, assim como a apresentação dos 

objetivos do Ensino Médio e das funções do livro didático, cumprirá papel decisivo na 

sustentação das posições defendidas pelo edital. 

Apresentam-se então os “Princípios e objetivos gerais para o ensino de 

Português no Ensino Médio”, item dividido em: “Decorrências do perfil do alunado de 

Ensino Médio para a definição de princípios e objetivos para a disciplina Português” e 

“Objetivos para o ensino de Português e PCN do Ensino Médio”; e por fim um item 4 

relativo aos “Princípios e critérios para a avaliação de livros didáticos de português do 

Ensino Médio” dividido em: 1. critérios relativos à construção da cidadania; 2. critérios 

relativos à coerência e adequação didático-metodológicas; 3. critérios relativos à 

correção e articulação dos conceitos e informações; 4. critérios relativos à natureza do 

material textual; 5. critérios relativos ao trabalho com textos, este subdividido em  

leitura; produção; formação do leitor literário e construção de conhecimentos relativos à 

literatura; 6. critérios relativos ao trabalho com linguagem oral; 7. critérios relativos à 
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reflexão sobre a língua e a linguagem e à construção de conhecimentos linguísticos; e, 

por fim, no subitem 8, os critérios relativos ao livro do professor.  

Trata-se ainda de um objeto histórico: em sua interdiscursividade, dialoga com 

outros programas de compra de livros didáticos, mediados ou não por edital. Traz assim 

memória discursiva, que se traduz em respostas dadas não apenas no texto do edital mas 

discursivamente, em sua periodicidade, no funcionamento mesmo do programa a que 

serve o edital. 

À pergunta de como fazer o livro chegar aos mais carentes de forma barata, 

colocada historicamente desde a década de 1930, o Programa resolve que os alunos de 

educação básica — incluídos aqui os de Ensino Médio - da escola pública brasileira não 

pagarão pelos livros; eles serão comprados pelo estado, que os distribuirá gratuitamente 

a todos os alunos. A resposta ao barateamento do livro também está no processo do 

programa. Como o de 1971, que previa uma compra centralizada agrupando os mais 

solicitados, o programa prevê que eles serão comprados centralizadamente como forma 

de otimizar a relação custo-benefício: os professores não recebem necessariamente os 

livros escolhidos; o Ministério, por meio do FNDE, ao comprar grandes quantidades e 

negociando por caderno tipográfico, consegue baixar significativamente o preço unitário 

do livro.  

À questão da escolha, também outra questão que perpassa de diversas formas o 

debate sobre livro didático no Brasil, o programa responde que quem escolhe é o 

professor. Trata-se de uma intenção realizada na dinâmica do programa, mas seria 

necessário investigar se é ele quem de fato escolhe, uma vez que o livro passa por uma 

avaliação, o que implica uma escolha prévia, uma seleção que de certa forma tutela essa 

escolha; as escolas podem determinar processos distintos de escolha, o que abre a 

possibilidade de essas escolhas serem feitas pelo diretor, pelo coordenador ou ainda por 

um único professor; por fim, não se sabe como de fato a escolha é feita: se quem 

escolhe lê o guia com o registro escrito das avaliações, o que considera no momento da 

escolha. Mas o edital responde às inquietações históricas com relação à escolha do livro 

didático dizendo que a compra é centralizada, mas a escolha é descentralizada. 

O programa diz não ao livro único, pois disponibiliza uma lista de livros ao 

professor. Mas cabe perguntar até que ponto as coerções do edital não acabam 

conformando a tal ponto o livro que eles se tornam por demais semelhantes, o que, 

naturalmente, estreita o leque de possibilidades de diferenciação entre um livro didático 

e outro. 



65 
 

Com relação ao tempo de utilização do livro didático, a própria periodização do 

programa responde: são avaliados e comprados livros didáticos a cada três anos para 

cada nível de ensino, e repostos em parte anualmente como forma de substituir os livros 

por demais avariados. 

Quanto ao que seria um bom livro ou qual a formação exigida do professor para 

trabalhá-los, são questões de que esse trabalho se ocupará com mais vagar tentando 

desfiar, do tecido do edital, os fios de discurso que desenham esse livro e esse professor. 

Na estabilidade do gênero, a forma composicional do edital prevê um conteúdo 

constituído por diversos itens, tais como instruções, ordens, permissões distribuídas ao 

longo do seu texto. O maior ou menor detalhamento expresso nos itens do edital, a 

maior ou menor complexidade da peça está subordinada ao seu objeto.  

Santos e Nascimento (2011) ainda se referem ao estilo de linguagem do edital, 

que deve utilizar-se do padrão culto de linguagem e caracterizar-se pela impessoalidade, 

pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 

Essa análise irá a seguir se debruçar, primeiramente, sobre a porção voltada ao 

livro de Português no anexo IV do primeiro Edital de convocação para inscrição de livro 

didático no processo de avaliação e seleção de obras de língua portuguesa a serem 

incluídas no catálogo de escolha de livros do Programa Nacional do Livro Didático para 

o ensino Médio – PNLEM/2005, para observar a arena discursiva que ele instaura.   

Nesse anexo são apresentados os princípios e critérios gerais de avaliação de 

livros didáticos de Ensino Médio e os específicos para avaliação de livros didáticos de 

língua portuguesa e examinar, com base na análise desses critérios, o projeto de livro e 

professor nele implicados.  

O livro projetado pelo edital será confrontado com capítulos destinados ao 

segundo ano do Ensino Médio das coleções didáticas de maior penetração no momento 

do lançamento do edital. Serão analisados, em Literatura, a apresentação da estética do 

Romantismo, o tratamento dado a José de Alencar e seu romance Senhora, a 

apresentação do substantivo e a produção de um texto da esfera jornalística. Essa análise 

não pretende esgotar ou examinar detidamente as propostas em cada frente, mas 

perseguir o desenho geral que se esboça nelas, características gerais que possam ser 

confrontadas com o que o edital espera dos livros. 

 

3.2 As marcas enunciativas: um sujeito oculto? 
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Benveniste, no artigo “O aparelho formal da enunciação” (2006, p.81-90), 

observa que é por meio da enunciação que a língua se transforma em discurso, 

tornando-se viva na relação entre sujeitos. Esse processo instaura um eu que se dirige a 

um tu em um certo tempo e lugar. O outro atravessa necessariamente o processo de 

enunciação. Ao pressupor o outro, a enunciação se abre à sua resposta, à ação que o tu 

também irá operar sobre a linguagem e sobre o enunciado do eu. 

Embora o centro de interesse deste trabalho seja o anexo IV do edital, a 

configuração do quadro enunciativo e das condições iniciais da enunciação irá recorrer à 

abertura da publicação.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MÉDIA E 

TECNOLÓGICA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE 

LIVRO DIDÁTICO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO DE OBRAS A SEREM INCLUÍDAS NO 

CATÁLOGO DE ESCOLHA DE LIVROS DA 1ª A 3ª 

SÉRIES DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO PARA 

O ENSINO MÉDIO – PNLEM/2005 

 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica – Semtec e do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE, faz saber aos 

titulares de direito autoral que se encontram abertas as inscrições 

para o processo de avaliação e seleção de livros didáticos 

adequados aos alunos de 1ª a 3ª séries do ensino Médio, a 

serem incluídas no CATÁLOGO DE ESCOLHA de livros 

didáticos de 1ª a 3ª SÉRIES do Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio – PNLEM/2005 (BRASIL, 2003, p.1) 

 

O registro do ano de 2005 no título e no corpo do texto da abertura do edital, que 

qualifica restritivamente o edital, situa o tempo em que o livro a ser inscrito e avaliado 

chegará à escola, caso aprovado pelo MEC, escolhido pelo professor e comprado pelo 

FNDE. Mas a assinatura, que aparece ao final das disposições gerais, traz o ano de 

2003, que se coloca como referência temporal para todo o enunciado. 

 

Brasília,          de              de 2003.
27

 

                                                           
27

 Na versão disponibilizada pela internet, o documento aparece desse modo, sem data. Infelizmente não 

tenho mais acesso à cópia que tive oportunidade de ler na ocasião em que foi publicado e não me recordo 

se estava ou não datado. 
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HERMES DE PAULA  

Presidente do FNDE 

 

ANTÔNIO IBAÑEZ RUIZ 

Secretário de Educação Média e Tecnológica (Brasil, 2003, 

p.12) 

 

Essa abertura cumpre as exigências do gênero ao apresentar a autoria e o objeto 

do edital e configurar um contexto de produção: trata-se de instrumento público que traz 

na assinatura não um nome que se sustenta por si, mas a voz de uma autoridade, 

constituída por um conjunto de órgãos: o Ministério da Educação, subordinado à 

Presidência da República e às diretrizes políticas definidas pelo Poder Executivo e ao 

mesmo tempo responsável pela definição de políticas públicas para a educação 

brasileira; a ele se subordinam o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), braço administrativo do MEC, e a Secretaria da Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC), voltada à proposição e execução de políticas voltadas para o 

ensino Médio e tecnológico. 

No quadro enunciativo criado nessa abertura, o eu se enuncia como um ele – o 

Ministério. O ele, segundo Benveniste, é uma não pessoa, ou seja, trata-se de uma 

posição enunciativa que se exclui do processo de interação eu-tu, pessoas do discurso 

que podem alternar suas posições na produção dos enunciados. Ao se autoenunciar 

dessa forma, o edital marca uma relação de eu como ele, como objeto, como que 

falando de outro; um eu objetificado, com que se pretende criar efeito de objetividade. 

O tu a que se dirige o edital é um tu plural: “os titulares de direitos autorais” que 

produzem livros didáticos. A esse tu o eu abre a possibilidade de uma ação: “a inscrição 

para o processo de avaliação e seleção de livros didáticos”. Nesse sentido, o edital tem, 

em parte, vocação pragmática no sentido que lhe dá Austin que, ao estudar os atos de 

linguagem, distingue as sentenças performativas, ou seja, aquelas que, ao serem 

proferidas, realizam uma ação, das declarativas, que descrevem ações ou estados. “Nem 

todas as declarações, falsas ou verdadeiras, são descrição” (AUSTIN, 1990, p.23) 

Entende-se que, nesta abertura do edital, a locução verbal “faz saber” instaura um 

processo a que pode ou não aderir o tu do edital.  

Essa possibilidade performática que “faz saber” instaura — a de abrir ao tu a 

possibilidade de participar de um processo público de avaliação de livros didáticos —, 

só se realiza se seguir um procedimento formal. Segundo Austin, existem algumas 

condições para o sucesso de uma declaração performativa: 
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deve existir um procedimento convencionalmente aceito, que 

apresenta um determinado efeito convencional [...]; as pessoas e 

circunstâncias particulares de cada caso devem ser adequadas ao 

procedimento específico; o procedimento tem de ser executado 

por todos os participantes de modo correto e completo; nos 

casos em que [...] o procedimento visa às pessoas com seus 

pensamentos e sentimentos, ou visa à instauração de uma 

conduta correspondente por parte de alguns dos participantes, 

então aquele que participa dos procedimentos, [...] deve ter de 

fato tais pensamentos e sentimentos e os participantes devem ter 

a intenção de se conduzir de maneira adequada e além disso, 

devem conduzir-se dessa maneira subsequentemente (1990, 

p.31). 

 

Essas condições acrescentam algumas coerções ao quadro enunciativo do edital. 

De fato, ele instaura um procedimento convencional que os participantes devem 

executar de modo completo e correto. É o eu do edital quem dita as condições, quem 

determina os pensamentos e sentimentos a que todo o processo está submetido. Ele vem 

de uma fonte de autoridade — o Ministério da Educação; portanto, uma fonte 

legitimada socialmente. O procedimento visa a um tu — os detentores da titularidade 

dos livros, que devem ter “os pensamentos e sentimentos” previstos no edital. Essa 

configuração sugere uma diferença de valor, uma desigualdade entre os interlocutores: 

os detentores de direito autoral devem submeter-se àquilo que a voz da autoridade 

determina. Os pensamentos e sentimentos relativos ao aspecto pedagógico do edital 

estão expressos no anexo IV: os critérios de exclusão e qualificação dos livros de 

português, que passamos a analisar. 

Essa situação de enunciação, em que uma voz de autoridade apresenta a um tu 

uma demanda, é própria do edital, cuja natureza é abrir a possibilidade de inscrição de 

obras para avaliação e eventual compra de livros pelo Ministério da Educação. Marcado 

pelo distanciamento, autoenunciando-se como ele, o enunciador do edital modela seu 

apagamento já que o gênero não cumpre outra função que funcionar como instrumento 

que dá voz a uma demanda pública. Mas o edital mostra ainda outras maneiras de 

buscar o apagamento e forjar um efeito de objetividade, próprio de um edital. Que 

procedimento adota para isso? Com que intencionalidade? 

 

3.3 As marcas da enunciação: o esforço de apagamento do sujeito e o efeito de 

objetividade 
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A análise enunciativa feita a seguir levanta as marcas de subjetividade 

observando os índices de pessoa e as modalizações que marcam o edital em seu 

processo de enunciação. O objetivo dessa análise é verificar se este edital cumpre a 

objetividade prevista para o gênero mantendo-se neutro ou se há marcas de 

subjetividade que denotam a presença de um eu e, consequentemente, de 

posicionamentos, marcas não previstas na estabilidade do gênero tal como definido por 

Santos e Nascimento (2011).  

Predomina no enunciado a terceira pessoa, verbos na terceira pessoa ou no 

infinitivo, uso da voz passiva. O uso da terceira pessoa implica, no plano sintático, a 

formulação de orações em que o sujeito gramatical é predominantemente algo que se 

refere a um ele. Observe-se. 

 

Dados relativamente recentes, como os do SAEB (BRASIL, 

1999), especialmente quando associados a depoimentos de 

professores e técnicos de secretarias estaduais e municipais de 

educação, vêm confirmando uma já antiga experiência escolar: o 

uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em 

particular do livro didático, têm, potencialmente, um efeito 

positivo sobre o desempenho e, podemos supor, também sobre o 

desenvolvimento da autonomia relativa do aluno nos estudos. 

Assim, o livro didático revela-se como um fator de especial 

relevância em políticas públicas voltadas para a melhoria da 

qualidade na educação, entendida tanto como a melhoria e 

ampliação dos recursos didáticos disponíveis para o trabalho 

docente quanto o efetivo apoio para o desenvolvimento 

intelectual do aluno (BRASIL, 2003, p.10). 

 

Os sujeitos gramaticais destacados no texto (“dados relativamente recentes”, “o 

uso regular de materiais...”, “o livro didático”, “melhoria da qualidade da educação”) 

apontam para fora, para um referente que exime o sujeito de se posicionar. O primeiro 

sujeito destacado (“dados relativamente recentes”) de algum modo determina muito do 

que o edital afirma a seguir e funciona como uma espécie de organizador sintático do 

parágrafo: pretende-se que a confirmação de que o livro didático tem um efeito positivo 

sobre o desempenho e o desenvolvimento da autonomia relativa do aluno não tenha 

carga subjetiva, pois vem de dados objetivos relativamente recentes; esse efeito justifica 

a relevância que tem o livro na formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da 

qualidade da educação. 

O procedimento de colocar como sujeito um ele — números, pesquisas, vozes 

autorizadas que estão fora do eu que assina a autoria do texto — ou de focar em um 
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objeto como o livro didático se estende ao longo do texto e impõe o verbo na terceira 

pessoa majoritariamente. O termo “livro didático”, por sua relevância como referente na 

publicação, já que corresponde ao centro de interesse do edital, aparece 20 vezes como 

sujeito no anexo IV, mas às vezes também como objeto (“incumbe [ao ensino Médio e] 

ao livro a ele destinado uma tripla missão”, “caberá ao livro didático [...]”, “analisar o 

livro didático”, “algumas exigências se impõem ao livro didático”, entre outros 

exemplos), complemento nominal (como em “o uso do livro didático”, “proposta 

pedagógica do livro didático”, “o manual dirigido ao docente é parte integrante do livro 

didático”) ou ainda agente da passiva (“tratamento dado pelo livro didático”, por 

exemplo). 

Assim como “livro didático”, termos como “dados relativamente recentes”, 

“obras”, “critérios”, “o critério da correção e da pertinência metodológica”, “um 

conjunto de escolhas”, dentre vários outros, exercem a função de sujeito, impõem o 

verbo na terceira pessoa e trazem para o enunciado dados da realidade objetiva, levando 

o olhar do leitor a se fixar nessa realidade referida no texto.   

Aos sujeitos gramaticais destacados corresponde um ele (a não pessoa na teoria 

enunciativa de Benveniste) que domina o enunciado. 

Os verbos estão majoritariamente no presente do indicativo. Os verbos no 

presente do indicativo indicam coincidência entre o fato referido e a enunciação. O uso 

desse tempo, porém, mostra que ele também pode indicar fatos passados (às vezes 

chamado de presente histórico), para expressar processos habituais, regulares, ou que 

possuem validade permanente, ou ainda fato que irá ocorrer em futuro próximo, tido 

como uma realização certa. Fiorin assume que o presente exprime a coincidência entre 

evento descrito e o ato de enunciação que o descreve, mas  

 

apresenta três casos de relações entre o momento de referência e 

o momento da enunciação: presente pontual (quando existe 

coincidência entre os dois momentos); presente durativo 

(quando o momento da referência é mais longo que o momento 

da enunciação, podendo essa duração ser pequena ou muito 

longa, contínua — presente de continuidade — ou descontínua 

— presente interativo) e o presente omnitemporal ou gnômico 

(quando o momento de referência é ilimitado e, portanto, 

também o é o momento do acontecimento — é o presente 

utilizado para enunciar verdades que se pretendem eternas) 

(apud ABRAHÃO, 2007, p.104). 
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No edital, o uso do presente tem força argumentativa relevante. Dentre eles 

convém separar os verbos no presente omnitemporal ou gnômico, que enunciam 

verdades que se pretendem eternas, dos que se apresentam no presente pontual, ou seja, 

que afirmam uma evidência, e do uso do presente durativo, que querem provocar uma 

(re)ação no tu. Observe-se:  

 

que o ensino Médio é a etapa final da educação básica, que os 

alunos desse nível são jovens e adultos já inseridos em 

diferentes formas de protagonismo social, que sobre eles recaem 

demandas e expectativas próprias do mundo do trabalho e da 

vida pública (BRASIL, 2003, p.11); 

 

[...] o livro didático objeto deste programa-piloto atende a uma 

etapa da aprendizagem — o Ensino Médio (EM) — cujos 

objetivos gerais vêm estabelecidos, pelo Artigo 35 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB; Lei 9394/96) 

(p.11). 

 

Na base de qualquer proposta didático-pedagógica está um 

conjunto de escolhas teóricas e metodológicas, [...] (p.16)
28

. 

 

Nesses enunciados os verbos sublinhados flexionam-se em um presente 

durativo, que vai além do presente do enunciado e afirmam um dado de realidade diante 

do qual não cabem questionamentos. De fato, pelas leis brasileiras em vigor, o Ensino 

Médio é a etapa final da educação básica, e os objetivos gerais do Ensino Médio estão 

de fato estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases.  

Verifiquem-se, agora, os enunciados a seguir. 

 

O conjunto de dados apresentados na seção anterior apontam 

enfaticamente não somente para a necessidade de aprofundar o 

processo de apropriação de capacidades de leitura e escrita, 

especialmente as mais sofisticadas, por parte dos alunos deste 

grau, como também para a premente exigência de mudança nas 

práticas de letramento escolar ainda vigentes no ensino Médio 

(p.23). 

 

Dados relativamente recentes, como os do SAEB (BRASIL, 

1999), [...] vêm confirmando uma já antiga experiência escolar: 

o uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em 

particular do livro didático, têm, potencialmente, um efeito 

                                                           
28

 Nas próximas citações do Edital, utilizaremos apenas o número das páginas, desde que o parágrafo que 

as introduza deixe claro que se trata do documento que está sendo analisado. 
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positivo sobre o desempenho e [...] sobre o desenvolvimento da 

autonomia relativa do aluno nos estudos (p.10). 

 

Para cumprir adequadamente a função didático-pedagógica que 

esse papel estratégico lhe reserva, o livro didático precisa 

atender, inicialmente, a uma tripla exigência (p.11). 

 

Além disso, é preciso reconhecer que o papel estratégico do 

livro didático deve-se à mediação que permite estabelecer entre 

o autor e o texto [...] o aluno e o professor, três instâncias 

imediata e diretamente envolvidas num processo de ensino-

aprendizagem histórica e socialmente determinado (p.12). 

 

Já nesses enunciados o presente também pretende afirmar uma verdade 

atemporal, que flui em um presente que é. No entanto, uma análise permite entrever 

diferenças na validade dessas afirmações em relação às do exemplo anterior. Em “o 

conjunto de dados [...] apontam” o verbo no presente enuncia uma verdade apoiada em 

fatos: os dados de pesquisa referidos anteriormente que analisam dados de desempenho 

dos alunos nos exames PISA, SAEB e ENEM. São os dados que legitimam o pleito de 

se “aprofundar o processo de apropriação de capacidades de leitura e escrita” — e aqui 

o que já se tem é uma leitura dos dados, e não mais o dado. Assim, nesse caso, o 

presente pode ser considerado gnômico e quer enunciar uma verdade que é, na 

realidade, uma leitura e, portanto, marca de subjetividade. 

O trecho destacado a seguir desenvolve mecanismo semelhante: a afirmação de 

que “o uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em particular do livro 

didático, têm, potencialmente, um efeito positivo sobre o desempenho [...]” também está 

apoiada em dados, o que confere modulação de verdade ao presente do enunciado 

apesar do modalizador “potencialmente”, marca de subjetividade que denuncia possível 

discordância da autoria do edital dessa verdade supostamente apontada pelos fatos. 

Curiosamente, nesse caso — e isso é uma exceção no conjunto do documento — os 

dados não confirmam plenamente o que se afirma em seguida. 

 Já no enunciado “o livro didático precisa atender, inicialmente, a uma tripla 

exigência”, o presente enuncia uma verdade mas nesse caso mais claramente dedução 

de premissas enunciadas anteriormente e selecionadas pela autoria do edital.  Assim, 

nesse caso, tais premissas equivalem aos dados de pesquisa contidos nos outros 

enunciados. 

Em “é preciso reconhecer que o papel estratégico do livro didático deve-se à 

mediação [...] entre o autor e o texto [...] o aluno e o professor” o presente também está 
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modulado de forma a enunciar uma verdade que, nesse caso, conclama mais diretamente 

o tu do edital. No período, “reconhecer” corresponde a uma oração subordinada 

subjetiva reduzida de infinitivo e exerce a função de sujeito de “é preciso” (reconhecer o 

papel estratégico do livro didático é preciso). Como está no infinitivo, não é possível 

determinar uma pessoa para o verbo. Mas no plano do enunciado, como a autoria se 

dirige a um tu, essa indeterminação, formulada de modo a apagar marca de 

subjetividade, permite supor que “reconhecer” abarca tanto o eu como o tu da 

enunciação. Esse presumido de que “nós” precisamos reconhecer, no âmbito do gênero, 

produzido por uma fonte de poder, tem uma força de verdade, ainda que essa mediação 

que se atribuiu ao livro colocando-a como estratégica só possa ser pensada dentro de um 

contexto em que o professor precise desse apoio para fazer tal mediação, o que pode não 

ocorrer sempre ou em todos os casos. Assim, embora corresponda a uma verdade 

questionável, ela tem no plano do enunciado e do discurso força de autoridade. 

Ao uso do presente corresponde grande número de construções sintáticas 

assertivas finitas (produzem-se entre duas pausas e têm uma entonação assertiva final). 

“Uma asserção finita [...] implica uma referência do enunciado a uma ordem diferente, 

que é a ordem da realidade” (BENVENISTE, 2005, p.167).  

Essas construções reforçam o feitio de ordem que assume o edital, conforme sua 

mesma natureza: “ordem oficial, aviso, postura, citação etc. que se prende em local 

próprio e visível ao público ou se anuncia na imprensa, para conhecimento geral ou dos 

interessados” (Houaiss). 

Vários outros verbos, embora no presente, querem provocar a reação do tu. 

Expressões como “deve/devem”, “torna-se necessário”, “recomenda-se”, “espera-se”, “é 

preciso” moldam as expectativas do enunciador com relação à resposta do tu. Assim, 

embora no sistema do português seja o imperativo o modo em que se expressam ordens, 

semanticamente o verbo dever, ainda que no indicativo (“deve”), assume 

semanticamente o aspecto geralmente desempenhado pelo imperativo. Os outros verbos 

(“torna-se necessário”, “recomenda-se”, “espera-se”, entre outros) encontram no texto 

paralelismo com o “deve(m)” e desempenham a mesma função no texto: todos estão 

voltados para a mobilização do tu, querem provocar sua ação (elaborar livros) e sua 

reação (atender às demandas do edital). 

Há ainda a presença de verbos no infinitivo para descrever aquilo tido como 

necessário na elaboração do livro na parte relativa aos conhecimentos linguísticos. O 

infinitivo reforça o efeito de atemporalidade (pois não remete às instâncias de tempo e 
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espaço) já expresso pelo presente do indicativo omnitemporal ou gnômico, que afirma 

verdades que reivindicam durabilidade.   

No trecho: “Para cumprir adequadamente a função didático-pedagógica que esse 

papel estratégico lhe reserva, o livro didático precisa atender, inicialmente, a uma tripla 

exigência [...]” (p.12), o infinitivo “cumprir”, acompanhado de uma conjunção 

subordinativa final, enuncia uma verdade que se quer universal e atemporal: “para 

cumprir” não tem modulação, não tem tempo, não tem condição; indica as condições a 

que o livro precisa atender se quiser cumprir sua função.  

O infinitivo também aparece sem modalizadores em diversos momentos do 

texto, sempre enunciando uma verdade: 

 

Perseguir o equilíbrio no atendimento dessas três missões 

fundamentais constitui-se, dessa maneira, em um princípio 

básico do Ensino Médio e, portanto, de livros didáticos para ele 

concebidos (p.12). 

 

Em decorrência, sob pena de descaracterizar o objeto de ensino-

aprendizagem e, portanto, descumprir sua função didático-

pedagógica, o livro didático não poderá: [...] (p.15). 

 

Dessa forma, analisar um livro didático entendido como 

instrumento dessa função mediadora requer a explicitação de 

diversas inter-relações entre o autor e o texto, de um lado, e o 

aluno, o professor e o saber visado, de outro (p.43). 

 

Nesses casos, o infinitivo também marca atemporalidade mas, diferentemente 

dos infinitivos que compõem locução, não se encontra neles índice de pessoa, como se 

encontra na flexão em 3ª pessoa dos modalizadores. Assim, os sujeitos não podem ser 

determinados pelo verbo nem por nenhum outro sinal.  

O infinitivo também compõe locuções que formulam listagens de atributos que o 

livro deve ter para se adequar às demandas do edital. Nesses casos, vem modalizado por 

um verbo que implica obrigatoriedade. Assim, para cumprir a tripla missão que o edital 

afirma ser incumbência do Ensino Médio (“Nesse sentido, incumbe ao Ensino Médio — 

assim como ao livro a ele destinado — uma tripla missão”), o livro deve: 

 

 retomar, ampliar e aprofundar a aprendizagem 

desenvolvida pelo aluno nas etapas anteriores de sua 

formação[...]; 

 preparar o aluno para um possível ingresso, ao fim do 

ensino básico, no mundo do trabalho [...];  



75 
 

 contribuir para o desenvolvimento ético, humano e social 

do educando [...]. (p. 13) 

 

Perseguir o equilíbrio no atendimento dessas três missões 

fundamentais constitui-se, dessa maneira, em um princípio 

básico do Ensino Médio e, portanto, de livros didáticos para ele 

concebidos (p.12). 

 

O edital também indica as funções do livro com relação ao aluno: 

 

 favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente 

relevantes e pertinentes [...];  

 propiciar o desenvolvimento e capacidades e competências 

cognitivas [...];  

 ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos já 

adquiridos;  

 fornecer instrumentos e procedimentos de auto-avaliação 

[...];  

 contribuir para a formação social e cultural do aluno, e [...] 

para a construção e o exercício da cidadania [...] (p.14). 

 

Também indica as funções do livro com relação ao professor, afirmando que ele 

deve: 

 

 auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, por meio 

da explanação de conteúdos curriculares e/ou do recurso a 

atividades, exercícios e propostas de trabalho; 

 favorecer a formação didático-pedagógica do docente, por 

meio de um diálogo constante entre sua formação presumida e 

aquela implicada na proposta pedagógica do livro didático 

(p.13). 

 

As listagens também dizem o que o livro não pode: 

 

 privilegiar um determinado grupo, camada social ou 

região do País;  

 veicular preconceitos [...]; 

 divulgar matéria contrária à legislação vigente para a 

criança e o adolescente [...];  

 fazer publicidade de artigos, serviços ou organizações 

comerciais, salvaguardada, entretanto, a exploração estritamente 

didático-pedagógica do discurso publicitário;  

 fazer doutrinação religiosa (p.14-15). 

 

É ainda no infinitivo que o edital modela o livro do professor, que deve: 
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 descrever a estrutura geral da obra [...]; 

 orientar [...] os manejos pretendidos ou desejáveis do 

material em sala de aula;  

 sugerir atividades complementares, como projetos, 

pesquisas, jogos, etc.;  

 fornecer respostas ou padrões de respostas para ao menos 

parte das atividades e exercícios propostos aos alunos;  

 discutir o processo de avaliação da aprendizagem e mesmo 

sugerir instrumentos, técnicas e atividades;  

 informar e orientar o professor a respeito de 

conhecimentos atualizados e/ou especializados indispensáveis à 

adequada compreensão de aspectos específicos de uma 

determinada atividade ou mesmo de toda a proposta pedagógica 

do livro (p.17). 

 

O edital instrui ainda sobre (i) o ensino da norma-padrão: 

 

No ensino da norma-padrão, por outro lado, torna-se necessário: 

 abordar os fatores socioculturais e políticos que entram em 

jogo no estabelecimento e difusão de ideais e padrões 

linguísticos;  

 considerar a língua padrão no contexto da variação 

linguística, sem estigmatizar as demais variedades (p.23). 

 

(ii) sobre o trabalho de reflexão sobre a língua e a linguagem: 

 

No que diz respeito à reflexão sobre a língua e a linguagem, 

espera-se que o ensino de Português [...] e [...] o livro didático, 

sejam capazes de: 

 considerar as relações que se estabelecem entre a 

linguagem verbal e outras linguagens, no processo de construção 

dos sentidos de um texto; 

 sistematizar, [...], um corpo básico de conhecimentos 

relativos à língua e à linguagem;  

 privilegiar [...] abordagens discursivo-enunciativas da 

língua, não se atendo, portanto, ao nível da frase.  

Esses princípios mais gerais, por sua vez, encontram eco e apoio 

tanto nos objetivos da aprendizagem quanto nas recomendações 

para a área presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN)
29

 (p.23-24). 

 

(iii) sobre o trabalho com literatura: 

 

                                                           
29

 O edital refere-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio como PCN. A sigla, 

porém, aparece com frequência como PCNEM para diferenciar-se dos PCN do Ensino Fundamental.  
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[...] na área de literatura, um livro didático deve, 

fundamentalmente, visar a formação do leitor de textos 

literários, conduzindo o aluno, portanto, a: 

 Compreender um texto, captando-o em suas condições de 

produção e em sua organização fundamental, de modo a poder 

dar conta das múltiplas interpretações que ele pode suscitar. 

 Perceber significações que estão sugeridas ou aludidas no 

texto. 

 Perceber a relevância da estruturação do texto para a sua 

compreensão mais geral. As noções ligadas a gêneros literários e 

seus componentes, assim como as informações relativas ao 

contexto histórico-social de produção, não são autônomas, e têm 

relevância apenas na medida em que permitem uma visão mais 

sistemática do texto.  

 Perceber a relevância dos recursos estilísticos na 

construção da obra.  

 Realizar associações e estabelecer relações com outras 

áreas do conhecimento humano, com a época, com as tendências 

estéticas vigentes etc.  

 Finalmente, o objetivo principal do livro didático, no 

ensino de literatura, deve ser o de levar o aluno à integralização 

da leitura efetuada, considerando todos os aportes trazidos 

durante o processo e hierarquizando-os, isto é, interpretando 

(p.30-31). 

 

Curiosamente às vezes esse mesmo tipo de orientação vem no presente: 

 

As atividades de exploração do texto têm como objetivo o 

desenvolvimento da proficiência em leitura e a formação do 

leitor em diversos tipos de letramento, especialmente, do leitor 

literário. Portanto, só se constituem como tais na medida em 

que: 

 encarem a leitura como uma situação efetiva de 

interlocução leitor/autor, [...];  

 colaborem para a reconstrução dos sentidos do texto pelo 

leitor, não se restringindo à localização e extração linear e literal 

de informações [...];  

 explorem as propriedades linguísticas, discursivas e 

textuais em jogo [...];  

 desenvolvam estratégias e capacidades inerentes à 

proficiência que se pretende levar o aluno a atingir e ao gênero 

ou tipo de texto trabalhado; 

 exijam apreciações e valorações afetivas, estéticas, éticas, 

políticas e ideológicas envolvidas na formação do leitor crítico e 

dialógico;  

 coloquem em relação intertextual e interdiscursiva 

diferentes textos e linguagens, em diversas mídias (p.28). 
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Aqui ocorrem no presente do subjuntivo, antecedido da expressão “só se constituem [...] 

na medida em que”, expressão que cria uma condição inexorável, produzindo no interior 

do enunciado uma equivalência entre presente e infinitivo no que diz respeito à 

significação que se pode atribuir a esse uso: ainda que compondo uma locução verbal, o 

infinitivo aparece destacado nas listagens, como o presente, modalizados por expressões 

como (um livro didático) “deve”, “espera-se que”, “deve visar”, entre outras, presta-se a 

expressar uma atemporalidade própria de verdades universais, indiscutíveis.  

Essas listagens são fundamentais no edital porque explicitam muito do projeto 

didático pretendido pelo documento com relação ao livro a ser comprado tanto do ponto 

de vista teórico-metodológico (missões do livro, funções do livro com relação ao 

professor e ao aluno), quanto do ponto de vista mais prático. Essas características são 

apresentadas de modo que se pretende impessoal, como se esse desenho mesmo fosse 

dado por uma instância que está fora do alcance do sujeito do texto.  

Assim, aliado à força que vem do próprio gênero, o uso desse infinitivo 

constitui-se procedimento estratégico de convencimento: não é a autoridade instituída 

no edital quem cria essa demanda mas alguma coisa que está além do sujeito, refere-se a 

algo da realidade objetiva que o edital parece pretender traduzir. 

Os sujeitos indeterminados se articulam aos verbos no esforço de apagar índices 

de tempo e pessoa e reforçar a impressão de objetividade:  

 

Deve-se considerar, também, que, ao final do ensino Médio, a 

destinação do aluno é bastante variada (p.19). 

 

Considerando-se, entretanto, que o ensino Médio é a etapa final 

da educação básica, que os alunos [...] são jovens e adultos [...], 

que sobre eles recaem demandas e expectativas próprias do 

mundo do trabalho e da vida pública [...], alguns fatores 

complementares devem ser alvo de igual atenção (p.23). 

 

Nesses trechos existe um sujeito que considera e assume posições com relação ao 

Ensino Médio e aos alunos que o frequentam, mas que o enunciado quer apagar 

expressando-se sintaticamente como indeterminado. 

Os trechos a seguir introduzem, no edital, orientações mais precisas quanto ao 

projeto didático do livro pretendido: 

 

No trabalho com o texto, recomenda-se: [...]  
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No ensino da norma-padrão, por outro lado, torna-se necessário: 

[...]  

No que diz respeito à reflexão sobre a língua e a linguagem, 

espera-se que o ensino de Português nesse nível, e, portanto, 

também o livro didático, sejam capazes de: [...] (p.23). 

 

Assim, prioritariamente a uma visão sistemática da história e da 

teoria literária (movimentos, períodos, gêneros), pensa-se que se 

deva, antes, familiarizar o aluno com uma atitude de 

disponibilidade diante do texto literário, fazendo de seu contato 

com este uma efetiva experiência (p.30). 

 

Visando a consecução dos objetivos implicados nesses 

princípios, recomenda-se que a seleção de conteúdos e o seu 

correspondente tratamento didático orientem-se pelos seguintes 

critérios [...] (p.32). 

 

Em seu lugar, recomendam-se atividades que favoreçam o 

desenvolvimento de atitudes investigativas (p.33). 

 

Também nesses casos há um sujeito que assume uma posição quanto ao que 

deve ser o trabalho com produção de texto, língua e literatura. São posições importantes 

porque marcam uma nova inflexão teórica que se expressa no discurso da Linguística 

sobre o ensino. Mas também aqui o enunciado indetermina o sujeito, evitando marcas 

de subjetividade e turvando a água discursiva que corre no edital. 

A presença de sujeitos indicados por um ele — a não pessoa do quadro 

enunciativo — o uso do infinitivo, de sujeitos indeterminados são procedimentos usados 

pelo enunciado para apagar as marcas de pessoa e criar efeito de objetividade e o 

entendimento de o que aqui se faz é apenas a tradução do que a realidade impõe, e não o 

a afirmação de uma posição sujeita à palavra do outro. 

 

3.4 Os efeitos pretendidos 

 

O esforço por parte da autoria do edital no sentido de apagar as marcas de sujeito 

e criar um efeito de objetividade, de distanciamento, integra o plano enunciativo de 

pretender atender à estabilidade do gênero edital, tal como o caracterizam Santos e 

Nascimento (2011). 

A criação desse efeito funciona como estratégia argumentativa em relação ao tu: 

trata-se de um eu que se pretende objetivo, isento, que enuncia verdades atemporais, o 

que em tese garantiria um distanciamento livre de subjetividade, capaz, portanto, de 
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impor ao tu uma ordem também isenta, superior. Na medida em que o edital apresenta 

critérios para avaliação de livros produzidos pela indústria editorial, é importante criar 

isenção para proteger o Estado de qualquer suposto favorecimento deste ou daquele 

autor, grupo, produto, editora e, ao mesmo tempo, ratificar a autoridade que emana do 

próprio gênero, de sua fonte e de suas condições de produção — à autoria do edital.  

O tu pressuposto no edital, portanto, é um tu reativo, de quem se espera uma 

resposta consubstanciada em ação obediente: o tu “deve”; deve pensar, por exemplo, 

“que as atividades de leitura, produção de texto e exercício da oralidade, em situações 

reais de uso, devem ser, também neste grau, prioritárias no ensino-aprendizagem”; ao tu 

“recomenda-se”, “torna-se necessário”, dele “espera-se”. 

Ao deixar entrever essa estratégia, no entanto, o edital revela marca de 

subjetividade justamente onde se quer apagar: por meio da estratégia pensada para 

convencer o tu a agir conforme o “esperado”, o “devido”, o “recomendado”, o 

“necessário”. 

 

3.5 O sujeito pode mesmo apagar-se? A modalização e outras astúcias 

 

Além do promover o levantamento dos índices de pessoa, interessa a este 

trabalho observar as modalizações que marcam discursivamente o edital e permitem 

avaliar as marcas de subjetividade no documento. 

No início do anexo IV, ao citar pesquisa do SAEB, o edital afirma que os 

resultados dela auferidos indicam que  

 

Dados relativamente recentes, como os do SAEB (BRASIL, 

1999), especialmente quando associados a depoimentos de 

professores e técnicos de secretarias estaduais e municipais de 

educação, vêm confirmando uma já antiga experiência escolar: o 

uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em 

particular do livro didático, têm, potencialmente, um efeito 

positivo sobre o desempenho e, podemos supor, também sobre o 

desenvolvimento da autonomia relativa do aluno nos estudos 

(p.10). 

 

O advérbio “potencialmente” imprime ao texto uma modalização importante: 

indica que o livro tem esse efeito como potencialidade, e não como realidade; ele 

poderá ter esse efeito, mas não se afirma que o livro didático realiza essa potencialidade. 

A modulação permite supor que o livro didático não realiza esse efeito positivo em 
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todos os casos. O edital não explicita por que esse efeito não se realizaria, mas o leitor 

pode formular algumas hipóteses: porque não tem uso adequado, porque não se mostra 

adequado a determinadas situações de ensino-aprendizagem, determinados alunos e/ou 

professores. Mas a continuidade do enunciado permite supor que a modalização 

“potencialmente” incide sobre o tipo de livro.  

 

Para cumprir adequadamente a função didático-pedagógica que 

esse papel estratégico lhe reserva, o livro didático precisa 

atender, inicialmente, a uma tripla exigência: 

 a adequação de sua proposta didático-pedagógica, em 

relação à situação de ensino-aprendizagem e aos objetivos 

visados; 

 a correção das informações, conceitos e procedimentos 

que integram e dão forma a essa proposta; 

 a sintonia com a legislação e os demais instrumentos 

oficiais que regulamentam e orientam a Educação Nacional, 

como as diretrizes, os parâmetros e os referenciais curriculares 

(p.10). 

 

Portanto, não se trata de qualquer livro que pode ter um efeito positivo sobre o 

desempenho dos alunos. Se não é qualquer livro, é algum livro: aquele que atenda a essa 

tripla exigência. Dentre elas, o livro terá de mostrar sintonia com a legislação e 

documentos oficiais. O projeto didático será definido mais detalhadamente no edital. 

Observe-se ainda o uso da primeira pessoa do plural na locução verbal 

“podemos supor”: 

 

Dados relativamente recentes, como os do SAEB (BRASIL, 

1999), [...] vêm confirmando uma já antiga experiência escolar: 

o uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em 

particular do livro didático, têm, potencialmente, um efeito 

positivo sobre o desempenho e, podemos supor, também sobre o 

desenvolvimento da autonomia relativa do aluno nos estudos 

(p.14). 

 

Esse uso marca uma subjetividade plural, que envolve o interlocutor e indica a 

intervenção da autoria do edital no encaminhamento das conclusões a que ele, assim 

como a autoria do edital, deve chegar sobre os dados da pesquisa. 

A partir das conclusões da pesquisa do SAEB e daquilo que a autoria do edital 

supõe possível deduzir dessas conclusões, afirma-se o papel estratégico do livro 

didático “nas políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade na educação”. A 
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partir dessa conclusão, o edital passa a desenhar o livro didático que “deve ser” e, por 

oposição, o que “não deve ser”.  

O modalizador “deve ser” tem em vários momentos do texto valor ambíguo 

entre o deôntico e o epistêmico. Ao afirmar que o livro didático “precisa atender, 

inicialmente, a uma tripla exigência”, o modalizador “precisa”, que tem, no gênero, 

valor de “deve”, caracteriza uma necessidade epistêmica: o edital afirma uma verdade 

que se deduz do demonstrado pelos dados de uma pesquisa que tem a voz da autoridade: 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que consiste em um conjunto de 

provas que integram, desde 1990, a política do MEC. Em tese, as provas avaliariam a 

educação básica brasileira e orientariam as políticas públicas voltadas para a melhoria 

da qualidade. Ao mesmo tempo, caracteriza uma necessidade deôntica: vem de uma 

fonte de autoridade — um edital assinado por um órgão do governo federal — e quer 

gerar uma ação no coenuncidor imediato do edital: as casas publicadoras de livros 

didáticos. Portanto a modalização se inclina no sentido da obrigatoriedade de um 

modelo que o edital irá desenhar e que orientará a ação das editoras e demais agentes 

envolvidos na produção do livro didático. 

O edital também cita a LDB para recuperar os objetivos gerais do ensino Médio:  

 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento dos estudos; 

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; 

IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina (p.11). 

 

A citação de trecho da LDB cumpre discursivamente função semelhante à 

exercida pela citação dos dados do SAEB: dos objetivos gerais da lei maior da educação 

cumpre extrair o que o livro didático “deve ser”. Aqui novamente o modalizador tem ao 

mesmo tempo valor epistêmico e deôntico. Nesse caso, esse duplo valor do modalizador 

fica mais evidente por duas razões. A primeira é que os objetivos são os previstos pela 

lei para esse nível da escolaridade. Assim, o “deve ser” tem a seu lado, do ponto de vista 
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jurídico, a força da autoridade máxima da educação brasileira quanto aos objetivos 

gerais do Ensino Médio — e portanto afirma-se como uma verdade geral. Em segundo 

lugar, tais objetivos são transferidos ao livro didático: “Nesse sentido, incumbe ao 

Ensino Médio — assim como ao livro a ele destinado — uma tripla missão [...]” (p.11). 

Nesse caso, o livro didático deve, por força da lei, estar a serviço dos objetivos 

gerais do Ensino Médio, o que imprime à ideia sentido de verdade; essa ideia tem valor 

de necessidade epistêmica. Ao mesmo tempo, ao se considerar o gênero em que essa 

ideia é apresentada, “deve ser” tem valor de necessidade deôntica ao impor essa 

orientação à ação das editoras e demais agentes que irão elaborar os livros didáticos a 

serem inscritos na avaliação regulada pelo edital. 

Esse duplo valor — epistêmico e deôntico — se reproduz em boa parte das 45 

ocorrências, no trecho analisado, do modalizador “deve ser”, sem considerar outras 

ocorrências com outros verbos modalizadores de valor equivalente como “necessita”, 

“cabem”, “precisa”, entre outros, e tem papel capital na argumentação construída pelo 

edital. 

O documento afirma também o que o livro “não deve ser”, embora não faça uso 

do modalizador quando da apresentação dessa oposição: 

 

Obras que privilegiem a dimensão propedêutica, dando 

excessiva atenção à formação para o ingresso no ensino 

superior, apresentam-se nitidamente afastadas desse equilíbrio. 

Igualmente distantes estarão os livros concebidos como simples 

manuais, com informações, regras e recomendações que visem à 

preparação do aluno, seja para concursos e exames públicos, 

seja para um exercício profissional específico (p.12). 

 

A expressão “desse equilíbrio” tem como referente o triplo papel que o Ensino 

Médio e o livro a ele destinado deve atingir. Ao afirmar que obras com o perfil descrito 

“apresentam-se nitidamente afastadas” ou “distantes”, o edital afirma o que o livro não 

deve ser. Nesse caso, configura-se novamente o duplo valor — deôntico e epistêmico — 

que esse modalizador assume no contexto do edital.  

Além do duplo valor da modalização, cabe observar que “deve ser” remete à 

ideia de futuro: o documento orienta a elaboração do livro que será inscrito; dele espera-

se modelação especial que deverá ser providenciada pelos sujeitos responsáveis por sua 

elaboração. 
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A afirmação do que o livro “não deve ser” dá tonalidade específica ao gênero no 

caso desse edital. Discursivamente, aquilo que não deve ser se opõe ao que o edital 

afirma que deve ser, conforme disposto nas considerações gerais. Também nesse caso o 

“não deve” está voltado para o futuro, já que se refere ao livro que será inscrito. Ao 

mesmo tempo, discursivamente, toma como referência o passado: o “não deve ser” em 

geral introduz características que frequentam pelo menos parte dos livros em circulação, 

gestados sob orientações que já não se pretendem aos livros do futuro. 

O livro didático deve: 

 

 considerar, em sua proposta didático-pedagógica, o perfil 

do aluno e do professor visados; 

 as características gerais da escola pública e as situações 

mais típicas e frequentes de interação professor-aluno, 

especialmente em sala de aula;  

 apresentar-se como compatível e atualizado, seja em 

relação aos conhecimentos correspondentes nas ciências e 

saberes de referência, seja no que diz respeito às orientações 

curriculares oficiais (p.11). 

 

Deve também atender às finalidades que a LDB determina para o ensino Médio: 

 

O ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento dos estudos; 

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 

adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; 

IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina (p.11). 

 

Aliadas a essas finalidades, o documento afirma funções que o livro didático 

deve cumprir: 

 

Inspirando-nos livremente no levantamento efetuado por Gérard 

& Roegiers (1998), podemos indicar as mais importantes dessas 

funções [...] 
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 favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente 

relevantes e pertinentes, tanto para o nível de aprendizagem em 

questão quanto para o tipo de aluno visado;  

 propiciar o desenvolvimento de capacidades e 

competências cognitivas, de modo a aumentar a autonomia 

relativa nos estudos; ampliar, aprofundar e integrar os 

conhecimentos já adquiridos;  

 fornecer instrumentos e procedimentos de auto-avaliação, 

seja em relação ao processo de aprendizagem, seja no que diz 

respeito aos resultados pretendidos;  

 contribuir para a formação social e cultural do aluno, e em 

especial para a construção e o exercício da cidadania (p.12-13). 

 

A marca de subjetividade da primeira pessoa do plural “nos” em “inspirando-

nos” vem aqui reforçada semanticamente pelo verbo “inspirar-se”, que remete a ideia 

modelada no plano interior, subjetivo, não raro relacionada ao campo sentimental ou 

espiritual. Portanto, claramente um termo que marca uma subjetividade imprevista pela 

estabilidade do gênero. Além de reforçar expectativas quanto ao “livro que deve ser”, 

essa subjetividade abre espaço para a afirmação de funções não previstas nos 

documentos citados e que dizem respeito às funções do livro didático na relação com o 

professor: 

 

 auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, por meio 

da explanação de conteúdos curriculares e/ou do recurso a 

atividades, exercícios e propostas de trabalho; 

 favorecer a formação didático-pedagógica do docente, por 

meio de um diálogo constante entre sua formação presumida e 

aquela implicada na proposta pedagógica do livro didático 

(p.13). 

 

A leitura desse trecho do edital lança outra possibilidade de leitura quanto ao 

tempo dos modalizadores “deve/ não deve”: o documento alude a uma diferença entre a 

formação presumida do professor e a proposta pedagógica da obra. O termo 

“presumida” se refere ao presente do enunciado e, portanto, permite pensar que entre o 

livro que “deve ser” e o que “não deve ser”, pensados para o futuro como obras a serem 

inscritas para avaliação, existe o livro que é ao qual a expressão não deve ser pode 

indiretamente aludir. Esse livro que é tem uma presunção sobre o aluno e o professor 

que parecem alinhar-se ao “não deve ser” do documento, já que se pressupõe distância 

entre o que será a proposta pedagógica do livro e aquela que condiz com a formação 

presumida do professor – e que estaria espelhada no livro que é. 
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O edital confirma essa ideia quando, ao apresentar os critérios gerais de 

avaliação, reconhece: 

 

O critério da correção e da pertinência metodológicas reporta-se, 

entre outras referências relevantes, aos paradigmas teórico-

metodológicos que fundamentam as novas diretrizes didático-

pedagógicas para as duas disciplinas em questão
30

, paradigmas 

esses relativamente recentes, pouco difundidos e 

insuficientemente assimilados (p.14). 

 

Se os paradigmas são “relativamente recentes, pouco difundidos, 

insuficientemente assimilados”, é de se supor que a “formação presumida” do professor 

não os tenha ainda absorvido. No entanto, não só livros que privilegiem a dimensão 

propedêutica, ou aqueles “concebidos como manuais, com informações, regras e 

recomendações que visem à preparação do aluno para concursos, exames públicos ou 

exercício profissional específico” se incluem entre os livros que não devem ser, mas 

também aqueles que se mostrarem em desacordo com os “paradigmas teórico-

metodológicos relativamente recentes”, tomando-se aqui como referência temporal de 

recentes o ano de publicação desse edital que, publicado em 2003, regula a avaliação e 

compra de livros que serão usados na escola em 2005.  

A análise do quanto o que se coloca quanto ao livro que “deve ser” se opõe às 

características do livro que “não deve ser” ou ao “livro que é” será feita mais adiante. 

Nesse momento o foco de exame incide sobre o que essa oposição nos diz sobre o 

coenunciador. O coenunciador do edital está supostamente em acordo com os 

pressupostos que nele se afirmam: 

 

Reconhecidos esses pressupostos, cabe mencionar que o livro 

didático [...] atende a uma etapa da aprendizagem [...] cujos 

objetivos gerais vêm estabelecidos, pelo Artigo 35 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB; Lei 9394/96) 

[...] (p.11). 

 

O termo “reconhecidos”, embora possa referir-se ao próprio enunciado 

(equivalendo a “uma vez esclarecidos, colocados” tais pressupostos), também inclui o 

coenunciador colocando-o como pactuado com aquilo que o edital apresenta como parte 

do que deve ser o livro. Essa relação de subordinação é própria do gênero: uma fonte 

                                                           
30

 O trecho pertence à introdução geral dos critérios de avaliação do edital que previa compra de livros 

para duas disciplinas: Português e Matemática. É a essas duas disciplinas que o trecho se refere. 
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autorizada espera gerar uma ação para atingir determinados objetivos. Mas, no caso 

deste edital, expressa-se mais que a demanda de um objeto: pretende-se uma comunhão 

de princípios.  

Para se atingir tal comunhão, o documento faz um esforço argumentativo que 

oscila entre a afirmação de uma verdade, que o valor de necessidade epistêmica dos 

verbos modalizadores “deve ser” contribui para afirmar, e uma autoridade legítima que 

tem sua fonte e expressão no próprio gênero: o “deve ser” expressa uma necessidade 

deôntica. Faz parte desse esforço argumentativo do edital a citação dos documentos 

oficiais: a força da lei se alia à autoridade que o próprio gênero carrega para convencer 

o coenunciador do desenho que o livro didático para o Ensino Médio “deve ser”. Um 

coenunciador subjugado, mas cuja adesão aos princípios declarados no edital se mostra 

fundamental pois, sem ela, dificilmente se consegue escrever livros no desenho 

encomendado pelo edital. Por isso é preciso, além de subjugá-lo, convencê-lo. 

Embora o coenunciador direto do edital sejam as editoras de livros didáticos, o 

documento não se refere a elas diretamente ainda quando reconhece a complexidade de 

um objeto naturalmente fruto da interação de muitas vozes:  

 

o papel estratégico do livro didático deve-se à mediação que 

permite estabelecer entre o autor e o texto — como porta-vozes 

de um saber socialmente relevante — o aluno e o professor, três 

instâncias imediata e diretamente envolvidas num processo de 

ensino-aprendizagem histórica e socialmente determinado. 

Dessa forma, analisar um livro didático entendido como 

instrumento dessa função mediadora requer a explicitação de 

diversas inter-relações entre o autor e o texto, de um lado, e o 

aluno, o professor e o saber visado, de outro (p.12). 

 

Nesse trecho é aos autores e ao texto que o edital se refere como instâncias de 

produção; e ao aluno e ao professor como instâncias da recepção. 

Esse apelo direto aos autores e ao texto que produzem ignora, linguisticamente, 

a instância de mediação das editoras pela via da edição, produção, impressão e inscrição 

das obras. No entanto, elas estão implicadas tanto na elaboração do livro tal como “deve 

ser” quanto com o livro que “não deve ser”; são elas as responsáveis pela inscrição das 

obras na avaliação coordenada pelo MEC; e aos “aos titulares de direito autoral” — ou 

seja, às casas publicadoras — que, logo em sua abertura, o edital se dirige. Essa 

desconsideração, aliada à oposição do que o livro deve ser/ não deve ser e o livro que é, 
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cria um conflito no interior do discurso que se acirra se analisados os critérios gerais e 

os específicos de língua portuguesa apresentados pelo edital. 

 

3.6 O movimento argumentativo do texto e sua feição no enunciado 

 

Muitas são no enunciado as orações conformativas, conclusivas e finais. Essas 

orações se inscrevem em um movimento geral de argumentação essencial na afirmação 

de uma autoridade que precisa da adesão do tu a uma demanda e sua sujeição às 

limitações impostas pelo documento. 

O edital, ao apresentar os objetivos para o ensino Médio e as funções do livro 

didático, parte da referência a dados do SAEB, a partir dos quais conclui a importância 

do livro didático na melhoria do desempenho dos alunos e, disso, a importância desse 

livro na formulação de políticas públicas de educação. 

 

Dados relativamente recentes, como os do SAEB (BRASIL, 

1999), [...] vêm confirmando uma já antiga experiência escolar: 

o uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em 

particular do livro didático, têm, potencialmente, um efeito 

positivo sobre o desempenho e [...] sobre o desenvolvimento da 

autonomia relativa do aluno nos estudos. Assim, o livro didático 

revela-se como um fator de especial relevância em políticas 

públicas voltadas para a melhoria da qualidade na educação [...] 

(p.10). 

 

Desses pressupostos gerais o edital infere as funções do livro didático: 

 

Para cumprir adequadamente a função didático-pedagógica que 

esse papel estratégico lhe reserva, o livro didático precisa 

atender, inicialmente, a uma tripla exigência: 

 a adequação de sua proposta didático-pedagógica, em 

relação à situação de ensino-aprendizagem e aos objetivos 

visados; 

 a correção das informações, conceitos e procedimentos 

que integram e dão forma a essa proposta; 

 a sintonia com a legislação e os demais instrumentos 

oficiais que regulamentam e orientam a Educação Nacional, 

como as diretrizes, os parâmetros e os referenciais curriculares 

(p.10). 

 

Em seu plano enunciativo-argumentativo, o edital supõe em seguida 

reconhecidos esses pressupostos e recorre à LDB lembrando-a reguladora dos dispostos 
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sobre o Ensino Médio, etapa de escolaridade a que se dirigem os livros cuja inscrição no 

processo de avaliação o edital arbitra.  

 

Reconhecidos esses pressupostos, cabe mencionar que o livro 

didático objeto deste programa-piloto atende a uma etapa da 

aprendizagem — o Ensino Médio (EM) — cujos objetivos 

gerais vêm estabelecidos, pelo Artigo 35 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB; Lei 9394/96) [...] (p.11). 

 

É com base na invocação da lei que o edital afirma: “Assim [...] o livro deverá; 

Nesse sentido, incumbe ao Ensino Médio — assim como ao livro a ele destinado — 

uma tripla missão [...]”. 

O parágrafo que segue a essa constatação (e em parte já analisado neste trabalho) 

integra a corrente argumentativa criada no enunciado: 

 

Além disso, é preciso reconhecer que o papel estratégico do 

livro didático deve-se à mediação [...] entre o autor e o texto — 

como porta-vozes de um saber socialmente relevante — o aluno 

e o professor [...]. Dessa forma, analisar um livro didático 

entendido como instrumento dessa função mediadora requer a 

explicitação de diversas inter-relações entre o autor e o texto, de 

um lado, e o aluno, o professor e o saber visado, de outro (p.12). 

 

A expressão “além disso” soma à tripla missão do livro didático o desempenho 

de um papel estratégico. É desse papel — que a expressão “é preciso reconhecer”, 

envolvendo o eu e o tu do edital, impõe com a força da autoridade do próprio gênero 

como verdade — que se chega à conformativa introduzida dessa forma, trecho do 

enunciado em que se justifica o requerimento de “explicitação de diversas inter-relações 

entre o autor e o texto, de um lado, e o aluno, o professor e o saber visado, de outro”. 

Reconhecido o papel do livro como mediador, o parágrafo seguinte integra o 

plano argumentativo com a definição dessas funções: “Inspirando-nos livremente no 

levantamento efetuado por Gérard & Roegiers (1998), podemos indicar as mais 

importantes dessas funções, do ponto de vista das relações com o aluno [...]” (BRASIL, 

2003, p.14) — e seguem os compromissos eleitos pelo edital para serem cumpridos pelo 

livro didático junto ao aluno. 

Nesse parágrafo, a primeira pessoa indicada pelo pronome pessoal marca de 

modo explícito uma subjetividade que se vê reforçada por “livremente”, expressão já 

comentada neste trabalho. Aqui cabe ver como, apesar de carregar essa marca de 
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subjetividade, que se inscreve na instabilidade do gênero, essa definição se integra ao 

plano argumentativo geral e se ampara com conjunto de procedimentos que, ao mesmo 

tempo em que garantem autoridade, constroem um percurso de convencimento para 

conquistar a adesão do tu. 

O parágrafo que continua esse esforço de convencimento é introduzido pela 

conjunção “outro lado”, que marca o outro polo de atenção que deve manter o livro 

didático: o professor. 

 

Por outro lado, no que diz respeito a suas relações com o 

professor, o livro didático desempenha ao menos outras duas 

funções: 

 auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, por meio 

da explanação de conteúdos curriculares e/ou do recurso a 

atividades, exercícios e propostas de trabalho. 

 favorecer a formação didático-pedagógica do docente, por 

meio de um diálogo constante entre sua formação presumida e 

aquela implicada na proposta pedagógica do livro didático 

(p.13). 

 

Assim, tanto as funções definidas para o aluno quanto para o professor têm 

como origem remota os dados do SAEB, que determinam o papel desempenhado pelo 

livro, papel que orienta a definição de sua tripla missão. Soma-se à função, ao papel e à 

tripla missão aquilo que é determinado pela LDB, de que se extrai o foco definido, por 

um lado, para o aluno, por outro, para o professor. Esse o plano lógico montado no 

edital, o esquema geral de afirmação dos princípios que sustentarão a apresentação dos 

critérios comuns de avaliação dos livros destinados ao Ensino Médio. 

A apresentação dos critérios específicos de língua portuguesa marca, a meu ver, 

um segundo momento no movimento geral do esforço argumentativo do enunciado. Ela 

vem antecedida de um longo preâmbulo. A introdução traça um perfil escolar, social e 

cultural do alunado de ensino Médio. Esse perfil não cita fontes de dados; a 

indeterminação dos sujeitos — seja pela construção sintática de sujeitos indeterminados, 

seja pelo uso do infinitivo, seja ainda pelo uso de um presente que se afirma como 

verdade atemporal — faz soar uma verdade que se invoca enquanto tal pela fonte que a 

produz: novamente, cumpre lembrar que a autoria e o próprio gênero emanam uma 

autoridade que se afirma aqui apesar da falta de referências às fontes. Observe-se: 

 

primeiramente, pode-se dizer que [...] esse aluno já se apropriou 

parcialmente de práticas letradas mais complexas e menos 
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cotidianas, seja em leitura e compreensão de textos orais e 

escritos, seja em produção de textos (p.18). 

 

Cabe, portanto, ao ensino de Português [...] aprofundar o 

processo de apropriação das diversas formas de textos orais e 

escritos mais complexos [...] (p.18) 

 

Cabe, ainda, direcionar a aprendizagem desse aluno para as 

demandas e expectativas sociais mais amplas que recaem sobre 

o egresso desse nível de escolaridade (p. 18). 

 

trata-se de aprofundar e consolidar a formação do leitor em 

relação a pelo menos três tipos de discursos e/ou textos de 

especial relevância para o acesso à cultura letrada e a práticas de 

letramento típicas do convívio republicano: os textos literários, 

de um lado, e os expositivos/argumentativos e os injuntivos, de 

outro (p.18). 

 

é preciso, também, aprofundar um outro: o da reflexão sobre as 

propriedades e o funcionamento da língua e da linguagem, 

especialmente nessas situações de uso (p.18). 

 

Deve-se considerar, também, que, ao final do ensino Médio, a 

destinação do aluno é bastante variada (p.18). 

 

Finalmente [...] abrem-se para o jovem possibilidades próprias 

de protagonismo social, que se equilibram entre a militância e a 

profissionalização. Assim, jovem ou adulto, o aluno do ensino 

Médio, quando comparado com o do ensino fundamental, tem 

uma forma mais ativa de participação cultural, social e política, 

afigurando-se, portanto, como um sujeito de aprendizagem 

diferenciado (p.19). 

 

Sob o título “Perfil do alunado do Ensino Médio”, são introduzidos dados do 

INEP, SAEB, ENEM e PISA sobre o perfil escolar do aluno. Os dados incidem sobre 

relação idade-série, extratos socioeconômicos, níveis de letramento, desempenho nos 

exames citados com destaque — porque se fala aqui de livros de língua portuguesa — 

para os dados do SAEB: 

 

41% — quase a metade — dos jovens do final do ensino Médio 

que foram avaliados apresentam capacidades de leitura abaixo 

das citadas no relatório para o Nível 5, que são extremamente 

simples e básicas, além de exercidas sobre textos curtos e pouco 

complexos. Além disso, o relatório admite que apenas 5,35% 

dos jovens apresentam capacidades de leitura compatíveis com o 

que seria de se esperar ao término do ensino Médio. Estes 
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resultados revelam-se bastante compatíveis e coerentes com os 

do Relatório PISA/2000 (p.22). 

 

Esses dados têm, no edital, longa decorrência:  

 

apontam enfaticamente não somente para a necessidade de 

aprofundar o processo de apropriação de capacidades de leitura 

e escrita, especialmente as mais sofisticadas, por parte dos 

alunos deste grau, como também para a premente exigência de 

mudança nas práticas de letramento escolar ainda vigentes no 

ensino Médio (p.23). 

 

Como se vê (ou lê), é com base neles que o edital pretende justificar a “mudança 

nas práticas de letramento” no ensino Médio. Atrela essa necessidade à continuidade do 

previsto para o ensino fundamental: 

 

Assim, devem estender-se, para esse nível, as três preocupações 

centrais já estabelecidas, para o ensino fundamental de 

Português: 

a) o processo de apropriação da linguagem escrita (em 

compreensão e produção) pelo aluno, assim como das formas 

públicas da linguagem oral — o mais complexo e variado 

possível; 

b) o desenvolvimento da proficiência na norma-padrão, 

especialmente em sua modalidade escrita, mas também nas 

situações orais públicas em que seu uso é socialmente requerido;  

c) a prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em 

que se fizer necessária ao desenvolvimento da proficiência oral e 

escrita, em compreensão e produção de textos (p.23). 

 

Objetivo caro a esse edital, a defesa do atrelamento do ensino Médio ao 

fundamental será retomada adiante, amparada em outros argumentos ainda. Também é 

preciso marcar a ausência de alusão à literatura, cujo estudo tem importante tradição no 

Ensino Médio por reconhecidamente cumprir papel importante na construção das 

identidades. 

Do perfil traçado decorrem a necessidade de se continuar perseguindo no Médio 

os objetivos traçados para o fundamental e a conclusão de que o livro deve desenvolver-

se nas direções citadas.  

O edital retoma em seguida conclusões sobre os dados de perfil do alunado e 

afirma uma série de recomendações quanto ao trabalho com o texto, com o ensino da 

norma padrão e a reflexão sobre a língua. 
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No trabalho com textos recomenda-se: 

 uma abordagem dos textos de literatura orientada para a 

formação do leitor literário e secundada por um processo de 

construção de conhecimentos específicos; 

 uma abordagem mais intensa e sistemática dos gêneros em 

circulação nas esferas públicas, tais como a técnico-científica, a 

política, a do jornalismo de opinião e os mais frequentes no 

mundo do trabalho, privilegiando-se textos opinativos, 

argumentativos, expositivos e injuntivos; 

 um diálogo o mais intenso possível com as formas de 

expressão e os gêneros próprios das culturas juvenis; 

No ensino da norma-padrão, por outro lado, torna-se necessário: 

 abordar os fatores socioculturais e políticos que entram em 

jogo no estabelecimento e difusão de ideais e padrões 

linguísticos; (p.23). 

 

Essas recomendações, que no âmbito do edital não serão tomadas como tal, mas 

como um dever, estão já impregnadas de uma perspectiva que não decorre dos dados 

anteriores necessariamente, mas se trata de uma escolha de paradigma que vem para 

substituir outro.  

O documento cita a seguir os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino 

Médio (PCNEM) para com eles travar um embate de consequências no mínimo curiosas 

para o edital. O documento começa adotando o PCNEM em seu reconhecimento da 

necessidade de se atentar para o “impacto das diferentes linguagens e mídias da vida 

contemporânea”. 

A expressão "por outro lado” introduz a citação dos “objetivos pragmáticos” 

para a área. O edital cita então trecho dos PCNEM que apresentam os objetivos gerais 

da área e, em seguida, objetivos disciplinares, estes comentados pela autoria do edital, 

outros não. Os comentários inscrevem no edital uma leitura dos Parâmetros. Os 

destaques em itálico e em bold estão no texto original do edital: 

 

 Considerar o Português como fonte de legitimação de 

acordos e condutas sociais e como representação simbólica de 

experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e 

agir na vida social [Nesse momento, o texto dos PCN dá algum 

destaque à literatura.]; 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 

relacionando textos/contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura, de acordo com as condições de 

produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação e propagação de ideias e escolhas) [O 
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que aponta para uma abordagem discursivo-enunciativa da 

linguagem verbal e indica uma abordagem linguístico-

gramatical voltada para a língua em uso.]; 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

manifestações da linguagem verbal [O que dá destaque a 

práticas apreciativas e argumentativas.]. 

[...] 

Quanto à competência de Investigação e compreensão, 

destacam-se o texto literário e as relações entre linguagem oral e 

escrita: 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas 

instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio 

representativo da cultura e as classificações preservadas e 

divulgadas, no eixo temporal e espacial [portanto, não se trata, 

aqui, da formação do leitor literário, mas da indicação de certos 

tipos de enfoque para o “estudo” da literatura]; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a 

língua oral e escrita e seus códigos sociais, contextuais e 

linguísticos (p.24). 

 

Os comentários desenham um embate entre o edital e os PCN sobretudo no que 

diz respeito ao estudo da literatura: enquanto o edital defende a formação do leitor 

literário por meio de “experiências significativas de leitura”, os Parâmetros se referem a 

“estudo da literatura”. Esse debate introduz uma novidade no percurso enunciativo-

argumentativo do texto: se até o momento dados, pesquisas, gráficos, legislação, 

documentos oficiais vinham sendo usados para amparar as propostas do edital, neste 

momento é o inverso: é justamente o rechaçamento de parte do documento oficial que 

serve de argumento para a afirmação de um dado posicionamento — no caso, quanto ao 

ensino da literatura principalmente: 

 

O grau de generalidade na formulação desses objetivos de 

ensino, assim como a necessidade de articular diferentes 

instâncias na construção das referências que fundamentarão a 

definição de princípios e critérios de avaliação para o livro-

didático do ensino Médio, certamente nos convocam a um grau 

maior de especificação e elaboração. 

Para tanto, deve-se reconhecer que tanto esses objetivos quanto 

o desempenho em leitura e escrita ainda insatisfatório, por parte 

dos egressos do ensino Médio, assim como outros fatores 

relacionados ao perfil do alunado em questão, recomendam que 

os conteúdos de Português sejam encarados como 

essencialmente procedimentais, impondo-se, portanto, uma 

estreita articulação e mesmo uma relativa continuidade de 

objetivos entre o ensino fundamental e o Médio. Especificidades 

à parte, trata-se, em ambos os casos, de desenvolver a 
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proficiência do aluno, seja em leitura e escrita, seja em certos 

usos públicos da linguagem oral, desenvolvendo-se a reflexão e 

os conhecimentos dela decorrentes na exata medida em que se 

mostrem pertinentes para a consecução desses objetivos (p.25). 

 

O parágrafo, essencial na formulação estratégica da argumentação do 

documento, dá prosseguimento ao embate com os PCNEM para negá-lo e concluir que 

o ensino de português deve ser procedimental, e não mais pragmático (diz o edital: “Por 

outro lado, os objetivos para a área, como é fácil constatar, definem-se em termos 

essencialmente pragmáticos” – merecendo reparo a expressão “é fácil constatar” que, 

com o uso do infinitivo, envolve o coenunciador na investida contra o PCN); que o 

ensino da literatura deve pautar-se pela formação do leitor literário e não pelo estudo da 

literatura; e que se impõe “uma estreita articulação e mesmo uma relativa continuidade 

de objetivos entre o ensino fundamental e o Médio”. 

Os critérios propriamente ditos serão apresentados a partir daí. Essas conclusões 

representam o final de uma cadeia argumentativa que tem no amparo legal – leis e 

documentos produzidos por instâncias oficias tais como INEP, MEC, SAEB, etc. - , na 

estabilidade do gênero e no poder de compra do Estado, que prevê compra para os cerca 

de oito milhões de alunos do Ensino Médio, suas principais forças argumentativas e 

persuasivas. Curiosamente, ao negar uma dessas fontes — os Parâmetros Curriculares 

nacionais — e apontar nos comentários suas inconsistências, o edital finaliza sua 

plataforma de lançamento de novos paradigmas que irão orientar a produção didática no 

país. 

 

3.7 Polêmicas abertas 

 

Conforme anunciado neste trabalho, os conceitos de polêmica aberta e polêmica 

velada formulados por Bakhtin e seu Círculo mostra-se especialmente produtivo neste 

trabalho. Por meio da investigação dessas polêmicas pode-se chegar à configuração da 

arena (ou das arenas?) discursiva(s) que o edital instaura. 

As polêmicas abertas, como esclarece o próprio conceito, são bastante evidentes 

e estão orientadas para o discurso refutável do outro, que é seu objeto. Vamos então 

investigar como o discurso do edital estabelece uma polêmica aberta com os PCNEM, 

tomados aqui como um enunciado concreto a que o edital se dirige diretamente. 
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3.7.1 A polêmica aberta com os PCNEM/99 

 

Importa destacar ainda uma vez o embate com os PCNEM de 1999, pois é nele 

que o edital tem seu principal ponto de inflexão: ao estabelecer esse debate, o edital 

quer deixar de ser um edital para constituir-se em documento de caráter legislador. 

Vejamos. 

Esse embate tem início já no início do anexo IV, quando o edital se apoia em 

dados do SAEB para justificar a necessidade  

 

de aprofundar o processo de apropriação de capacidades de 

leitura e escrita, especialmente as mais sofisticadas, por parte 

dos alunos deste grau, como também para a premente exigência 

de mudança nas práticas de letramento escolar ainda vigentes no 

ensino Médio. Assim, devem estender-se, para esse nível, as 

três preocupações centrais já estabelecidas, para o ensino 

fundamental de Português [...] (p.23) 

 

Tais preocupações, então, são decalcadas dos documentos que regem o ensino 

fundamental. 

Mas o debate se estabelece plenamente quando o documento traz a voz dos 

PCNEM para dentro do enunciado e estabelece com eles uma interlocução direta que o 

aprova apenas em uma parte muito pequena. Trata-se aqui de uma polêmica aberta, que, 

segundo Bakhtin (2010, p.224), “[...] está simplesmente orientada para o discurso 

refutável do outro, que é seu objeto”. 

A citação dos PCN e os comentários em trecho do edital já reproduzido neste 

trabalho mostram que o instrumento concorda com um aspecto que, no conjunto dos 

Parâmetros, não pode ser considerado desimportante, mas menor: a agregação do termo 

suas tecnologias ao título daquele documento. 

No que se refere às diretrizes propriamente ditas, o edital irá confrontar 

diretamente os PCN ao considerar que  

 

O grau de generalidade na formulação desses objetivos de 

ensino, assim como a necessidade de articular diferentes 

instâncias na construção das referências que fundamentarão a 

definição de princípios e critérios de avaliação para o livro-

didático do ensino Médio, certamente nos convocam a um grau 

maior de especificação e elaboração (p.25). 
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A consideração de que o grau de generalidade nos convocam a uma maior 

especificação, aliada àquelas feitas por ocasião da apresentação dos dados do SAEB, 

preparam o terreno onde se pretende fazer prosperar a ideia de que o Ensino Médio deva 

manter “estreita articulação e mesmo uma relativa continuidade de objetivos” com o 

Ensino Fundamental. E argumenta o edital: 

 

Especificidades à parte, trata-se, em ambos os casos, de 

desenvolver a proficiência do aluno, seja em leitura e escrita, 

seja em certos usos públicos da linguagem oral, desenvolvendo-

se a reflexão e os conhecimentos dela decorrentes na exata 

medida em que se mostrem pertinentes para a consecução desses 

objetivos. 

Nesse sentido, a matriz de princípios e critérios de avaliação de 

livro didáticos de Português para o ensino Médio apresentada na 

próxima seção toma como referência de base a sua congênere do 

ensino fundamental, devidamente revista, adaptada e expandida 

[...] (p.25). 

 

Dessa posição decorrem as “características” do livro pretendido pelo Ministério. 

O embate com os PCN explicita uma pretensão do edital que vai muito além daquilo 

que lhe seria pertinente: ao abrir fogo contra os PCN, o edital confronta e quer substituir 

um documento oficial, discutido com professores, estudiosos, em diferentes fóruns 

ligados à educação, por outro cuja finalidade, reforço, não é legislar sobre a educação, 

mas regular a compra de livros didáticos, e por meio dele marcar uma mudança de rota 

na educação brasileira, contrariando uma legislação em vigor. Isso explica em parte o 

esforço argumentativo no texto. 

Esse esforço também se justifica pela permanência daquilo que se anunciava 

nesse primeiro edital, impondo-se como política pública cujas exigências, a cada 

avaliação de livros destinados ao ensino Médio, são cobradas pela equipe avaliadora 

com uma severidade cada vez maior. 

 

3.7.2 O caso da literatura  

  

O caso do estudo da literatura merece análise à parte pelas contradições que 

aparecem no documento em torno dela. 

A primeira referência ao estudo da literatura é feita na introdução que antecede a 

apresentação dos critérios de avaliação dos livros de português. 
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Em especial, trata-se de aprofundar e consolidar a formação do 

leitor em relação a pelo menos três tipos de discursos e/ou textos 

de especial relevância para o acesso à cultura letrada e a práticas 

de letramento típicas do convívio republicano: os textos 

literários, de um lado, e os expositivos/argumentativos e os 

injuntivos, de outro. 

Os primeiros tipos de discurso/texto relacionam-se ao contato 

direto com a cultura literária e, por meio dela, com outras 

formas da cultura erudita estreitamente relacionada a uma 

escolarização de níveis superiores, mesmo que não 

necessariamente universitários. Os demais, por sua ampla e 

cotidiana circulação em diferentes esferas da vida pública — 

jornalística, científica, técnica etc. —, em mídias tão diversas 

como a impressa, a televisiva e a digital, são essenciais para o 

livre trânsito no mundo do trabalho e para a participação social 

cidadã (p.18). 

 

O trecho separa os textos entre os ligados à “cultura literária”, “à cultura 

erudita”, a uma “escolarização de níveis superiores” e os ligados ao mundo do trabalho 

e à “participação social cidadã, ao convívio republicano”. Faz supor então que os textos 

literários não são essenciais à vida cidadã nem ao mundo republicano, inserindo-se 

assim como um brilhareco no universo da cultura letrada — aqui a literatura não serve 

para nada a não ser dar acesso à “cultura superior”. Conforma-se assim a uma imagem 

bastante estereotipada da literatura como belas artes, uma perspectiva positivista, que 

atrita com outras posições assumidas no edital. 

Em outro trecho, ao apresentar a matriz de “princípios e critérios de avaliação de 

livro didáticos de Português para o ensino Médio”, a literatura é citada como parte 

expandida da base do Ensino Médio. O edital afirma como preocupação “[...] a 

formação do leitor literário, inclusive no que diz respeito aos conhecimentos 

linguísticos que se revelem indispensáveis” (BRASIL, 2003, p.25). 

Por formação do leitor literário, o edital entende que  

 

familiarizar o aluno com uma atitude de disponibilidade diante 

do texto literário, fazendo de seu contato com este uma efetiva 

experiência. Por experiência, nesse caso, entenda-se um contato 

primordialmente sensível entre o aluno e o texto, de tal forma 

que desse contato resulte alguma mudança em seu modo de 

perceber a realidade (p.30). 
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Neste caso a literatura deixa de estar atrelada à cultura letrada, às camadas 

superiores para servir ao propósito de formar um leitor literário e desenvolver 

conhecimentos linguísticos. 

Em outro trecho do edital, o texto literário é colocado como um entre outros (“os 

gêneros e os tipos de textos selecionados para o livro didático devem ser o mais 

diversificados possível [...]”): 

 

 Por seu significado cultural, por seu valor estratégico para 

o desenvolvimento de capacidades leitoras, inclusive no que diz 

respeito aos procedimentos estéticos, os textos da tradição 

literária de língua portuguesa, especialmente a brasileira, são 

imprescindíveis. Sua seleção, entretanto, deve obedecer a 

critérios relacionados a um projeto pedagógico de formação do 

leitor literário, como aquele capaz de fruir, apreciar e analisar o 

texto dessa esfera, em seus variados gêneros. Nesse sentido, a 

organização da coletânea não tem qualquer compromisso 

necessário com a ordem cronológica, muito embora não possa 

prescindir dos contextos históricos a que os textos se 

relacionem. 

 Os autores selecionados devem ser representativos da 

produção literária visada e não precisam restringir-se apenas aos 

de Língua Portuguesa. Boas traduções serão bem vindas, 

especialmente quando pertinentes para a compreensão tanto do 

fenômeno literário quanto da constituição das literaturas de 

Língua Portuguesa (p.27). 

 

Nesse trecho, o estudo da literatura ganha alguma especificidade: está valorizada 

por seu “significado cultural”, por seu “valor estratégico para o desenvolvimento de 

capacidades leitoras, inclusive no que diz respeito aos procedimentos estéticos”. 

Portanto, aqui já não se aludem aos conhecimentos linguísticos, mas estéticos. As 

colocações ainda são genéricas: não se esclarece o que é formar um leitor literário 

mesmo quando se refere a propiciar pela leitura do texto dessa esfera “um contato 

primordialmente sensível entre o aluno e o texto, de tal forma que desse contato resulte 

alguma mudança em seu modo de perceber a realidade”. O que significa esse trabalho? 

Como o livro didático pode desenvolvê-lo?  

Fala-se em “compreensão [...] da constituição das literaturas de Língua 

Portuguesa”, em “fruir, apreciar e analisar o texto dessa esfera” ao mesmo tempo em 

que é desprezada a cronologia. Mas aqui a literatura deixa de atrelar-se a beletrismo e a 

conhecimentos linguísticos. 
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A recusa à cronologia recrudesce ao se inserir em uma polêmica aberta que 

confronta o livro ideal com o que mantém práticas tradicionais. Esse trecho está 

marcado no edital de modo a diferenciar-se do texto geral: vem introduzido pelo título 

“Formação do leitor literário e construção de conhecimentos relativos à literatura” e está 

em bold, com maior espaçamento de caracteres no texto original. 

 

O estudo sistemático da literatura no ensino Médio vem-se 

mantendo quase que intocado, nas propostas que se podem 

observar nos livros mais conhecidos da área. Persiste, ainda, 

a tradicional concepção informativa de literatura, entendida 

como conjunto de conhecimentos histórico-culturais e 

estéticos que se supõem poder fazer a mediação entre o leitor 

e a obra. Nessa concepção, o contato entre essas instâncias 

fica subordinado a critérios de avaliação e mecanismos de 

acesso atrelados a preceitos nem sempre muito adequados à 

compreensão da obra, por conta de uma origem de caráter 

normativo ou excessivamente canônico, que acabam 

perturbando o efetivo trabalho do leitor (p.29). 

 

Aqui, portanto, embora não cite os títulos, o edital faz uma ofensiva contra um 

ensino de literatura que privilegia conhecimentos “histórico-culturais e estéticos”, 

descrevendo esse processo em seguida. 

 

Ainda hoje, ensinar literatura no ensino Médio vem consistindo 

aproximadamente nos seguintes passos: 

1. Ligar a literatura a uma suposta evolução cronológica. O que 

remete à necessidade de "começar pelo começo", exigindo do 

aluno a aproximação a padrões e usos linguísticos muito 

distantes de seus usos mais imediatos. A fruição dos textos 

originais, exigência básica do ensino da literatura, acaba 

prejudicada por esse distanciamento. 

2. Fornecer um quadro da época, com os principais 

acontecimentos. 

3. Informar sobre as tendências estéticas em vigor: [...] 

4. Apresentar dados biográficos do autor. 

5. Resumir a obra [...] 

[...] 

No entanto, a concepção da literatura como conjunto de 

monumentos culturais, subjacente a essas práticas, foi colocada 

em questão nessa mesma área de conhecimento, exigindo-se 

uma prioridade do contato, o mais possível, direto, com o texto 

literário (p.29-30). 
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O que se quer, portanto, não é mais a literatura que permita “contato direto com 

a cultura literária e, por meio dela, com outras formas da cultura erudita estreitamente 

relacionada a uma escolarização de níveis superiores”, como colocado em trecho 

anterior do edital, mas a que permita uma “experiência” ou “contato sensível” com o 

texto, ou seja, a leitura propriamente dita de textos literários. 

Uma experiência, diga-se, mediada, em sua dimensão prática, pelo livro 

didático, que precisaria romper com o paradigma identificado no edital como 

“tradicional concepção”. Esse rompimento, como se verá adiante, é parte importante da 

arena discursiva instaurada pelo edital. 

Em outro trecho, o edital faz questão de frisar que  

 

a literatura, que efetivamente não pode ser considerada nem 

superior nem inferior aos outros modos discursivos (linguagem 

científica, linguagem jornalística, diálogos espontâneos do dia-

a-dia), tem, inegavelmente, essa particularidade, de ser o menos 

pragmático e o menos contingente de todos (p.30). 

  

Mas, curiosamente, é apenas ao texto literário que o edital abre um item 

específico, chamado “Formação do leitor literário e construção de conhecimentos 

relativos à literatura”. Isso também cria certo descompasso no interior do enunciado, 

que parece oscilar de posição com relação ao texto literário e ao modo como deve ser 

tratado na escola, como se trouxesse diferentes vozes que não compõem uma unidade 

coesa. 

Essa impressão se fortalece quando o edital afirma: 

 

Em síntese, na área de literatura, um livro didático deve, 

fundamentalmente, visar a formação do leitor de textos 

literários, conduzindo o aluno, portanto, a: 

 Compreender um texto, captando-o em suas condições de 

produção e em sua organização fundamental, de modo a poder 

dar conta das múltiplas interpretações que ele pode suscitar. 

 Perceber significações que estão sugeridas ou aludidas no 

texto. 

 Perceber a relevância da estruturação do texto para a sua 

compreensão mais geral. As noções ligadas a gêneros literários e 

seus componentes, assim como as informações relativas ao 

contexto histórico-social de produção, não são autônomas, e têm 

relevância apenas na medida em que permitem uma visão mais 

sistemática do texto. 

 Perceber a relevância dos recursos estilísticos na 

construção da obra. 
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 Realizar associações e estabelecer relações com outras 

áreas do 

conhecimento humano, com a época, com as tendências 

estéticas vigentes etc. 

 Finalmente, o objetivo principal do livro didático, no 

ensino de literatura, deve ser o de levar o aluno à integralização 

da leitura efetuada, considerando todos os aportes trazidos 

durante o processo e hierarquizando-os, isto é, interpretando 

(p.30-31). 

 

Captar as “condições de produção” de um texto literário, perceber “as 

informações relativas ao contexto histórico-social de produção” articuladas a “uma 

visão mais sistemática do texto”, associar e “estabelecer relações com outras áreas do 

conhecimento humano, com a época, com as tendências estéticas vigentes” — essas 

preocupações estariam contempladas nos livros didáticos mais conhecidos da área? Os 

alunos desenhados pelos dados do SAEB, segundo os quais “32,11 % dos alunos da 3a 

série do ensino Médio que prestaram o exame encontram-se no Nível 5, que é 

caracterizado por capacidades de leitura muito simples” estariam aptos a uma 

“integralização da leitura efetuada, considerando todos os aportes trazidos durante o 

processo e hierarquizando-os, isto é, interpretando”?  

Nos diferentes trechos citados observa-se uma arena interna ao enunciado, que 

opõe tanto formas de entender literatura como concepções de ensino desse objeto
31

. A 

configuração dessa arena está dada pelo confronto entre os diferentes trechos do edital 

que se referem à literatura.  

                                                           
31

 As discussões sobre o papel da literatura e como deve ser tratada na escola sempre me trazem à 

memória um texto de Antonio Candido, “O direito à literatura”, em que o professor, considerado também 

um dos maiores críticos literários brasileiros, destaca o papel humanizador da arte das palavras: 

“Alterando o conceito de Otto Ranke sobre o mito, podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das 

civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, 

talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, 

sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 

subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância equivalente à das formas 

conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, grupal ou escolar. Cada sociedade 

cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas 

crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles.  

Por isso é que em nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e 

educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os 

valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas 

manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, 

apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é 

indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que 

nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante.” Mas Antônio Candido, a se 

considerar seus livros e a ideia que cria de sistema literário, parece achar que se deve respeitar a 

cronologia. 
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Observa-se também uma arena externa, que opõe os livros desenhados pelo 

edital aos “mais conhecidos da área”, marcados por práticas tradicionais. Como seria, de 

fato, o projeto didático-pedagógico desses livros? É o que passamos a analisar para 

configurar a arena externa instaurada pelo edital. 

 

3.7.3 Com a palavra, o mercado: a configuração geral do trabalho com literatura 

nas coleções didáticas de língua portuguesa por volta dos anos 2000 

 

Embora o edital preveja compra de volume único das obras de Língua, 

explicitando logo na abertura seu objeto — “a convocação de titulares de direito autoral 

para inscrição no processo de avaliação e seleção de livros didáticos compreendendo 

Coleção de matemática e Volume Único de Português” — este trabalho selecionou para 

análise trechos das três coleções
32

 mais adotadas à época
33

 da publicação desse edital 

querendo identificar neles o seu projeto geral, as escolhas teórico-metodológicas que lhe 

servem como vetor. Essa escolha se justifica pelo fato de que predominavam, no 

mercado dos didáticos, livros seriados em três volumes, um para cada série do Ensino 

Médio. Esse formato, pelo número de páginas que disponibiliza para o desenvolvimento 

do conteúdo, permite um tratamento mais aprofundado dos temas selecionados para 

cada volume do que, como pede o edital, um único volume. A imposição desse formato 

diluirá o que, nas coleções do mercado, se dispunha em três volumes, exigindo esforço 

considerável das editoras no sentido de selecionar os conteúdos ou resumi-los, já que os 

cerca de quatro meses entre a publicação do edital, em outubro de 2003, e a data de 

entrega das obras, em janeiro de 2004, não permitiria muito mais que isso. Mas a 

diluição atinge principalmente o conteúdo; as opções teórico-metodológicas, principal 

alvo de inflexão do edital, ficam, mesmo nas obras em volume único, mais preservadas, 

ou seja, seguem os mesmos princípios que as obras em três volumes. 

                                                           
32

 As editoras, além de manterem trancados a sete chaves seus dados de vendas por entenderem que a 

disponibilização deles serviria à formulação de estratégias comerciais e editoriais por parte da 

concorrência, afirmam que não os mantêm atualizados. Consulta junto às editoras Moderna, Saraiva e 

FTD mostraram a impossibilidade de se chegar a eles. No entanto, trabalhadores do mercado editorial 

sabem, com base em suas pesquisas internas, a maioria delas, é verdade, feitas, pelo menos até a data que 

aqui nos importa, de modo muito pouco científico, em geral baseadas em listas de adoção ou consulta a 

livrarias, quais são os líderes de mercado. Foi com base nessa informação que aqui foram selecionados os 

livros de Faraco e Moura (Ática), Nicola (Scipione) e Cereja e Magalhães (Atual) para análise. 
33

 Dos livros selecionados para análise, dois foram publicados em 1999 e um em 2000. As mudanças nos 

livros se operam no detalhe e não lhes alteram o desenho geral, que é o que quer investigar essa 

dissertação. Assim, mais que uma análise detalhada dos livros, interessa o desenho geral cuja descrição 

permite observar em que medida atendem ao desenho, também geral, do livro pretendido pelo edital. Por 

isso, ainda que não sejam exatamente de 2003, ano da publicação do edital, os livros analisados servem 

ao propósito aqui definido. 
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Foram selecionadas para análise as coleções Língua e literatura, de Faraco e 

Moura, publicado pela editora Ática; Língua, literatura e redação, de Nicola, publicado 

pela editora Scipione; Português: linguagens, de William Cereja e Thereza Magalhães, 

publicado pela editora Atual, para análise do sumário, da apresentação do Romantismo 

e da apresentação de José de Alencar e a leitura posposta de seu romance Senhora, 

tradicionalmente tratados nos volumes destinados ao 2º ano do Ensino Médio. A leitura 

do sumário permite uma visão geral da organização do trabalho. O Romantismo é 

considerado por Antonio Candido o primeiro movimento literário brasileiro em que 

adquire “plena nitidez” o que ele chama sistema literário, a partir do qual se pode falar 

em literatura brasileira. Por sistema o autor entende  

 

um conjunto de obras ligadas por denominadores comuns, que 

permitem reconhecer as notas dominantes duma fase. Estes 

denominadores são, além de características internas [...], certos 

elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente 

organizados, que se manifestam historicamente e fazem da 

literatura um aspecto orgânico da civilização. Entre eles se 

distinguem: a existência de um conjunto de produtores literários, 

mais ou menos conscientes de seu papel; um conjunto de 

receptores, formando os diferentes tipos de público, sem os 

quais a literatura não vive; um mecanismo transmissor, (de 

modo geral, uma linguagem traduzida em estilos), que liga uns 

aos outros (1975, p.23). 

 

A escolha de Alencar e de seu romance Senhora se explica pela presença certa 

tanto do autor como da obra em todas as coleções didáticas de língua portuguesa para 

Ensino Médio, ambos considerados canônicos, o que favorece uma análise mais 

equânime das obras selecionadas. As páginas analisadas se encontram no Anexo II deste 

trabalho. 

 

3.7.3.1 Os sumários revelam a cronologia 

 

Uma leitura do sumário permite já perceber que os livros contrariam o edital 

quando este afirma que “a organização da coletânea não tem qualquer compromisso 

necessário com a ordem cronológica” (BRASIL, 2003, p.27); ou quando critica o ensino 

previsto nesses livros, que liga  
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a literatura a uma suposta evolução cronológica. O que remete à 

necessidade de “começar pelo começo”, exigindo do aluno a 

aproximação a padrões e usos linguísticos muito distantes de 

seus usos mais imediatos (p.29). 

 

Todos os livros seguem a cronologia no estudo da literatura. O sumário de 

Faraco e Moura mostra que o livro está organizado em unidades. Tratará o Romantismo 

em 8 unidades: uma para exposição geral, outra para o Romantismo em Portugal e no 

Brasil, uma para cada geração de poetas românticos, uma para o romance urbano, outra 

para o regionalista, outra para José de Alencar. Em seguida irá apresentar o Realismo e 

o Naturalismo, o Parnasianismo e o Simbolismo. 

No livro de Nicola, os conteúdos e a sequência é a mesma. Muda apenas o modo 

de organizá-los. Aqui o conteúdo se divide em capítulos. O Romantismo está 

organizado em quatro capítulos. Na sequência são apresentados o Realismo, o 

Parnasianismo e o Simbolismo. O Naturalismo não aparece nomeado no sumário, mas a 

ordem em que as estéticas são apresentadas segue a cronologia. 

No livro de Cereja e Magalhães, a organização geral prevê unidades e capítulos. 

Os conteúdos de literatura, língua e produção de texto se alternam, sem constituírem 

partes separadas no volume. O que não implica relação entre essas frentes: cada uma 

delas desenvolve uma programação isolada, autônoma, sem relação entre si. No eixo da 

literatura, os movimentos estendem-se em sequência cronológica. O Romantismo é 

apresentado em dez capítulos divididos em duas unidades. Das duas unidades que 

tratam do Romantismo, uma é dedicada à apresentação geral e à poesia, e outra, à prosa. 

Em seguida, e nesta sequência, o livro apresenta, em uma unidade, o Realismo, o 

Naturalismo e o Parnasianismo e, na última unidade, o Simbolismo. 

Como se vê, no segundo volume das coleções mais adotadas do mercado, apesar 

de variações no modo de acomodar internamente os conteúdos, vige a organização 

cronológica. Faz supor que o primeiro volume trate também cronologicamente a 

literatura, acompanhando sua história a partir da Idade Média até o século XVIII, 

conforme regência do cânone, que parte da tradição fundada pelo Trovadorismo 

português, deixando o XIX para o segundo volume e o XX, para o terceiro. Como esses 

livros orientam em boa medida a prática do professor, é possível supor que também ele 

adote essa sequência como forma de desenvolver o curso de literatura. 

Essa orientação confronta diretamente o que diz o edital, o qual pretende que a 

seleção de textos – e supostamente autores – sejam selecionados em função de 
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um projeto pedagógico de formação do leitor literário, como 

aquele capaz de fruir, apreciar e analisar o texto dessa esfera, em 

seus variados gêneros. Nesse sentido, a organização da 

coletânea não tem qualquer compromisso necessário com a 

ordem cronológica [...] (p.27). 

  

A formação do leitor literário como aquele “capaz de fruir, apreciar e analisar o 

texto dessa esfera, em seus variados gêneros” é colocada no edital como prejudicada 

pela cronologia. Mas, a rigor, a sequência temporal prejudicaria de fato a fruição, 

apreciação e análise de textos dessa esfera em seus variados gêneros? Provavelmente o 

edital tem como substrato o contato com textos cujo vocabulário, cuja temática ou 

composição se mostrem muito diversas daquelas mais próximas da realidade do aluno. 

Mas isso não está claramente colocado, mesmo quando, ao descrever em tom de crítica 

o projeto predominante dos livros didáticos, condena:  

 

Ligar a literatura a uma suposta evolução cronológica. O que 

remete à necessidade de "começar pelo começo", exigindo do 

aluno a aproximação a padrões e usos linguísticos muito 

distantes de seus usos mais imediatos. A fruição dos textos 

originais, exigência básica do ensino da literatura, acaba 

prejudicada por esse distanciamento (p.29). 

 

Nesse caso, teria de ser melhor definido o que seria formar o leitor literário, já 

que não seria possível, pela ótica do edital, iniciar o aluno em textos mais distantes dele, 

ao contrário, o trecho faz supor que o desejável seriam textos de temática e vocabulário 

“familiares aos alunos”. Isso forma um leitor literário? Afinal a leitura desses textos, 

mesmo mais distantes, não poderia se colocar a favor da formação de um aluno “capaz 

de fruir, apreciar e analisar o texto dessa esfera, em seus variados gêneros”? 

No quesito da organização geral, portanto, os livros disponíveis no mercado e as 

práticas que eles orientam confrontam radicalmente o edital que, ao aludir a um projeto 

de formação do leitor literário, condena a cronologia mas valoriza, ao mesmo tempo, 

contextos de época, como em 

 

Compreender um texto, captando-o em suas condições de 

produção e em sua organização fundamental, de modo a poder 

dar conta das múltiplas interpretações que ele pode suscitar [...] 
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[...] as informações relativas ao contexto histórico-social de 

produção, não são autônomas, e têm relevância apenas na 

medida em que permitem uma visão mais sistemática do texto 

(p.30-31). 

 

Esse confronto se dá em uma instância bastante estratégica na formulação do 

livro. A opção pela cronologia corresponde a um desenho condenado pelo edital, mas 

que predomina nas coleções mais adotadas. Esse embate se confirma na apresentação da 

estética romântica. 

 

3.7.3.2 A apresentação da estética: um confronto de intencionalidades  

 

A apresentação do Romantismo ganha, em cada livro, diferenças de tom sem 

que isso implique, no entanto, mudanças significativas no projeto do livro pretendido 

pelo edital. 

Em Faraco e Moura, a unidade abre com uma imagem do pintor francês Girodet 

Trioson, precursor romântico, e um trecho de Gonçalves Dias que registra uma 

definição sua de “Poesia”, atravessada, portanto, da visão romântica do gênero. 

Em seguida é proposta a leitura de uma carta de amor de Dylan Thomas, poeta 

galês que não escreveu no período romântico, dado que nasceu em 1914. Considerando-

se o trecho transcrito, essa escolha sugere que o livro irá se preocupar sobretudo com a 

questão temática, já que o tema da carta é o amor, registrado em uma escrita atravessada 

de sentimental impulsividade. Dentre as questões que se seguem à carta, várias se 

dedicam à identificação de informações do texto (“Sem sua amada, como o autor se 

sente?”); outras, pedem julgamento pessoal do aluno (“Se você fosse utilizar apenas um 

adjetivo para qualificar essa carta, qual você empregaria?”); algumas, que o aluno 

associe trecho da carta a alguma característica; outras, ainda, prescindem da leitura da 

mesma (“É possível amar 24 horas por dia? Dê sua opinião justificando sua resposta”. 

“Você também acha que todas as cartas de amor são ridículas?” — proposta a partir de 

poema de Fernando Pessoa que integra umas das questões sobre a carta). Poderíamos 

chamar a isso uma experiência de leitura? Vamos analisar depois de verificarmos as 

questões formuladas para os demais textos propostos.  

Apresenta-se em seguida o contexto histórico com ênfase nos fatos — revolução 

francesa, revolução industrial. A exposição também alude ao movimento filosófico do 
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Iluminismo como fonte onde bebe o liberalismo econômico e a individualidade como 

valor burguês. 

O texto elabora então um panorama da produção artística enfatizando a ruptura 

com padrões clássicos e a liberdade de criação. Ao longo desse painel são propostas 

perguntas a partir de cujas respostas o texto conclui com o levantamento das 

características da arte romântica. Quando da apresentação da literatura, o texto situa 

historicamente o surgimento do movimento e passa a uma exposição que se compõe de 

trechos cuja leitura tem como objetivo exemplificar os diferentes temas e características 

da estética romântica, tais como liberdade de criação, emoção, supervalorização do 

amor, idealização da mulher, nacionalismo, religiosidade, desejo de evasão, entre 

outros. 

A exposição finaliza com uma sequência de atividades que pede a leitura da 

epígrafe de Gonçalves Dias, de um trecho de Olhai os lírios do campo, romance de 

Érico Verissimo de 1938, escrito, portanto, sob condições diversas daquelas que 

forjaram os textos românticos, a identificação de características em trechos de poemas 

de Casimiro de Abreu e de Gonçalves Dias e em um trecho da prosa de Alexandre 

Herculano, leitura de um trecho de um artigo de jornal e de um trecho teórico sobre as 

origens e permanências do romantismo. 

Percebe-se no conjunto da exposição uma preocupação com o factual, 

organizada como uma espécie de lista, pois que desarticulada da leitura dos textos 

propriamente ditos. A seleção de textos sugere que os autores do livro didático 

procuraram incluir alguns que facilitassem a aproximação do estudante com o universo 

romântico como forma de superar o contato mais difícil com “padrões e usos 

linguísticos muito distantes de seus usos mais imediatos”, nas palavras do edital. Mas 

essa escolha parece desalojada em um conjunto preocupado com as características, os 

fatos, as formulações mais diretas ou mesmo simplificadas, que permitam uma 

caracterização mais esquemática do movimento, e não a compreensão mais profunda 

dos valores que nele se manifestam e que podem, eventualmente, permanecer atuais. 

Além disso, essa suposição considera apenas a questão temática, ou seja, a pele do texto 

e não, por exemplo, os procedimentos estéticos ou relações mais de fundo com o 

pensamento produzido na época. Estaria então a serviço da formação de leitores 

literários, como quer o edital?  

Em Nicola, a exposição do Romantismo tem início com a proposta de leitura de 

dois textos, nenhum do período romântico. A letra da canção “Pétala”, de Djavan, 
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acompanhada de ilustração que sugere um beijo entre flores (o que não deixa de apelar a 

uma visão estereotipada e vulgar do termo romântico), cuja leitura não é explorada. O 

poema “Confronto”, de Drummond, aparece na página seguinte, explorado em seis 

questões, dentre as quais duas são relativas à forma (tipo de forma, número de sílabas, 

figura de palavra); outra que tenta articular forma e sentido (ao justificar o uso de 

maiúscula o aluno teria de atentar ao sentido que tais palavras adquirem no contexto do 

poema, mas a questão não encaminha para isso; o aluno pode, por exemplo, justificar 

apenas gramaticalmente dizendo que estão personificadas); uma de identificação de 

informação (“[...] O que levou a Loucura e esse procedimento?”); outra de opinião que 

prescinde da leitura do poema (“[...] o Amor afirma que é irmão da Loucura. Você 

concorda com essa afirmação? Justifique”) sem passar por uma etapa de análise de fato 

do texto.  

Introduz-se então a exposição sobre o Romantismo localizando-o no tempo e 

atribuindo-lhe um marco: a publicação de Werther, de Goethe. Cita outros autores e 

obras importantes para o movimento como Schiller, Byron, a partir dos quais já aponta 

para alguns dos temas dominantes da produção do período romântico. 

Ao tratar do momento histórico, destaca a Revolução Industrial, a Revolução 

Francesa e a ascensão da burguesia, enfatizando o abalo das cortes europeias, em 

especial a portuguesa, cujo deslocamento para o Brasil teria entre nós consideráveis 

consequências. Alude à carga ideológica de características românticas (nacionalismo, 

subjetivismo, irracionalismo, sentimentalismo) sem esclarecer qual seria ela. 

Sob o título “Características do Romantismo”, passa a elencar os traços da 

produção romântica partindo de uma delimitação temporal do estilo. Alerta para uma 

variação, às vezes contraditória, das inclinações desse movimento. Dentre elas, destaca 

a oposição ao sistema clássico de representação. Destaca-se dos demais livros 

analisados por tratar com alguma extensão, considerados os limites do livro didático, da 

figura do leitor. Destaca ainda aspectos formais (verso branco, verso livre) e de 

conteúdo (nacionalismo, exaltação ao passado, valorização do religioso, da natureza, 

dos sentimentos, da subjetividade, entre outros). Alude à presença da temática social 

“no final do Romantismo” tomando-a como transição para o Realismo. Essa exposição 

se encerra com um quadro comparativo entre Classicismo e Romantismo. 

Na apresentação das características, o texto não apresenta as relações entre elas 

tampouco que conexões seria possível estabelecer entre tais características e os aspectos 
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ideológicos, cuja compreensão foi apresentada anteriormente como imperativa (os 

traços citados “não podem ser analisados isoladamente”). 

As várias imagens e boxes que acompanham a exposição têm como função 

principal ilustrar o texto, representando respiro gráfico-visual, e confirmar informações 

da exposição (v. p.17, 18 como exemplo). 

Em Cereja e Magalhães, a exposição parte de uma pintura do romântico Turner, 

de um texto que procura se aproximar do aluno a partir do sentido vulgar do termo 

romântico (“Você se considera uma pessoa romântica?”), da indicação de possibilidades 

de ampliação do conteúdo para outras obras em diferentes linguagens e de diferentes 

épocas. Trata-se de listagem simples, sem nenhuma contextualização ou explicação 

sobre as relações entre as indicações e o que o aluno irá estudar. Há ainda, no pé da 

página, alusão a um projeto de leitura de um quadro de Goya, criação de uma revista 

cultural sobre a arte romântica, declamação de poemas e encenação de “Navio 

negreiro”.  

A introdução, na página seguinte, à exposição vem precedida daquilo que em 

linguagem jornalística recebe, por parte de alguns veículos, o nome de chapéu. Nele se 

situa o Romantismo no tempo. 

O texto tem então início com uma comparação entre século XIX e XX como 

forma de aproximar o leitor do texto. Traça uma proximidade cultural que mistura 

valores (individualismo, valorização da igualdade e da justiça social), cultura 

(persistência de traços românticos nas músicas, telenovelas e outras manifestações 

artísticas de hoje), acesso a tecnologias (presença de computador, televisão etc.), para 

em seguida encerrar essa introdução mais geral destacando os assuntos principais de que 

tratará o Romantismo: “efervescência social e política, esperança e paixão, luta e 

revolução” e o “cotidiano do homem burguês”. 

Sob o subtítulo “A linguagem da poesia romântica”, que será tratada nessa 

mesma unidade que apresenta o contexto histórico do Romantismo, a exposição 

introduz as características da produção poética a partir da leitura de “Canção de exílio”, 

de Gonçalves Dias. As questões exploram aspectos formais (vocabulário, origem tupi de 

certas palavras, número de sílabas poéticas, ritmo, rimas, relação entre esses aspectos 

formais e o classicismo), uma questão sobre temas básicos expressos pela oposição cá e 

lá e o modo de apresentar a paisagem. No conjunto, as questões não se limitam a 

recuperar informações do texto; elas apontam para uma análise voltada para o 

reconhecimento de características consideradas importantes ao longo da exposição e que 
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serão retomadas em seguida, quando a exposição organiza e aprofunda essa análise 

identificando temas, chamando atenção para aspectos formais como musicalidade, uso 

de maiúscula, a seleção vocabular do poema. 

Outro título aparece na sequência dessa análise para introduzir as características 

da linguagem romântica, agora não mais, ao que indica o título, apenas da poesia, mas 

da estética em geral. Esse movimento entre o amplo e o específico, embora marcado no 

texto, cria um caminho no qual, embora se perceba a intencionalidade didática de 

introduzir o que de fato será tratado na unidade – a produção poética –, compõe um 

desenho em que as linhas se cruzam e sugerem um percurso um tanto tortuoso na 

apresentação da produção romântica. 

As características apresentadas sob o título “As características da linguagem 

romântica” estão separadas e indicadas por bullets, o que indica preocupação de 

sistematização didática de uma lista. As características são explicadas e exemplificadas. 

Essa apresentação termina com um quadro comparativo entre as características da 

linguagem romântica e a da produção árcade. Comparado aos capítulos dos outros dois 

livros analisados, diferencia-se pela maior densidade das informações, que se 

preocupam em não apenas apresentar fatos mas em analisá-los e relacioná-los à 

produção por meio do desenvolvimento de uma possibilidade de leitura de um trecho 

exemplar. Mas, ainda nesse caso, trata-se de aplicar a característica a um trecho e não de 

propor uma leitura para fruição.  

A exposição do contexto histórico aparece em seguida. Destaca a Revolução 

Industrial associada às mudanças na economia, a Revolução Francesa associada às 

mudanças na política e o Liberalismo associado às mudanças das ideias. Em seguida 

desenvolve subtemas desse amplo painel inicial associando esses três componentes 

principais do contexto histórico às contradições que surgem no interior do movimento 

(otimismo e reformismo social, revolução e contrarrevolução, entre outras), ao 

individualismo burguês, à alienação capitalista e ao universalismo romântico 

(aproximação da natureza romântica como proposta de retomada da visão do todo que 

os processos industriais instalados levam a perder, fuga da realidade), à relação entre 

iluminismo e o bom selvagem de Rousseau.  

Boxes e imagens querem ampliar ou atualizar o conteúdo propondo relações 

com o presente, ilustrando ou confirmando, por meio de citações, o conteúdo 

desenvolvido. 
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A exposição nessa coleção se mostra mais densa porque articula as informações. 

Mas mantém o caráter didático ao colocar muitos intertítulos e procurar fixar fórmulas 

como modo de facilitar a memorização de características. Assim, embora não se trate 

apenas de uma listagem ou a enumeração de fatos e traços da estética romântica, a 

exposição não as perde de vista e, em determinados momentos, coloca-as de modo 

dissociado da produção literária e, por isso, provavelmente abstrato para o aluno. 

No conjunto, apesar das diferenças de ênfase e sobretudo da densidade, distinta 

na exposição das diferentes obras analisadas, todas as coleções se preocupam em 

elaborar um painel histórico do Romantismo com destaque à Revolução Francesa e à 

Industrial e às ideias do Liberalismo. Todas as coleções ou derivam desse quadro geral 

as características do movimento, ou partem delas para chegar à apresentação do quadro 

histórico. Em Cereja e Magalhães, o foco na materialidade, na forma e nos recursos 

estilísticos é maior que nas outras duas coleções analisadas. 

Por esse modo de encaminhar o estudo do Romantismo, é possível inferir que a 

literatura é entendida, nas coleções, não como uma experiência estética, ou seja, como 

“um contato primordialmente sensível entre o aluno e o texto, de tal forma que desse 

contato resulte alguma mudança em seu modo de perceber a realidade” (BRASIL, 2003, 

p.30), mas como um conhecimento a que se chega por meio das informações dadas pelo 

seu contexto histórico de produção e pela apresentação de um conjunto de 

procedimentos estilísticos que permite identificar uma estética ou movimento ou escola 

literária.  

Assim, a literatura, nas coleções, não está colocada em pé de igualdade com 

outros gêneros, como se pretende em dado momento do edital, que afirma:  

 

a literatura, que efetivamente não pode ser considerada nem 

superior nem inferior aos outros modos discursivos (linguagem 

científica, linguagem jornalística, diálogos espontâneos do dia-

a-dia), tem, inegavelmente, essa particularidade, de ser o menos 

pragmático e o menos contingente de todos (p.30). 

  

Tampouco o modo de conceber o ensino de literatura está voltado para um 

“projeto pedagógico de formação do leitor literário, como aquele capaz de fruir, apreciar 

e analisar o texto dessa esfera, em seus variados gêneros [...]” (p.27). 

A formação do leitor literário que se pode depreender das coleções está voltada 

para a aquisição de certos conhecimentos que permitam identificar relações temáticas 

entre textos românticos e outros da produção contemporânea (forte em Faraco e Moura, 
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Nicola), identificar procedimentos estilísticos característicos (forte em Cereja e 

Magalhães), identificar temas característicos (todas as analisadas) – ou seja, proceder a 

uma leitura mediada pelos conhecimentos apresentados na exposição da estética. Esses 

conhecimentos não foram inventados pela autoria dos livros didáticos, mas foram 

consagrados por uma tradição crítica, que afirma a importância da cronologia, do 

quadro histórico, de um repertório de crítica literária e que diz respeito a aspectos 

formais, sem os quais se pode levar o aluno a ler, mas não se forma leitor literário.  

Trata-se de um trabalho mais afeito à concepção que o próprio edital traz quando 

afirma que o estudo da literatura participa da formação do leitor (e aqui não se 

especifica leitor literário) ao permitir “acesso à cultura letrada”. 

 

Os primeiros tipos de discurso/texto [literários] relacionam-se ao 

contato direto com a cultura literária e, por meio dela, com 

outras formas da cultura erudita estreitamente relacionada a uma 

escolarização de níveis superiores (p.18). 

 

Mas as coleções aqui selecionadas para análise encaixam-se justamente naquilo 

que o edital critica: a de portar uma 

 

[...] tradicional concepção informativa de literatura, 

entendida como conjunto de conhecimentos histórico-

culturais e estéticos que se supõem poder fazer a mediação 

entre o leitor e a obra. Nessa concepção, o contato entre 

essas instâncias fica subordinado a critérios de avaliação e 

mecanismos de acesso atrelados a preceitos nem sempre 

muito adequados à compreensão da obra, por conta de uma 

origem de caráter normativo ou excessivamente canônico, 

que acabam perturbando o efetivo trabalho do leitor (p.29). 

 

Nessa polêmica aberta fica evidente  a diferença de postura entre as diferentes 

vozes que falam no edital configurando uma arena interna, e entre parte do edital e as 

vozes que se ouvem no livro didático, de cujo coro participam muito diretamente parte 

da academia, os professores de Ensino Médio, as editoras, os autores de livro didático, 

de um lado, e a voz do Estado, parte da academia, parte da autoria do próprio edital de 

outro.  

A proposta de formação do leitor literário voltada para a fruição do texto 

literário como um entre outros, por meio de um estudo que não siga a cronologia, que 

proponha a leitura de textos que não sejam necessariamente canônicos, mas cuja seleção 
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considere a qualidade da experiência de leitura sensível, que desenvolva a 

disponibilidade do aluno para o texto literário e mude seu modo de perceber a realidade, 

exige um rompimento com uma seleção canônica, no edital referida como “monumento 

cultural” — também valorizada na formação dos professores —, rompe com uma 

organização bastante enraizada do estudo da literatura e com padrões ainda hoje 

mantidos por boa parte dos vestibulares, exames que muitos jovens dessa etapa da 

escolaridade pretendem prestar, que cobram a leitura de textos canônicos em questões 

que não prescindem sempre do contexto histórico em que foram produzidos. 

Para se adequarem a essa proposta, as coleções teriam de assumir um desenho 

completamente novo, a que os professores não estão habituados nem para os quais 

foram formados, o que, certamente, representa um risco para as editoras: o livro precisa 

vender, pagar os custos de sua produção e gerar lucro. E para isso o professor precisa 

escolher esse livro. Escolheria um diferente daquele para o qual se preparou para 

trabalhar? Adotaria um livro para o qual se sentisse despreparado? Não se investe em 

livro que represente risco porque isso significa perda do investimento e prejuízo para as 

editoras, aí incluídos autores, funcionários e demais agentes da indústria do livro 

(livreiros, distribuidores, gráficos, etc.). 

De outro lado, o Estado quer mudanças para atender a uma parcela de jovens que 

chega à escola com um repertório diferente do de jovens que chegavam a essa etapa da 

escolaridade até os anos 1980. Entre 1971 e 2000, 

 

percebeu-se um crescimento de 7 vezes o número de matrículas, 

fato explicado não apenas pelo crescimento absoluto da 

população (que quase dobrou no período) mas também pela 

ampliação da disponibilidade desta modalidade de ensino 

(QUEIROZ et al, 2009, p.9). 

 

As políticas de universalização do ensino – aí incluído o Ensino Médio – 

trouxeram para essa etapa da escolaridade, sobretudo a partir de 1996, alunos cujo perfil 

difere significativamente daqueles que frequentavam o então 2º grau nos anos 1980, na 

sua grande maioria preocupados com o vestibular. Conforme o próprio edital afirma, 

 

os alunos desse nível são jovens e adultos já inseridos em 

diferentes formas de protagonismo social, que sobre eles recaem 

demandas e expectativas próprias do mundo do trabalho e da 

vida pública, inclusive no que diz respeito à participação política 

e cultural [...] (p.23). 
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Sugere-se, então, que esse ensino tradicional de literatura, cujo desenho os livros 

didáticos criados sobretudo nas décadas de 1980 estampam, não serviria a esses alunos 

nem a seus professores, que teriam de atender a um alunado com maiores dificuldades 

de leitura, embora, sempre segundo o edital, “esse aluno já se apropriou parcialmente de 

práticas letradas mais complexas e menos cotidianas, seja em leitura e compreensão de 

textos orais e escritos, seja em produção de textos” (BRASIL, 2003, p.18). 

Portanto, a arena contrapõe um ensino tradicional, uma escola tradicional, ao 

lado dos quais as editoras se colocam, e um ensino renovado, voltado para um perfil de 

alunado diferente daquele que a frequentava até os anos 1990, que o Estado pretende 

implementar ainda que sem contar com professores formados para praticá-la. O Estado 

gostaria então de contar com as editoras como cúmplices desse projeto? A que preço? 

Essas questões também se colocam na arena instaurada pela polêmica aberta do edital. 

O tratamento dado pelo livro didático aos autores românticos mudaria esse 

quadro? 

 

3.7.3.3 A apresentação de autor e o tratamento a Senhora: o confronto se confirma 

 

Como já dito neste trabalho, analisou-se o tratamento dado ao romance Senhora 

e a seu autor, José de Alencar.  

Em Faraco e Moura, a exposição sobre José de Alencar tem início com uma 

epígrafe da antropóloga Dra. Aracy Lopes da Silva que critica a dominação branca 

sobre os indígenas, o que delimita a abordagem do autor em sua dimensão nacionalista. 

Em seguida apresenta um trecho do romance O guarani sem contextualizá-lo no todo da 

obra. A esse trecho seguem um vocabulário e dez questões, cinco das quais são de 

recuperação de informação (por exemplo: “[...] O tom de sofrimento que Cecília julga 

perceber na voz de Peri era, na verdade, resultado de quê?”), uma de estilo 

(identificação de personificação), uma de análise (relação entre aspecto do texto com o 

contexto histórico), uma que pede para justificar interpretação dada e uma fora do texto, 

que prescinde, inclusive, da leitura dele (“Quais são seus super-heróis?”).  

Em seguida são transcritos dois trechos de Senhora antecedidos por insuficiente 

contextualização para o entendimento do trecho citado. Seguem-se, ao primeiro, cinco 

questões, todas de recuperação de informação; e ao segundo, duas de aplicação de 

conceito. Em seguida são retomadas as características do movimento, é apresentada 
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breve biografia do autor, são listadas suas obras. O tratamento do autor se encerra com 

uma avaliação que ecoa a voz dos críticos, sendo citado, inclusive, trecho de entrevista 

com Ariano Suassuna como estratégia para confirmar a importância de Alencar: um 

autor renomado, moderno, elogia seu colega do século XIX. Ainda são propostos 

exercícios a partir de vários trechos do autor. As questões buscam levar o aluno a 

reconhecer características da obra e do pensamento do autor. 

Em Nicola, José de Alencar é estudado em um capítulo que se inicia com a 

transcrição da letra de “Um índio”, canção de Caetano Veloso. Na sequência vem 

transcrito trecho de Senhora, sem qualquer contextualização, que traça um retrato de 

Aurélia, a protagonista. As questões se dividem entre levar o aluno a recuperar 

informações e outras que pedem relação entre o texto e certos valores e características 

da sociedade brasileira. Pretende entrar na dimensão mais crítica do texto ao propor uma 

reflexão sobre esses valores, mas a reflexão é pouco apoiada e ignora aspectos formais 

do texto, o que, se não define tudo em um texto, é parte importante da análise e da 

reflexão crítica sobre ele.   

A apresentação de José de Alencar tem início com a apresentação de dados 

biográficos, seguida de avaliações. Também nesse caso ecoam as vozes da academia e 

da crítica, que colocam o autor como “o consolidador do romance”, cuja obra faz o 

“retrato fiel de suas posições políticas e sociais”, sendo mostrado como um 

conservador, cuja visão de sociedade, segundo o livro, é a que interessa “ao grande 

proprietário rural, como o próprio Alencar”, trecho de onde vaza uma relação de 

determinação direta entre obra e vida. Ou seja, o livro avalia o autor de acordo com o 

consolidado sobre ele, seja pela crítica, seja por textos biográficos, seja por textos de 

outras disciplinas (História, Sociologia, etc.), já que apenas as leituras propostas não 

seriam suficientes para se chegar a esses julgamentos, e associa à feição ideológica das 

obras aspectos da vida do autor. 

Em Cereja e Magalhães, Alencar também é tratado no capítulo de romance 

urbano, introduzido por um chapéu que se refere ao prestígio desse tipo de romance 

junto ao público leitor. Segue-se então breve comentário sobre temática e sucesso desse 

tipo de romance e citação de algumas obras.  

São então introduzidos os autores, dentre eles, Alencar. O texto avalia 

academicamente o autor referido como “um de nossos melhores romancistas urbanos”, 

cujas obras “conseguem analisar com profundidade certos temas delicados daquele 

contexto social”, trechos que conotam positivamente o autor. 
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Traz então um resumo do enredo de Senhora e, em seguida, um trecho de 

Memórias de um sargento de milícias e outro de Senhora. Das cinco questões que se 

seguem aos trechos transcritos, duas se aplicam a ambos e pedem recuperação de 

informações em questões que mobilizam habilidades mais simples (identificação, por 

exemplo) e mais complexas (que exigem inferência, por exemplo, como a que pede ao 

aluno para identificar que classe social está representada, importância ou significado do 

casamento, qual a transgressão de Aurélia). Há uma específica sobre Senhora que 

também pede identificação de informação mas que exige alguma inferência (“Em que o 

comportamento de Aurélia difere do das demais moças?”). A última questão volta a se 

referir a ambos os trechos citados e pede uma comparação que exige aplicação de 

conceito. 

A descrição do trabalho com um autor e uma obra, que se pretende aqui 

exemplar do tratamento dado pelas coleções a autores e obras em geral, confirma a 

arena desenhada acima. O edital critica abertamente coleções que se propõem a  

 

[...] 

4. Apresentar dados biográficos do autor. 

5. Resumir a obra: se prosa: tema, personagens principais, 

enredo, espaço e tempo. Se poesia: o conteúdo, as rimas, o 

ritmo, as imagens. 

Sem desconsiderar a pertinência da contextualização da obra, o 

fato é que as informações sobre a literatura se têm constituído 

como a totalidade do ensino da literatura no curso Médio. 

Assim, relega-se a um plano secundário a leitura efetiva do 

texto, substituindo-o por sua paráfrase ou comentário (p.29). 

 

É o que fazem todas as coleções analisadas, apesar das diferenças na densidade 

de tratamento dos autores, seja pelas relações propostas, seja pelos trechos transcritos, 

seja ainda pelo grau de exigência das questões. Ou seja, atentas ao cânone que dita 

também as práticas escolares, as coleções optam por uma seleção de textos não voltada 

a um projeto de formação de leitor literário, entendido como experiência de leitura, de 

onde se infere experiência estética. Aqui também e novamente os autores e textos são 

selecionados em função de sua consagração crítica, acadêmica. Mesmo quando citados 

textos mais modernos, como a letra da canção “Um índio”, sua inserção parece gratuita, 

pois que nada é proposto a partir dela e a aproximação com Alencar, duvidosa, já que 

não se esclarece a relação entre esse índio da letra da canção que virá de um objeto 
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resplandecente do qual ele descerá como portador de uma revelação e o índio 

romântico. 

Dados biográficos e resumo da obra, com mais ou menos detalhes, as três 

coleções analisadas trazem, o que torna o confronto com o livro desenhado pelo edital 

ainda mais explícito. As perguntas que pedem, fundamentalmente, recuperação de 

informação e aplicação de um conhecimento que o livro apresentou (procedimentos 

formais, temas, enredos próprios daquela estética) não se colocam a favor de uma 

verdadeira experiência estética, “um contato primordialmente sensível entre o aluno e o 

texto, de tal forma que desse contato resulte alguma mudança em seu modo de perceber 

a realidade” (BRASIL, 2003, p.30). 

A leitura dos textos analisados também se volta à construção de um conhecimento 

mediada pela exposição. A análise, portanto, confirma o que já se observou com relação à 

exposição sobre a estética. As polêmicas abertas instauram, portanto, uma arena em que 

se digladiam posições pedagógicas e ideológicas, interesses econômicos e de poder.  

Mas além delas, há também polêmicas veladas cujos constituintes adensam essa 

arena. 

 

3.8 Polêmicas veladas: o adensamento da arena discursiva  

 

O tratamento dado à literatura deixa expostas algumas intencionalidades do 

edital: afirmar novos modelos de ensino de literatura, novos modos de conceber o 

objetivo desse estudo no Ensino Médio e afirmá-las como lei ao impô-las à formulação 

de livros que moldam em boa medida a prática em sala de aula. Ao realizar essas 

intencionalidades, o edital se dirige aberta e diretamente aos PCNEM, em particular 

naquilo que o documento legal afirma sobre literatura e cujo valor o edital não só 

questiona como nega ao tomar como referência para a “matriz de princípios e critérios 

de avaliação de livro didáticos de Português para o ensino Médio” aquela afirmada 

como válida para o Ensino Fundamental. 

Mas o discurso do edital sugere outras polêmicas, veladas, que ampliam e 

adensam a arena discursiva que ele instaura. 

É possível ler polêmicas assim na oposição criada entre os exames SAEB e 

PISA; é possível ler polêmicas assim nas diferenças entre as propostas dos livros do 

mercado quanto ao estudo da língua e ao trabalho com produção de texto e as do livro 
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desenhado no edital, que fazem confrontar a voz do Estado e a das editoras, dos autores, 

dos professores.   

É o que passamos a analisar. 

 

3.8.1 O trabalho com língua: as novas diretrizes  

 

Os critérios pelos quais o edital orienta a formulação, pelo livro didático, do 

trabalho com a reflexão sobre a língua se inclinam às teorias enunciativas e discursivas. 

Indicam como necessário  

 

 considerar as relações [...] entre a linguagem verbal e 

outras linguagens, no processo de construção dos sentidos de um 

texto; 

 sistematizar [...] o desenvolvimento da proficiência oral e 

escrita, um corpo básico de conhecimentos relativos à língua e à 

linguagem; 

 privilegiar [...] abordagens discursivo-enunciativas da 

língua, não se atendo, portanto, ao nível da frase (p.23-24). 

 

Enfatizam a necessidade de tomar como objeto de reflexão as diferentes 

variedades, considerando a norma padrão e a língua idealizada pela gramática como 

uma dentre outras. A importância para o livro didático desenhado pelo edital de tratar 

das diferentes variedades se coloca antes de serem apresentados os critérios específicos 

do trabalho com língua, quando se trata dos relativos à seleção de textos 

 

 Os gêneros discursivos e os tipos de textos selecionados 

pelo livro didático devem ser o mais diversos e variados possível, 

manifestando também diferentes registros, estilos e variedades 

(sociais e regionais) do Português (p.27). 

 

O edital volta a tratar da questão ao apontar a necessidade de o livro didático  

 

 valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a 

heterogeneidade linguísticas, introduzindo a norma-padrão 

relacionada ao uso público ou formal da linguagem oral, sem no 

entanto silenciar ou menosprezar as variedades quer regionais, 

quer sociais, quer estilísticas; [...] (p.31). 

 

E ainda insiste que, “no ensino da norma padrão, torna-se necessário”: 
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 abordar os fatores socioculturais e políticos que entram em 

jogo no estabelecimento e difusão de ideais e padrões 

linguísticos; 

 considerar a língua padrão no contexto da variação 

linguística, sem estigmatizar as demais variedades. (p.23). 

 

Ou seja, o livro didático deve não apenas tratar a norma padrão como uma dentre 

outras variedades, não a considerando de maior prestígio social que as demais variedades, 

mas também propor um trabalho capaz de desenvolver a consciência crítica do aluno para 

o fato de que os padrões (aí incluída a norma padrão) não são dados do nada, mas são 

construções sujeitas a fatores socioculturais e políticos. E insiste em que o livro didático 

deve apresentar: 

 

 Uma abordagem do fenômeno da norma linguística, num 

esforço de evidenciar seu vínculo indissociável com as outras 

normas sociais que regem a vida em sociedade. [...] 

 Um tratamento da variação linguística que não se limite a 

fenômenos de prosódia (“sotaque”) ou de léxico (“aipim”, 

“mandioca”, “macaxeira”), mas que evidencie o fato de que a 

língua apresenta variabilidade em todos os seus níveis. [...] 

 Um tratamento consistente dos fenômenos da mudança 

linguística, num esforço de mostrar que a língua está 

constantemente em transformação, que essa tendência à 

mudança é da própria natureza das línguas (p.32-33). 

 

Ou seja, espera-se que as variedades atravessem o trabalho de reflexão sobre a 

língua em todos os seus níveis.  

Também chama a atenção a ênfase dada à necessidade de o livro didático 

trabalhar a oralidade. O livro didático previsto pelo edital deve propor 

 

a prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que 

se fizer necessária ao desenvolvimento da proficiência oral e 

escrita, em compreensão e produção de textos (p.23). 

 

Isso significa que as atividades de leitura, produção de texto e 

exercício da oralidade, em situações reais de uso, devem ser, 

também neste grau, prioritárias no ensino-aprendizagem da área 

(p.23). 

 

O ensino e o livro devem 
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 sistematizar, com base na observação do uso e com o 

objetivo de subsidiar conceitualmente o desenvolvimento da 

proficiência oral e escrita, um corpo básico de conhecimentos 

relativos à língua e à linguagem; (p. 24) 

 

Deve ainda “Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e 

escrita e seus códigos sociais, contextuais e linguísticos” (p.24). 

A apresentação dos critérios de avaliação abre rubrica específica para trabalho 

com língua oral, dentre os quais indica que o livro deverá 

 

 recorrer à oralidade na abordagem da leitura e da produção 

de textos; 

 explorar as diferenças e semelhanças que se estabelecem 

entre o texto oral e o escrito; (p.31) 

 

Destaco esses dois aspectos referentes à necessidade indicada pelo edital de 

trabalho com as variedades e com a oralidade para contrastar com o que se encontra nos 

livros mais adotados quando da publicação do edital, como se verá adiante.  

Chama a atenção, nesse caso, a convocação dos PCNEM como aliados ao aceitar 

“a perspectiva semiótica e interdiscursiva [...] proposta pelos PCN para a abordagem da 

língua e da linguagem” (p. 25). 

Ao apresentar as recomendações gerais sobre o trabalho com língua no ensino 

Médio, o edital inclui os critérios relativos à abordagem das variedades e da oralidade e 

conclui: “Esses princípios mais gerais , por sua vez, encontram eco e apoio tanto nos 

objetivos da aprendizagem quanto nas recomendações para a área presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (p.24). 

Nesses dois casos, o movimento argumentativo do edital considera os PCN 

como autoridade que corrobora o disposto no edital, sugerindo que este se submete 

àquele. Curiosamente, dentre os “princípios gerais” do edital coloca-se: “uma 

abordagem dos textos de literatura orientada para a formação do leitor literário e 

secundada por um processo de construção de conhecimentos específicos” (p.23). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, como já visto neste trabalho, não tratam 

da formação do leitor literário. Aliás, o edital estabelece, no caso dos critérios para o 

trabalho com literatura, uma polêmica aberta. Assim, é possível deduzir que o edital 

convoca os PCN quando concorda com suas colocações, não o tomando exatamente 

como voz de autoridade à qual se submete. Ou ainda atribuindo aos Parâmetros uma 

posição que aquele documento não assume e que, por isso mesmo, é criticado. Portanto, 
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embora aparentemente use os parâmetros como argumento de autoridade para justificar 

suas escolhas, é o próprio edital que endossa ou não os Parâmetros, colocando-se como 

voz que lhe supera em legitimidade. 

Quanto aos demais critérios de trabalho com língua, o edital estabelece que:  

 

 

 [...] A sistematização deve ser o produto de uma atividade 

reflexiva. Além disso, que as classes/funções de palavras sejam 

reconhecidas a partir da unidade comunicativa básica, que é o 

texto, e não apresentadas de maneira categórica. Com isso, será 

inevitável que algumas das categorias descritas pela gramática 

tradicional se mostrem insuficientes ou até mesmo falhas para 

uma sistematização coerente, o que poderá suscitar a 

necessidade — por parte do(s) autor(es) do livro didático — de 

recorrer a outros aparatos teóricos e a outras terminologias. Tais 

opções teóricas devem ser claramente explicitadas no manual do 

professor. 

 O reconhecimento das diferentes dimensões da atividade 

linguística: 

1. A dimensão discursiva: domínio das relações das expressões 

linguísticas com a situação real de sua produção (atividade 

informativa); 

2. A dimensão semântica: relacionada à interpretação das 

expressões linguísticas [...] (atividade cognitiva); 

3. A dimensão sintática ou gramatical, pela qual se regram 

sistematicamente as construções da língua (o objeto de análise).  

 Uma abordagem da relação fala/escrita que não seja 

dicotômica [...] mas que leve em conta a existência de um 

continuum de gêneros textuais perpassado por um continuum de 

monitoramento estilístico [...]. 

 Uma abordagem do fenômeno da norma linguística, num 

esforço de evidenciar seu vínculo indissociável com as outras 

normas sociais que regem a vida em sociedade [...] (p.32). 

 

Para atender ao desenho do edital, o livro didático deve ampliar sua base de 

conteúdo para muito além da morfologia, da sintaxe e da fonologia incluindo questões 

da oralidade, da semântica, das representações da escrita, entre outras. E, sobretudo, 

deve ajustar sua perspectiva teórico-metodológica (o livro didático teria de “recorrer a 

outros aparatos teóricos e a outras terminologias”) para não tomar a língua 

exclusivamente como um sistema, o que limitaria o trabalho ao nível da frase ou de 

enunciados isolados, descolados de um texto (“da unidade comunicativa básica, que é o 

texto”) e da dimensão histórico-social da linguagem (evidenciada tanto no destaque para 

o seu “vínculo indissociável com as outras normas sociais” quanto na alusão à 
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necessidade de se contemplar a “dimensão discursiva: domínio das relações das 

expressões linguísticas com a situação real de sua produção”). A direção desse ajuste 

também está apontada pelo imperativo de o livro didático levar em conta “a existência 

de um continuum de gêneros textuais perpassado por um continuum de monitoramento 

estilístico”.  

Quanto às atividades, o edital espera que o livro promova, por meio delas: 

 

 [...] uma compreensão clara do fenômeno linguístico 

abordado e [...] a apropriação adequada [...] das regularidades 

em jogo [...] deve ser evitada a prática tradicional dos exercícios 

de puro reconhecimento-classificação de classes e funções de 

palavras (análise morfológica e análise sintática), de 

preenchimento de lacunas, de coleta de exemplos da classe 

gramatical x dentro de frases ou textos, de substituição de 

palavras por seus supostos “sinônimos” etc. Em seu lugar, 

recomendam-se atividades que favoreçam o desenvolvimento de 

atitudes investigativas. É o caso de projetos de pesquisa, que 

permitam ao aluno descobrir o funcionamento real [...] das 

regras linguísticas em questão, [...] (p.33). 

 

As exigências com relação às atividades confirmam as exigências já colocadas 

com relação à abordagem dos fenômenos da língua: o que se espera é que o aluno não 

se limite à norma em atividades de reconhecimento ou de confirmação do que é “certo” 

segundo os padrões gramaticais, mas estude a língua em uso. Portanto, as atividades 

esperadas vão além de exercícios voltados ao reconhecimento e aplicação de regras, 

mas que cheguem ao nível da investigação, pedindo-se inclusive a proposição de 

projetos para pesquisa do “real” funcionamento da língua e da linguagem. 

Em conferência pronunciada durante Encontro Brasiliense de Estudantes de 

Letras, em 2012, o professor Marcos Bagno, cujo nome consta dos créditos do Guia 

resultante da avaliação dos livros apresentados para responder ao edital aqui analisado 

como coordenador adjunto da equipe de avaliação, afirmou: 

 

[...] 

A disciplina chamada Linguística só foi incorporada ao 

currículo oficial dos cursos de Letras no Brasil no ano de 1961. 

Quando a Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo foi 

criada, em 1934, um dos formuladores do currículo escreveu que 

era preciso ensinar português correto aos brasileiros porque 

falavam muito mal a língua. [...] E é com esse espírito 

colonizado que a grande maioria dos nossos cursos de Letras 

vive até hoje. [...] 
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Em vez de se promover a implosão do curso de Letras, 

totalmente inadequado para abrigar as novas concepções 

científicas do século XX, o que se promoveu foram 

“puxadinhos”. [...] Assim, os cursos de Letras começaram a se 

tornar o que são até hoje: verdadeiros Frankensteins acadêmicos.  

[...] aqui e em praticamente todos os cursos de Letras, milhares 

de estudantes saem da universidade sem sequer ter ouvido falar 

(ou tendo ouvido falar muito vagamente) de gramaticalização, 

pragmática, discurso, letramento, gênero textual, enunciação, 

sociocognitivismo, sociointeracionismo, sociologia da 

linguagem, políticas linguísticas, crioulização, diglossia, teorias 

da leitura, relações fala/escrita... áreas de pesquisa e de ação 

fundamentais para que se tenha uma visão coerente do que é 

uma língua e do que significa ensinar língua. 

Para piorar, essas mesmas pessoas também saem acreditando 

que existe “oração sem sujeito” e “sujeito oculto”, que existe 

uma “voz passiva sintética”, uma “terceira pessoa do discurso”, 

uma diferença entre “adjunto adnominal” e “complemento 

nominal”, acreditando que as palavras porém, todavia, contudo 

são “conjunções adversativas”, e outros mitos e superstições que 

nossa tradição gramatical insiste em preservar e que os cursos de 

Letras não se empenham, como deveriam, em criticar e 

substituir por conceitos mais afinados com a teorização e com a 

pesquisa científica contemporâneas. A probabilidade de 

encontrar um recém-diplomado em Letras que saiba explicar, 

por exemplo, o que é um fonema sem repetir o erro teórico de 

que se trata de um “som da língua” é quase a mesma de 

encontrar uma agulha num palheiro (BAGNO, 2012). 

 

Frise-se: trata-se da voz de um dos coordenadores adjuntos da equipe de 

avaliação que reconhece que os professores não são formados para trabalhar da 

perspectiva que o edital exige para o livro didático. Se nunca ouviram falar em 

“gramaticalização, pragmática, discurso, letramento, gênero textual, enunciação, 

sociocognitivismo, sociointeracionismo, sociologia da linguagem, [...] relações 

fala/escrita...”, como esperar que trabalhem com um livro didático que tenha adotado 

essa perspectiva? A se considerarem as colocações de Bagno, o livro proposto pelo 

edital parece bastante estranho à formação do professor e, portanto, quando submetido 

ao processo de seleção na escola, dificilmente seria escolhido, pois é possível supor que 

seja bastante difícil “ensinar” algo que não se saiba. Ou quereria o Ministério a parceria 

das editoras na formação dos professores? Esperaria o Estado que o livro didático, 

renovando seus referenciais teórico-metodológicos, ensinariam o professor a trabalhar 

com eles, já que teriam de oferecer uma proposta didatizada que atingiria capilarmente a 

sala de aula?  
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Bem, mas aí já nos deslocamos para a arena do lado. Antes de chegar até ela 

vamos antes analisar em que medida os livros em circulação à época da publicação do 

edital em análise correspondiam ao livro desenhado no documento no que tange ao 

ensino da língua. 

 

3.8.2 Os livros do mercado: que língua eles falam? 

 

Para observar em que medida o ensino da língua nos livros que circulavam à 

época da publicação do edital em análise correspondia ao desenhado pelo documento, 

tomamos como material os mesmos volumes em que foi analisado o trabalho com 

literatura. O segundo volume das coleções didáticas dedicam-se, tradicionalmente, à 

morfologia. Dentre as classes trabalhadas pelo livro didático, escolheu-se analisar como 

é abordado o substantivo, em geral a primeira classe gramatical estudada, por tratar-se 

de uma classe relevante na língua, já que participa de muitos enunciados como categoria 

morfológica ou como termo sintático. Serão analisados o sumário, a exposição do 

conceito e as atividades propostas. Também aqui o que interessa a este trabalho é um 

projeto geral, e não uma análise detalhada, pois o que se persegue é a correspondência 

ao que pede em linhas gerais o edital. 

 

3.8.2.1 Os sumários: a tradição 

 

Em Faraco e Moura, o sumário confirma o que já acima se disse: o 2º volume 

trabalha a morfologia. No caso deste volume, os conceitos das classes gramaticais vêm 

acompanhados de um trabalho de pontuação ou, em um dos capítulos, de acento 

diferencial
34

. Pela listagem do sumário é possível inferir que trabalho com língua parte 

de uma discussão sobre classes gramaticais e segue com as classe gramaticais e suas 

classificações internas e flexões (substantivo, adjetivo, locução adjetiva, pronome, 

colocação do pronome oblíquo, artigo e numeral, verbo, vozes do verbo, verbos 

irregulares, defectivos e abundantes, advérbio e locução adverbial, preposição e locução 

prepositiva, cominação e contração, conjunção). Esse quadro de conteúdos mantém-se 

em uma base estritamente gramatical, em nada apontando para uma reflexão que 

incorpore questões enunciativas ou discursivas. 

                                                           
34

 Os livros didáticos foram obrigados a adotar a grafia estabelecida pela reforma ortográfica a partir de 

2012. 
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Em Nicola, além dos conceitos de morfologia, são tratados os termos do período 

simples. No caso do segundo volume dessa coleção, um capítulo trata de substantivo e 

artigo; outro de adjetivo e numeral; outro de pronome, outro de verbo, outro de 

categorias invariáveis e, em seguida, são tratados os termos essenciais, integrantes e 

acessórios do período simples, um em cada capítulo. Essa organização sugeriria uma 

ambição de maior articulação entre os conteúdos? De tratamento mais sintético das 

questões gramaticais? É o que se verá quando da análise do capítulo de substantivo. De 

qualquer forma, também neste caso, o elenco de conteúdos não aponta para uma 

preocupação com variedades, oralidade ou elementos do plano enunciativo ou 

discursivo, mantendo-se em uma base estritamente gramatical. 

Em Cereja e Magalhães, o sumário relativo ao eixo do trabalho com língua 

também aponta para uma preocupação em cobrir os conteúdos gramaticais 

tradicionalmente trabalhados no segundo ano do Ensino Médio. Os conteúdos previstos 

(substantivo, adjetivo, artigo e numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 

conjunção, interjeição, morfossintaxe, sujeito e predicado, termos ligados ao verbo — 

objetos e adjunto adverbial —, predicado, termos ligados ao nome — adjunto 

adnominal e complemento nominal) mostram que o volume se ocupa de classes 

gramaticais e termos do período simples. Em todo capítulo o sumário destaca uma seção 

intitulada O (conceito) na construção do texto e outra com o nome de Semântica e 

interação sem especificar, nessa seção, os conteúdos trabalhados. Como nas demais 

coleções, não é possível perceber, pelo sumário, a convivência entre um trabalho mais 

estritamente gramatical com outros que incorporem novas visões de trabalho com a 

língua. 

A análise da exposição dos conceitos e das atividades mudariam esse quadro?  

 

3.8.2.2 O tratamento dado aos conceitos e as atividades propostas 

  

Em Faraco e Moura, a exposição parte de uma carta de leitor, mas não se explora 

sentido: a exposição parte diretamente para a observação de palavras retiradas do texto, 

tratadas isoladamente, para em seguida ser apresentado o conceito de substantivo, em 

seguida para classificação também tratada a partir de palavras isoladas, ignorando-se 

mesmo o nível da frase. O movimento metodológico da exposição oscila entre a 

apresentação direta e a colocação de perguntas para o aluno (“Qual a diferença entre 

substantivo simples e composto?”, “Dê exemplos de substantivos primitivos e 
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derivados”, etc.) apresentadas logo em seguida ao título (“Substantivo simples e 

composto”, “Substantivos primitivos e derivados”, etc.) sem oferecer ao aluno nem 

mesmo uma frase ou qualquer outra base de observação ou de reflexão, parecendo 

contar com um conhecimento prévio do aluno ou remetendo-o, em alguns casos, à 

pesquisa em gramáticas, como no caso da variação: “Flexão. Os substantivos podem 

variar em número, gênero e grau. Se necessário, consulte uma gramática para fazer os 

exercícios que seguem”.  

Depois de proposta uma bateria de exercícios, o livro volta a tratar de flexão, 

mas mantém o movimento metodológico já descrito: pergunta ao aluno e ele deve 

responder, em geral sem base de observação ou reflexão. Há exceções. No caso da 

apresentação da flexão de gênero, o título Outras particularidades é seguido de uma 

frase para o aluno observar e tirar conclusões. No caso de flexão de número, são 

apresentadas listas de substantivos compostos para o aluno observar regularidade e 

formular uma regra geral. 

Mas, de um modo geral, o tratamento dado ao assunto substantivo confirma o 

sugerido pelo sumário: o livro atém-se ao puramente gramatical tratado no nível da 

palavra isolada mesmo quando dado um texto como ponto de partida, o que acontece 

pouco no capítulo. 

As atividades confirmam esse tratamento: sem exceção, pedem identificação, 

aplicação do conceito no nível da palavra; alguns pedem para o aluno criar frase com o 

substantivo tal.  

Portanto, o trabalho nem de longe reconhece as dimensões discursiva e 

enunciativa da língua, ignorando até mesmo o texto como unidade de sentido para o 

trabalho com os conceitos selecionados para a reflexão linguística. A bem da verdade, 

não há reflexão; o trabalho privilegia a identificação de conceitos e a aplicação de regras 

ignorando a instância do sentido. 

Em Nicola, o trabalho também tem início com a leitura de um texto seguido de 

seis questões que perseguem, em sua maioria, as relações entre palavras de uma frase, 

(“Que relação se estabelece entre as palavras ‘Mera ilusão auditiva’? A partir dessa 

explicação, dê as classes gramaticais dessas palavras”, por exemplo) mas ignoram  o 

contexto de onde foram retiradas e as relações de sentido que ali estabelecia. Uma das 

questões pode ser respondida sem a obrigatória leitura do texto (“[...] Dê um exemplo 

de inversão de valores tirado de sua vida cotidiana. Como as pessoas reagem a uma 

realidade nova? E você?”). 
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Em seguida é apresentado o conceito de substantivo, que é exemplificado a 

partir de palavras isoladas. O cartaz de um filme reproduzido no capítulo só é explorado 

em uma legenda que aponta para a presença de substantivos que sugerem o tema do 

filme. 

Sob o título Morfossintaxe, o livro associa a classe gramatical tratada às funções 

sintáticas que pode exercer na frase, mas sem dar nenhum exemplo. O capítulo 

prossegue com a classificação e a formação dos substantivos de modo expositivo, 

exemplificando seus diferentes tipos e formação com palavras isoladas e uma frase 

destituída de contexto. Chama a atenção o espaço que ocupa o caso dos coletivos: 

acompanhado de uma foto que ocupa a área central da página, um texto alerta para o 

fato de que os coletivos, mesmo no singular, designam um conjunto de seres da mesma 

espécie. Alerta ainda para o fato de que o plural dos coletivos indica vários conjuntos de 

seres da mesma espécie. Seria este um destaque intencional ou teria sido uma decisão da 

produção gráfica, que decidiu “enfeitar” a página com a imagem dos peixes no aquário? 

Ou ainda recurso para fechar caderno? De todo modo, me pareceu um destaque 

equivocado porque exagerado: que sentido teria esse destaque se em nada difere do 

tratamento geral dado ao conceito de substantivo ou às suas classificações? 

Depois de uma curta bateria de exercícios, é apresentada a flexão em gênero, 

número e grau do substantivo, do mesmo modo que formação e classificação: exposição 

e exemplos isolados. 

Os exercícios partem de texto, mas isolam dele palavras que o aluno deve 

identificar, classificar, dar a classe gramatical, explicar como foi formada. A última 

questão explora algo do sentido do texto (“Que lógica há na resposta que a aluna daria, 

hoje, à professora?”) ou pede para o aluno produzir um texto (a partir de um trecho de 

um texto intitulado “Teia de aranha”, de E. Galeano, retirado de uma obra que - o livro 

didático informa -, narra a história dos povos americanos antes da chegada dos 

conquistadores do ponto de vista dos povos dominados; a questão pede ao aluno que 

“escreva um texto, conciso, narrando um sonho seu com uma teia de aranha”).  

Portanto, também no caso dessa coleção, o livro se mostra bastante distante do 

pretendido pelos critérios do edital. Não chega sequer ao nível da frase, de fato, 

permanecendo no plano da palavra isolada e suas classificações. 

Em Cereja e Magalhães, o capítulo conta com a seguinte titulação: Construindo 

o conceito, Conceituando, Morfossintaxe: forma e função e, no final, a seção Semântica 

e interação. Essa titulação sugere um movimento metodológico que conta com a 
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participação do aluno. No entanto, como nos outros casos, o conceito é apresentado de 

modo expositivo, com a diferença de que, neste caso, os textos de apoio são explorados 

de modo mais consequente, uma vez que algumas questões obrigam o aluno a 

considerar-lhes os sentidos. Ao perguntar, por exemplo, “que palavra designa a alegria 

excessiva manifestada nessas datas” a propósito de um trecho de um conto de Marina 

Colassanti, o livro obriga o aluno não só a reconhecer a palavra mas associá-la ao 

sentido de alegria. Associada a outras questões sobre o texto, o termo alegria e a 

palavra que corresponde a esse sentimento no texto constroem uma teia de sentidos que 

leva a alguma compreensão do texto. 

O sucinto tratamento dado à flexão do substantivo apoia-se em palavras isoladas. 

No capítulo aparecem dois quadros relativos à morfossintaxe: no primeiro 

explica-se o que é a articulação entre morfologia e sintaxe aludindo-se ao eixo da 

seleção e da combinação. No segundo são listadas e exemplificadas as funções 

sintáticas que o substantivo pode exercer. 

Maior espaço têm os exercícios, alguns deles apoiados em textos e parte em 

frases isoladas.  Dentre eles há os que pedem classificação, identificação, aplicação de 

regras; mas também há os que procuram levar o aluno a observar regularidades (“Os 

substantivos terminados em –zito, -zinho se pluralizam no seu interior, porém sem o s, 

acrescentado no sufixo: mulherzinha/ mulherezinhas [...]. Se o narrador empregasse o 

substantivo coquetel no diminutivo plural, como ficaria?”), efeitos de sentido (“Se o 

narrador acrescentasse o sufixo –ão ao substantivo porta e –eco ao substantivo amor, o 

resultado seria equivalente a porta grande e amor pequeno? Por quê?”), mobiliza os 

conceitos de campo semântico e variedade, pede observação da oralidade ao propor que 

o aluno considere as diferenças de pronúncia entre certas palavras no singular e no 

plural (imposto, ovo, povo, etc). Mas nenhum desses aspectos é trabalhado de modo 

sistemático. Na seção Semântica e interação é proposta outra bateria de exercícios, 

parte deles apoiados em textos, que exploram regras, identificação de classes, mas 

também conteúdos de semântica como hipônimos, campo semântico associados ao 

conceito trabalhado no capítulo – no caso, substantivo.  

A coleção, portanto, no que diz respeito à exposição do conceito, permanece no 

âmbito puramente gramatical, tratando a língua apenas como um sistema. Nos 

exercícios percebe-se algum esforço de se chegar ao plano textual. Não se ignora o 

sentido que em alguns casos é relacionado à forma. Mas também nesse caso a coleção 
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não parece afeita àquilo que pede o edital, já que ignora o plano enunciativo e 

discursivo na abordagem do conceito. 

É verdade que há diferenças entre as coleções analisadas, ficando a de Faraco e 

Moura mais limitada ao plano puramente gramatical, no nível da palavra e a de Cereja e 

Magalhães mais próxima do plano textual, do texto e seu sentido, notando-se em Nicola 

algum esforço no sentido da exploração do texto, mas usado como pretexto, mantendo-

se o trabalho nos limites do puramente gramatical. 

Não se percebe, nem pelo sumário nem pelo trabalho com uma classe importante 

como o substantivo, o reconhecimento de 

 

1. A dimensão discursiva: domínio das relações das expressões 

linguísticas com a situação real de sua produção (atividade 

informativa); 

2. A dimensão semântica: relacionada à interpretação das 

expressões linguísticas [...] (atividade cognitiva); 

3. A dimensão sintática ou gramatical, pela qual se regram 

sistematicamente as construções da língua (o objeto de análise) 

(BRASIL, 2003, p.. 32). 

 

Nem se percebe uma abordagem 

 

 [...] da relação fala/escrita que não seja dicotômica [...] 

mas que leve em conta a existência de um continuum de gêneros 

textuais perpassado por um continuum de monitoramento 

estilístico [...]. 

 do fenômeno da norma linguística, num esforço de 

evidenciar seu vínculo indissociável com as outras normas 

sociais que regem a vida em sociedade (p.32). 

 

A própria seleção dos conteúdos denuncia o olhar dos livros didáticos analisados 

para o trabalho com língua: não desenvolvem um programa de oralidade ou de 

semântica; não incluem conteúdos que permitam introduzir o conceito de variedades. 

Dentre os poucos textos selecionados para exemplificação dos conceitos estudados 

predominam textos literários na variedade culta. Não se trata, por exemplo, no caso dos 

plurais, outras possibilidades de realização, como pretende o edital. O desenho desses 

livros parece pretender atender ao professor que acredita “que existe ‘oração sem 

sujeito’ e ‘sujeito oculto’, que existe uma ‘voz passiva sintética’, [...] uma diferença 

entre ‘adjunto adnominal’ e ‘complemento nominal’”. É esse o professor que irá 
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escolher o livro que irá adotar. É para ele que os autores escrevem e as editoras 

publicam.  

Nessa diferença entre o desenho do livro do edital e aquele que de fato existe, 

que parece dirigir-se ao professor que de fato existe, é possível identificar uma polêmica 

velada, que opõe esses dois livros e que está linguisticamente marcada no edital quando 

este afirma “a premente exigência de mudança nas práticas de letramento escolar ainda 

vigentes no ensino Médio” (p.23); ou quando afirma que  

 

a metalinguagem pode se mostrar um instrumento útil, desde 

que seja um meio para a compreensão do aspecto linguístico 

estudado e não um fim em si mesma; desde que seja o ponto de 

chegada da reflexão sobre a língua e não o ponto de partida. A 

sistematização deve ser o produto de uma atividade reflexiva. 

Além disso, que as classes/funções de palavras sejam 

reconhecidas a partir da unidade comunicativa básica, que é o 

texto, e não apresentadas de maneira categórica (p.32). 

 

E, para concluir o parágrafo, o edital admite que  

 

será inevitável que algumas das categorias descritas pela 

gramática tradicional se mostrem insuficientes ou até mesmo 

falhas para uma sistematização coerente, o que poderá suscitar a 

necessidade — por parte do(s) autor(es) do livro didático de 

recorrer a outros aparatos teóricos e a outras terminologias 

(p.32). 

 

O livro do mercado, pensado para um professor que existe e que acredita em 

sujeito oculto ou voz passiva analítica, está pressuposto nos critérios do edital que de 

antemão alertam os autores e as editoras para uma possível insuficiência de aparato 

teórico no trabalho com língua se esta se limitar a um trabalho puramente gramatical. 

Os livros analisados todos colocam ênfase no trabalho com gramática e nenhum deles 

apresenta um trabalho regular ou sistematizado com outras categorias de análise que não 

a gramatical. O livro de Cereja e Magalhães procura ampliar o gramatical; o trabalho 

busca, em parte, associar forma e sentido; alguns exercícios pedem observação de 

regularidades, chamam a atenção para a oralidade ao pedir observação de pronúncia. 

Mas mesmo nele não se observa um programa de trabalho com oralidade ou mesmo 

semântica, programa sendo entendido aqui como uma sequência de conteúdos e uma 

estrutura pensados para se desenvolver um trabalho específico de uma dimensão da 

língua, seja ela a oralidade, a semântica, etc. Tampouco se observa regularidade, por 
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exemplo, na comparação entre oral e escrito — aliás, no caso dos capítulos analisados, 

esse aspecto não é contemplado nem mesmo nos exercícios — ou na investigação das 

variedades. Na ótica adotada pelas coleções no trabalho com língua não têm espaço o 

desejado pelo edital porque toda a inclinação se dá na direção do aprendizado das regras 

do sistema. 

O livro do mercado também está pressuposto nos critérios quando estes alertam 

para a necessidade de o livro a ser inscrito no edital trabalhar com os conceitos 

gramaticais como ponto de chegada da reflexão sobre a língua e não como ponto de 

partida. E ainda quando pede que “as classes/funções de palavras sejam reconhecidas a 

partir da unidade comunicativa básica, que é o texto, e não apresentadas de maneira 

categórica”. Todos os livros tomam os conceitos da classe gramatical como ponto de 

partida e, de maneira geral, os livros não tratam da palavra ou da frase associada ao 

texto, sua unidade de sentido, mesmo quando partem de um texto para leitura, mesmo 

quando se dispõem a construir o conceito, e mesmo quando propõem uma questão que 

explore algum sentido: no trabalho com a língua, as frases ou palavras estão em geral 

desconectadas da unidade a que pertencem, sendo dados exemplos isolados, que servem 

apenas para que o aluno identifique, classifique. Cabe exceção ao livro de Cereja e 

Magalhães, que procura atender a essa demanda associando forma e sentido em parte 

dos exercícios propostos. Mas nele também se encontram outras que se colocam no 

nível da frase.  

Nesse cruzamento de tantas vozes se instala uma polêmica velada que dilata e 

adensa a arena discursiva. Dado o que se viu com relação ao trabalho com Literatura e 

com Língua, é possível supor que a análise da frente de produção de texto confirme a 

trajetória das polêmicas aqui analisadas. 

 

3.8.3 Produção de texto: orientação para o trabalho com o gênero 

 

Os critérios apresentados para a avaliação dos livros didáticos quanto ao trabalho 

com produção de texto orientam-se claramente pela teoria dos gêneros, permitindo 

ênfases no plano textual ou no discursivo ao referir-se a gêneros textuais ou discursivos. 

O edital afirma que esse trabalho deve visar ao desenvolvimento da proficiência em 

escrita e, por isso, não pode deixar de 
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 considerar o uso social da escrita, levando em conta, 

portanto, as condições e o processo de produção do texto, 

evitando o exercício descontextualizado ou exclusivamente 

escolar da escrita; 

 explorar a produção dos mais diversos gêneros e tipos de 

texto, contemplando suas especificidades, com especial destaque 

para os textos de opinião e argumentativos, constitutivos das 

práticas cidadãs; 

 apresentar e discutir as características discursivas e 

textuais dos gêneros abordados, não se restringindo à exploração 

temática; 

 desenvolver as capacidades de produção inerentes à 

proficiência que se pretende levar o aluno a atingir (p.29). 

 

Deve ainda “recorrer à oralidade na abordagem da leitura e da produção de 

textos” (p.31). 

Expressões como uso social da escrita, condições e processo de produção, 

gêneros e tipos de texto, características textuais e discursivas, além da imposição do 

trabalho com oralidade, apontam claramente para teorias do discurso, com destaque 

para o conceito de gênero formulado por Bakhtin e seu círculo.  

Essa exigência reforça uma orientação geral pautada por essas mesmas teorias 

no que diz respeito ao trabalho com leitura e com reflexão sobre a língua. Como já foi 

aqui demonstrado, elas são total ou parcialmente estranhas ao universo dos livros 

gestados ao longo dos anos 80/90, mais afeitos ao estruturalismo. 

O edital sabe disso e lança um alerta que se ouve nas orações de feição negativa: 

“evitando o exercício descontextualizado ou exclusivamente escolar da escrita”, “não se 

restringindo à exploração temática”. O alerta pressupõe que o trabalho com produção de 

texto tradicionalmente tenha se limitado à exploração do plano temático ou do 

lançamento de propostas que não situam o aluno naquilo que irá produzir. 

Os livros didáticos que circulavam justificam esse alerta? Como respondiam a 

essa demanda no trabalho com produção de texto?  

 

3.8.4 Os livros do mercado: o que o aluno produz? Para quê? Para quem? 

 

É possível dizer que os livros didáticos que circulavam no início dos anos 2000 

começam a ecoar algumas dessas demandas mas de modo ainda assistemático, 

desajeitado mesmo, como se verá a seguir. 

 



134 
 

3.8.4.1 Os sumários: a expressão do ruído 

 

A análise dos sumários do volume 2 das coleções sugere que os livros não 

abraçam a teoria dos gêneros embora se refiram a eles, em alguns casos de modo mais 

consciente, tendo mesmo subtítulo “Trabalhando o gênero” como indicador de uma das 

etapas de produção, e outros menos. E deixam evidentes as marcas do estruturalismo em 

pelo menos parte do trabalho. 

Em Faraco e Moura, as propostas de trabalho de produção de texto aparecem 

depois do trabalho com língua. Nos quatro capítulos iniciais do volume, os títulos 

relativos à produção se referem à ordem na descrição, na narração, na dissertação – 

indução e dedução. O termo ordem remete à ideia de organização de elementos. Os 

capítulos, portanto, pensam o plano textual em elementos que podem ser ordenados. Em 

seguida aparece no sumário Resumo e, em outro capítulo, Resenha crítica – títulos que 

remetem à ideia de gêneros. Mas os itens anteriores do sumário e, como se verá, 

posteriores, não sugerem que, mesmo nesses casos, eles sejam tomados tal como 

concebido no edital – considerando o uso social da escrita, as condições e o processo de 

produção, precedido da apresentação e discussão das características discursivas e 

textuais dos gêneros abordados. À resenha crítica seguem-se dois capítulos intitulados 

“Redação: o desenvolvimento da dissertação” e, por fim, “Redação: crônica”. 

Como apontam os títulos que integram o Sumário, há referências a gêneros e a 

tipos de texto. Os subtítulos (a ordem na narração ou na descrição, por exemplo) 

sugerem que se privilegiam elementos estruturais, fazendo supor que, mesmo quando o 

título se refere a um gênero, é possível que ele seja tratado em seus elementos 

estruturais, e não no plano discursivo, como pretende o edital. 

Em Nicola, o trabalho com produção de texto no volume 2 da coleção está 

desenvolvido em seção à parte no livro, coerentemente com a organização geral 

adotada, que também dedica uma parte do livro à Literatura e outra ao trabalho com 

Língua. Faz parte do trabalho com produção uma introdução cujos títulos estão 

orientados para uma discussão geral sobre o trabalho. “Por que escrever”, “Como 

escrever” (com clareza, correção, concisão, elegância) – esses títulos fazem supor que 

as orientações gerais incidam também no plano textual, ignorando o plano discursivo e 

a teoria dos gêneros, já que, nesse caso, as orientações gerais não se aplicam, pois os 

enunciados concretos a que correspondem são únicos e são produzidos em uma 

interlocução singular. Na sequência o Sumário traz o título Jornal – conteúdo e 
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morfologia, O jornal – textos informativos, argumentativos e narrativos, O nosso jornal, 

Metáfora e metonímia, O substantivo e seus satélites, O verbo e seus satélites. 

No conjunto, esses títulos fazem supor que o volume quer debruçar-se sobre os 

gêneros da esfera jornalística, mas trata-os como tipos de texto que se quer abordar do 

ponto de vista estrutural e gramatical. Os capítulos finais distanciam-se ainda mais das 

propostas do edital para a frente de produção. Ao propor-se a trabalhar o substantivo e 

seus satélites, o verbo e seus satélites, a obra favorece um trabalho sobre os acordos 

gramaticais da língua, voltados para a aplicação desses conhecimentos no texto. 

Voltam-se assim para aspectos gramaticais, o que sugere que a concepção de trabalho 

de escrita mantém estreito vínculo com a noção de correção – escrever bem é escrever 

de acordo com as convenções da gramática.  

Em Cereja e Magalhães, o trabalho com produção aparece em capítulos à parte, 

que vêm alternados com os de literatura e língua. Mantém uma estrutura que o Sumário 

espelha: a divisão do capítulo nas seções “Trabalhando o gênero”, “O (nome do gênero” 

(a receita, por exemplo), “Produzindo o gênero” (Produzindo a receita, por exemplo), 

seguidas de um trabalho mais voltado a questões gramaticais ou de estilo, aproxima a 

proposta deste volume 2 da coleção daquilo que o edital pretende para a frente de 

produção de textos nos livros didáticos do Ensino Médio. Mas a leitura do conjunto dos 

títulos do Sumário mostra que, também no caso dessa coleção, os ecos do estruturalismo 

se fazem ouvir. Se os primeiros capítulos de Produção se referem claramente a gêneros 

— a receita, a campanha publicitária, o depoimento —, o quarto capítulo dedicado a 

produção apresenta o título “O texto narrativo: o enredo”; os dois seguintes apresentam 

o mesmo título — “O texto narrativo” — mas um trabalha tempo e espaço e o seguinte, 

o narrador. Um dos capítulos subsequentes se intitula “A prosa gótica”, numa clara 

tentativa de articulação com a literatura, perdendo o trabalho com produção o eixo de 

especificidade que aparentemente procura manter na maioria dos capítulos. 

Curiosamente, esses títulos mantêm o subtítulo “Trabalhando o gênero” mesmo não 

contemplando esse conceito, mas contemplando uma tipologia. Em seguida o trabalho 

volta a nomear gêneros no título dos capítulos: o conto, o conto de mistério, a notícia, a 

entrevista, a reportagem, a crônica, desenvolvendo, em parte do volume, um trabalho 

com gêneros da esfera jornalística, aproximando-se, assim, do projeto de Nicola. Entre 

os três capítulos finais, dois deles voltam à tipologia, desta vez associada a um gênero: 

“O texto argumentativo: o texto publicitário”, “O texto argumentativo: o editorial”; e 

um deles intitula-se “A crítica”. Sob o título “O texto argumentativo: o texto 
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publicitário” descobre-se que na verdade o que se quer trabalhar é anúncio publicitário e 

o anúncio classificado, como indicam os subtítulos, mas o aluno produz texto 

publicitário. 

Assim, como mostram os títulos, os livros não parecem dominar o conceito de 

gênero nem aplicá-lo conforme as orientações do edital. A mistura de tipologias — tal 

como definidas por Travaglia (2012, p.364), que entende os tipos textuais como “um 

modo de interação, uma maneira de interlocução”, e inclui na sua classificação os 

descritivos, injuntivos, narrativos, dissertativos, entre outros —, e gêneros cria um ruído 

que vem da mistura de conceitos, de teorias, que pode confundir o leitor anunciando um 

trabalho (com a crônica ou o editorial, por exemplo) e fazendo outro. Como de fato se 

desenvolve esse trabalho nos livros didáticos selecionados para análise? 

 

3.8.4.2 O desenvolvimento da produção: descrição de um embate anunciado 

 

A programação desenvolvida no volume 2 das coleções selecionadas difere 

bastante entre si, mas as três tratam de gêneros da esfera jornalística. Para favorecer 

uma comparação entre o que cada uma desenvolve, foram selecionados capítulos que 

tratassem de gêneros da esfera jornalística: a crônica em Faraco e Moura e a notícia em 

Nicola e Cereja e Magalhães. 

Em Faraco e Moura, o trabalho com crônica parte do pressuposto de que o aluno 

já leu muitas crônicas. Com isso, se encaminha diretamente a uma tentativa de definição 

do gênero: “definir crônica não é fácil”. Situa o gênero “entre a literatura e o 

jornalismo” numa referência a esferas de circulação, marcando a presença do cotidiano 

e levantando possíveis funções da crônica junto ao leitor (retratar e comentar um fato, 

emocionar, levá-lo à reflexão). Refere-se em seguida ao caráter transitório da crônica 

como gênero da esfera jornalística mas enfatiza a dimensão literária do gênero, o que 

justifica citando elementos estruturais de textos narrativos. Introduz-se então um texto 

para leitura, que é em seguida comentado pelo autor do livro didático. Esse comentário 

destaca a emoção que vaza do texto e a reflexão que favorece. Sob o título “Exercício”, 

o livro pede que a classe faça um levantamento de fatos “acontecidos na escola, bairro 

ou cidade e que poderiam ser objetos de uma crônica”. Sob o título “Proposta de 

redação”, pede-se para o aluno redigir uma crônica. O trabalho finaliza com “Leitura da 

redação” que sugere uma dinâmica de leitura em duplas e a leitura para a classe de 

alguns textos em dia determinado pelo professor. 
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A definição de crônica dada pelo livro antecede a leitura de um texto do gênero. 

Trata-se, portanto, de uma explicação dada em abstrato, que apresenta possibilidades, 

mas das quais o aluno não tem ideia ou exemplo. É com um repertório prévio, numa 

suposição abstrata, que o livro conta. As possibilidades amplas referidas na definição do 

gênero — emocionar, provocar a reflexão, retratar e comentar um fato — pouco apoiam 

a escrita. O trabalho de produzir emoção, provocar a reflexão ou comentar um fato 

exige uma construção para a qual o aluno não está orientado mesmo que garantido o 

repertório pressuposto pelo trabalho desenvolvido pelo livro. É como se dissessem: 

você sabe o que é, agora escreva.   

A proposta de produção confronta o alerta do edital de que o trabalho deve evitar 

“o exercício descontextualizado ou exclusivamente escolar da escrita”. Esse alerta deixa 

ver uma polêmica velada: embora, diferentemente da literatura, não se refira 

diretamente às propostas dos livros didáticos, o edital parte do pressuposto de que as 

propostas são descontextualizadas e dá o aviso de que não é esse o desenho de livro que 

espera para o Ensino Médio.  

O trabalho com produção não considera o uso social da escrita, sequer apresenta 

“as condições e o processo de produção do texto”. A crônica não é considerada gênero 

e, assim, o trabalho não pode apresentar nem discutir “as características discursivas e 

textuais dos gêneros abordados”. Portanto, abre-se aqui mais uma polêmica velada com 

o edital. 

Em Nicola, optou-se por verificar, no volume 2 da coleção, como é desenvolvido 

o trabalho de escrita da notícia, gênero também da esfera jornalística. A proposta se 

coloca dentro de um trabalho maior com jornal, sendo “A notícia” o segundo item 

dentro de um capítulo que inicia com a leitura da crônica “Como comecei a escrever”, 

de Carlos Drummond de Andrade, seguida de perguntas de compreensão da crônica, 

entre elas, a que pede reconhecimento da importância do jornal na formação do autor. 

As questões não exploram o gênero nem sua forma composicional, seu estilo, conteúdo 

temático ou modos de interlocução. É então apresentado “O jornal”: o texto didático 

parte de uma proposta de vestibular – “O jornal serve para informar e para embrulhar” – 

para então discorrer sobre a etimologia da palavra jornal.  

Segue a essa introdução uma exposição didática bastante sucinta sobre os 

gêneros que circulam no jornal, definindo-os ora por seu conteúdo, ora por sua 

finalidade; o texto discorre também sobre título, imagens e textos como elementos de 

composição próprios de gêneros que circulam na esfera jornalística, e sua função junto 
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ao leitor. A exposição é ilustrada pela reprodução de três páginas de jornal: uma 

primeira página em que se veem o cabeçalho do jornal, fotos, títulos, blocos de texto, e 

nas outras duas, fotos, gráficos e outros elementos que apenas ilustram a apresentação 

dos elementos de composição apresentados anteriormente. Seguem-se questões que 

pedem recuperação de informações da exposição didática desenvolvida. 

A segunda parte do capítulo introduz a notícia. Parte de duas definições de 

notícia: uma transcrita de livro didático escrito por especialista da área e outro, do 

manual de estilo de um jornal de circulação nacional. Em seguida, para colocar em 

questão uma pretendida objetividade da linguagem jornalística, o livro transcreve trecho 

de um livro de divulgação (coleção Primeiros Passos) produzido por especialista em 

comunicação para chegar à necessidade de se desenvolver uma leitura crítica dos 

jornais. Para ilustrar a exposição, o livro reproduz duas notícias sobre o mesmo fato 

contrastando as manchetes, que conotam de modo antagônico a notícia sobre o primeiro 

aniversário do Programa de Direitos Humanos, plano sobre direitos civis implantado 

havia um ano pelo governo federal.  

O capítulo chega então a cinco propostas de produção. A primeira pede um 

comentário sobre um anúncio e quer saber do aluno se ele apresenta manipulação de 

linguagem; a segunda, depois de transcrever o verbete “Título” do manual de estilo de 

dois jornais de circulação nacional e de reproduzir uma notícia, solicita que o aluno 

avalie se o título dado à notícia reproduzida atende ao que pedem os manuais; a terceira 

pede que o aluno dê um título a uma notícia; a quarta, ao supor uma notícia sobre um 

jogo de futebol sendo redigida pelo torcedor de um dos dois times, o aluno deve prever 

o título que o jornalista daria à notícia; e a quinta, pede ao aluno desenvolver a proposta 

de redação que inicia o capítulo. Ou seja, o aluno não produz notícia. 

Também nesse caso é preciso reconhecer que, apesar dos esforços que se 

evidenciam pelo trabalho desenvolvido em se acercar de modo menos apressado do 

gênero, de tratar de aspectos composicionais e mesmo de discutir aspectos relevantes 

como a possibilidade ou não de objetividade de linguagem, o livro desenvolve um 

trabalho teórico, com pouca interlocução com o aluno, não orientado de fato para a 

produção e sequer propondo a produção de uma notícia, pois a frase “O jornal serve 

para informar e para embrulhar” sugere mais um gênero que comporte opinião, e não 

notícia. 

Assim, também nesse caso, o trabalho desenvolvido não define “as condições e 

o processo de produção do texto”, não apresenta nem discute “as características 
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discursivas e textuais dos gêneros abordados” e não desenvolve “as capacidades de 

produção inerentes à proficiência que se pretende levar o aluno a atingir”. Desse modo, 

reafirma uma polêmica que contrasta o livro que se quer e o livro que se tem, o qual 

também ecoa uma prática do professor.  

Em Cereja e Magalhães, o capítulo que se dedica à notícia tem início com o 

“Trabalhando o gênero”, subtítulo que faz parte da estrutura dos capítulos de produção 

organizando o trabalho e integrando uma metodologia. Sob ele se lê uma notícia, à qual 

se seguem perguntas de exploração do gênero. Mas as questões limitam-se a aspectos 

estruturais, não enfrentando de fato o gênero, ou seja, não realizando aquilo que está 

indicado no título. O aluno é chamado a identificar — no primeiro parágrafo — o fato 

noticiado, a recuperar a informação do motivo por que o fato noticiado aconteceu, 

identificar características de linguagem, a função de linguagem predominante e o padrão 

que adota. Ou seja, questões formais ou de conteúdo. Ao final das questões, um texto 

dos autores do livro didático explica o que é notícia. A explicação destaca função (a 

notícia informa um fato novo), a sequência tipológica dominante (narração), os 

elementos estruturais do chamado lead e do corpo da notícia. Um box lateral destaca 

outras definições de notícia e um quadro no final da explanação dos autores apresenta 

esquematicamente as características da notícia. 

Segue-se o título “Produzindo notícia”. Curiosamente, ao propor a produção ao 

aluno, o livro define um contexto de produção, elemento ignorado quando do “trabalho 

com o gênero”: o aluno deve supor que integra uma equipe de jornalistas que trabalha 

em uma revista voltada para um público jovem e deve produzir uma notícia a partir de 

fotos reproduzidas no livro, uma outra a partir de títulos, e reescrever um poema na 

forma de notícia. Para os dois primeiros é sugerida uma dinâmica de avaliação (sugere 

trocar com um colega, avaliar um o texto do outro); para a produção final há apenas a 

sugestão de leitura para a classe. 

O que se pode depreender dessa descrição é que o trabalho desenvolvido não 

contempla a teoria do gênero como os títulos e subtítulos anunciam. As propostas, 

embora definam um contexto de produção, partem de temas sugeridos pelas fotos ou 

pelo título ou mesmo pelo poema, deixando de ser retomadas as orientações estruturais 

estudadas em “Trabalhando o gênero”. O trabalho fica então desarticulado, já que as 

partes que o compõem se isolam, não concorrem para a orientação da produção do 

aluno. 
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3.8.5 SAEB/ENEM X PISA: como participam do plano geral da argumentação 

 

O PISA é um exame concebido e implementado sob a coordenação da OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Em nota de rodapé, o 

edital se refere a esse organismo afirmando que se trata de uma “organização global 

cujo objetivo declarado é auxiliar os governos membros no desenvolvimento de 

melhores políticas nas áreas econômicas e sociais” (p.21). 

A expressão objetivo declarado faz supor que, segundo a assinatura do edital, 

pode haver objetivos não declarados, velados. A expressão lança assim uma sombra de 

suspeita que desqualifica a organização e, por extensão, o exame. E sugere que a 

organização pode ter, então, objetivos escusos, condenáveis.  

A crítica ganha objetividade no trecho do edital em que se compara o exame 

PISA com o SAEB: 

 

O PISA tem uma concepção cognitiva de leitura como extração 

e articulação entre informações extraídas de textos em diferentes 

gêneros e linguagens, tais como folhetos, gráficos retirados de 

Atlas, diagramas, os quais constituem práticas de leitura 

escolares e não escolares. 

[...] 

O ENEM e o SAEB aproximam-se mais de uma concepção 

discursiva de leitura, na medida em que incorporam descritores 

ou habilidades e competências que dizem respeito não somente 

ao conteúdo e à materialidade linguística dos textos (e às 

capacidades cognitivas de leitura mencionadas na grade do 

PISA), mas também a sua situação de enunciação (p.21). 

 

Essa colocação qualifica os exames nacionais, ambos citados como fonte para 

desenho do perfil de aluno do ensino Médio com o qual o livro deverá dialogar:  

 

SAEB e o ENEM, têm fornecido dados mais exatos e um perfil 

melhor delineado desta população, tanto no que diz respeito a 

sua inserção sociocultural como às capacidades letradas 

desenvolvidas por estes alunos ao longo de pelo menos oito anos 

de escolaridade, no ensino fundamental ( p.19). 

 

Tais exames são citados ainda como fonte para a conclusão sobre os benefícios do livro 

didático: 
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Dados relativamente recentes, como os do SAEB (BRASIL, 

1999), [...] vêm confirmando uma já antiga experiência escolar: 

o uso regular de materiais didáticos em sala de aula, e em 

particular do livro didático, têm, potencialmente, um efeito 

positivo sobre o desempenho e, podemos supor, também sobre o 

desenvolvimento da autonomia relativa do aluno nos estudos 

(p.10). 

 

Nesse sentido, a alusão a ambos os exames se insere na estratégia argumentativa 

geral do edital que quer sustentar suas escolhas quanto aos critérios de análise dos livros 

didáticos. Além de qualificar esses exames como fontes importantes e desqualificar o 

PISA pelo procedimento de lançar uma suspeita sobre ele, o edital afirma uma diferença 

de concepção de leitura entre, de um lado, os exames nacionais e, de outro, o 

internacional: uma concepção discursiva de leitura versus uma concepção cognitiva, 

sendo aquela mais afinada com as escolhas teóricas do edital.  

Assim, a citação dos exames concorre para a defesa de uma linha teórica. A 

escolha à qual aderem os critérios de avaliação sai fortalecida desse embate. Essa linha, 

por referir-se a uma habilidade tão fundamental na área de Linguagens – leitura – tem 

impactos nas considerações sobre literatura, língua e produção de texto; no livro 

desenhado pelo edital, todas essas frentes, como já foi aqui demonstrado, devem pautar-

se pela dimensão discursiva, inclusive a formação do leitor literário — tarefa tão 

diretamente ligada à leitura, a qual dispensa a cronologia mas não pode “prescindir dos 

contextos históricos a que os textos se relacionem” —, e a formação do leitor em geral, 

já que o edital considera importante  

 

a presença de textos pertencentes a outras esferas de uso da 

linguagem (jornalística, científica etc.), que trabalhem 

principalmente com capacidades tais como a de argumentar e de 

compreender criticamente procedimentos argumentativos dos 

textos lidos ou ouvidos; de expor coerentemente os 

conhecimentos sistematizados e de compreender eficazmente 

uma exposição; de compreender e elaborar adequadamente 

instruções e prescrições complexas, tais como as que figuram 

em manuais de instrução de uso de equipamentos, por exemplo, 

etc. (p.27-28). 

 

E o edital refere-se também a termos (esferas de usos, capacidades) próprios das 

teorias do discurso. 

Assim, essa polêmica, embora não seja aberta, como no caso da literatura, expõe 

um movimento mais velado que faz parte de uma estratégia de convencimento 
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fundamental para a afirmação de crenças que sustentam não só os critérios de avaliação 

do edital, mas a mudança que impõe. Esse esforço prevê que essas mudanças serão 

motivo de forte embate entre diferentes sujeitos e por isso procura fortalecer-se de 

muitas e diversas maneiras. É desse embate, afinal, que passamos a tratar. 

 

3.9 Polêmicas veladas: a autoridade que dá a entender 

 

As polêmicas entre aquilo que se pretende para o ensino da língua nas frentes de 

reflexão sobre língua e produção de texto, assim como o embate que o edital cria entre o 

internacional PISA e os nacionais ENEM e SAEB não se referem diretamente ao 

enunciado de outro para contestá-lo: o edital não condena diretamente o trabalho 

tradicionalmente desenvolvido pelos livros didáticos nessas frentes, como fez com 

relação à literatura, nem faz uma crítica direta e aberta contra o PISA. Mas, ao se 

esgarçar a trama do texto nas referências que faz àquelas duas frentes de estudo e aos 

exames, é possível perceber posições em confronto, as quais, somadas às polêmicas 

abertas, configuram um jogo em que uma autoridade afirma seu poder ao, desenhando o 

que pretende, confrontar o que existe. Nesse confronto, muitas vozes se digladiam, num 

embate complexo e ruidoso, que coloca parcialmente em jogo o destino daquele que 

considero o principal nó da educação brasileira, que se chama Ensino Médio. Como 

então se configura, afinal, essa arena discursiva? Que vozes nela se enfrentam? 
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Considerações finais 

 

A análise realizada nesta dissertação quis responder às questões de pesquisa 

apresentadas na introdução do trabalho, a saber: que vozes se podem ouvir no edital, em 

especial no anexo IV, em que se apresentam os critérios de avaliação do livro de Língua 

Portuguesa para o Ensino Médio? Que posição ou posições afirmam essas vozes? Como 

se configura a arena discursiva na publicação? 

A análise deixa evidentes as muitas vozes postas em confronto a partir das 

colocações do edital. As arenas discursivas em que se dão esses confrontos alcançam 

editoras, professores, diretores, pais de alunos, os próprios alunos, acadêmicos e agentes 

do Ministério da Educação, que estabelecem um debate vivo, o qual coloca em jogo 

alguns rumos importantes das políticas públicas voltadas à educação brasileira. 

Ao responder àquilo que historicamente o Estado se colocou como questão ao 

longo dos muitos programas de compras de livro desde o final de década de 30, este 

edital marca uma posição inserindo-se em uma cadeia discursiva da qual participaram 

Ministros, Secretários de Estado, deputados, senadores, editores, professores, equipes 

técnicas das Secretarias de Educação. O PNLD, portanto, é fruto de muitas discussões 

que têm procurado encontrar a melhor maneira de tornar acessível e qualificado o livro 

didático para os alunos da escola pública brasileira. Essas discussões se dão em uma 

arena atravessada por muitas tensões, como se procurou mostrar no edital, todas elas 

marcadas por uma inflexão ideológica que deixou suas digitais nos livros formulados 

nos diferentes momentos da vida política nacional. 

O embate com as editoras me parece evidente: o livro que circula no mercado, 

como visto na análise de parte de três livros de adoção significativa quando da 

publicação do primeiro edital, está muito distante daquele pretendido pelo documento. 

As editoras produzem para o professor que existe, e não para um professor ideal, por 

uma razão simples: precisam vender livros. São empresas que precisam gerar lucro 

inclusive para manter a produção de livros e os postos de trabalho voltados a essa 

produção, ou seja, para gerar riqueza e distribuir renda por meio de emprego de mão de 

obra sobre a qual recai, aliás, crescentes exigências de qualificação. Por isso, os livros 

têm o projeto que o edital condena às vezes mais, outras vezes menos abertamente.  

Ao mesmo tempo, as editoras não podem ignorar um mercado que concentra 

cerca de 80% a 90% do alunado do Ensino Médio. Só no programa de 2012, o FNDE 

investiu R$ 720,7 milhões, atendendo 7.981.590 de alunos e distribuindo 79.565.006 
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livros
35

. A indústria editorial não pode voltar as costas a números como esses. Por isso, 

de algum modo, precisa atender ao edital. Mas sabe ao mesmo tempo que, ao atendê-lo, 

deixa de olhar para o professor que consome seus livros, já que este está formado para 

outro livro, o que existe — aquele que o edital não quer. E nunca será demais lembrar: 

pelas regras do edital, é o professor o responsável pela escolha, ainda que se possa 

questionar o quanto ele assume de fato essa responsabilidade ou o quanto ela é tutelada 

pelo próprio Estado (por meio da avaliação, inclusive), por coordenadores, diretores e 

mesmo pelas editoras. Deixar de atender a uma demanda para atender a outra significa 

correr riscos consideráveis, sobretudo naquele momento, em 2003, quando o próprio 

programa não havia ainda se estabilizado em sua periodicidade. Por isso é natural contar 

com a resistência de editoras e seus autores, que precisam manter seus negócios 

saudáveis.  

Curiosamente, o edital não se dirige diretamente às editoras, embora as tenha 

como interlocutores imediatos. Prefere chamar a parceria dos autores, como se esses 

fossem mais sensíveis aos apelos de mudança que o edital instaura. Com isso supõe-se 

criada uma outra arena: a que opõe os autores e suas casas publicadoras, como se os 

primeiros pudessem pressionar as segundas quanto ao atendimento do que quer o edital.  

Entre autores e editoras existe uma tensão prévia construída em torno da 

remuneração e da divulgação de sua obra. Mas, diante das demandas do edital, a tensão 

é bastante distendida, já que editoras e autores têm um interesse comum: ser aprovados 

com um livro palatável ao professor. Por isso, em geral, a relação costuma ser bastante 

colaborativa nesse caso e uma pressão como a esboçada no edital, que vá de encontro 

aos interesses de ambos, tende a não surtir efeito. 

A arena discursiva, ao abrir polêmica com as editoras, também se estende entre 

os professores, parte da academia e o edital: afinal, são as universidades que formam os 

professores que usam um livro cuja proposta vem condenada pela publicação. A esse 

modelo de formação, o edital opõe linhas teóricas (e seus teóricos) que coabitam, na 

universidade, com outras, tradicionais. Os estudos de literatura, por exemplo, assentados 

em nomes como Antonio Candido, Alfredo Bosi, Davi Arrigucci Jr., para citar apenas 

alguns dos instauradores de discursividade, já que criadores de modelos metodológicos 

de abordagem e de análise do texto literário, não só contemplam largamente a 

cronologia como a fazem parceira de um conhecimento tido como necessário — 

                                                           
35

 Dados disponíveis em: <http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-

estatisticos>. Acesso em: 23 mar. 2014. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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inclusive pelo edital quando se refere à necessidade de se considerarem os contextos em 

que as obras literárias foram gestadas —, ao estudo de textos dessa esfera e mesmo à 

formação do leitor literário.  

O edital também confronta uma formação que, no momento de sua publicação, 

não parecia privilegiar a linguística e as teorias discursivas, mas contemplava os 

pressupostos teórico-metodológicos que os livros didáticos reafirmavam como 

orientação para o curso de Português no Ensino Médio: o estruturalismo que apoiava o 

ensino das normas gramaticais, ainda hoje largamente relacionadas à representação 

social do “bem escrever”, do “bem dizer”, do “saber português”.  

A arena entre academia e edital se reafirma nas exigências feitas ao livro do 

professor. As demandas do edital quanto ao que dele deve constar sugerem que o Estado 

reconhece que o professor não teria condições de um manejo autônomo do livro, 

indicando assim que, mais que apresentar um conteúdo, os livros didáticos devem 

formar o docente. 

 

Um livro didático não será capaz de explicitar adequadamente 

sua fundamentação se não apresentar, em seção ou livro dirigido 

ao professor, os objetivos e os pressupostos teórico-

metodológicos que nortearam sua elaboração. Nesse sentido, o 

manual dirigido ao docente é parte integrante do livro didático. 

Para além desse requisito fundamental, um livro do professor 

capaz de cumprir adequadamente as suas funções deve: 

 descrever a estrutura geral da obra, explicitando a 

articulação pretendida; 

 entre suas partes e/ou unidades e os objetivos específicos 

de cada uma delas; 

 orientar, com formulações claras e precisas, os manejos 

pretendidos ou desejáveis do material em sala de aula; 

 sugerir atividades complementares, como projetos, 

pesquisas, jogos, etc.; 

 fornecer respostas ou padrões de respostas para ao menos 

parte das atividades e exercícios propostos aos alunos; 

 discutir o processo de avaliação da aprendizagem e mesmo 

sugerir instrumentos, técnicas e atividades; 

 informar e orientar o professor a respeito de 

conhecimentos atualizados e/ou especializados indispensáveis à 

adequada compreensão de aspectos específicos de uma 

determinada atividade ou mesmo de toda a proposta pedagógica 

do livro (p.16-17). 

 

Essas exigências atestam o quanto o edital conta com as editoras na formação 

desse professor para torná-lo apto a operar novos paradigmas teórico-metodológicos que 
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o livro – é o que o Estado demanda – deve incorporar a suas propostas. Segundo 

Batista,  

 

[...] o livro didático se converteu numa das poucas formas de 

documentação e consulta empregadas por professores e alunos. 

Tornou-se, sobretudo, um dos principais fatores que influenciam 

o trabalho pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o 

currículo, cristalizando abordagens metodológicas e quadros 

conceituais, organizando, enfim, o cotidiano da sala de aula 

(2008, p.28). 

 

É com essa capilaridade que conta o Estado para fazer mudar as práticas em sala 

de aula. 

A formulação dessa estratégia, segundo Furtado e Ogawa (2013), leva a 

assinatura do Banco Mundial, outra voz implicada nessa arena, ao propor que o livro 

didático seja de fato usado para a formação de docentes em um país que precisa tanto 

universalizar o atendimento de educação à sua população quanto incrementar a 

qualidade
36

. Segundo Furtado e Ogawa,  

 

A proposta educacional do BM é direcionada a promover o 

crescimento econômico e diminuir a pobreza nos países em 

desenvolvimento, visto que no Brasil o objetivo a ser alcançado 

está relacionado a melhorar a qualidade e a eficiência do ensino. 

A qualidade almejada está representada a partir dos resultados 

de determinados “insumos” que intervêm na escolaridade (2012, 

p.3). 

 

Dentre os referidos insumos, destaca-se o livro didático. Ainda, segundo Furtado e 

Ogawa,  

 

o Brasil ocupa destaque entre os países de maior investimento 

no uso de LDs na educação pública, pois o uso do LD pode 

orientar/direcionar os profissionais da educação de como e que 

forma trabalhar os conteúdos curriculares com os estudantes. A 

importância deste recurso didático na educação é demonstrada 

pela necessidade de sua utilização, que exigiu medidas de 

consolidação a regulamentação legal do livro didático com o 

                                                           
36

 
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2010/Politicas_Publicas_e_Gestao_Educacional/Trabal

ho/01_37_33_BANCO_MUNDIAL,_POLITICAS_PUBLICAS_EDUCACIONAISE_O_LIVRO_DIDA

TICO.PDF 
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Decreto nº 91.542, de 19/8/1985, que implementou o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) (2012, p.2).  

 

A política do Banco Mundial, formulada por economistas, adotada por todos os 

países que dele receberam financiamento para programas de educação, como é o caso 

do Brasil, entende que “a relação custo-benefício deve ser um ponto de reflexão em 

estudos a respeito do desenvolvimento do sistema educacional brasileiro” (FURTADO 

e OGAWA, 2012, p.2). Investimentos em formação de professores exigiria um 

montante de recursos muito mais alto do que o destinado à compra de livros didáticos 

que, numa relação custo-benefício muito benéfica para os cofres do Estado, se 

colocariam a favor de uma qualidade pensada da ótica do Banco Mundial. 

 

é importante refletir o termo qualidade utilizado pelo BM, pois 

as propostas de educação do BM são elaboradas por 

economistas, e essas ações propostas são voltadas mais para 

termos quantitativos do que qualitativos. Os índices de 

qualidade do BM estão voltados para números, isto é, resultados 

quantitativos que facilmente desviam os olhares críticos para 

outras esferas (FURTADO e GAGNO, 2012, p.3) 

 

Os critérios de avaliação do livro do professor apontam para essa 

intencionalidade, já presente nas formulações políticas do Banco Mundial. Em um 

contexto de tão profundas mudanças teórico-metodológicas requeridas para o ensino de 

Literatura e de Língua no Ensino Médio, as determinações do edital para o livro do 

professor ganham importância ainda maior, pois que, por meio delas, pode-se orientar 

uma prática para a qual o professor não foi formado. 

Tais reivindicações acrescentam mais um ingrediente ao já turbulento diálogo 

com as editoras e seus autores, uma vez que o Ministério não paga por esse serviço, não 

o reconhece, limitando-se a considerar o caderno tipográfico para efeito de pagamento, 

ou seja, privilegia a materialidade do livro, composta fundamentalmente por papel e 

tinta. 

Por extensão, o edital cria uma arena discursiva que opõe suas demandas e os 

professores em sua formação e sua prática, condenada por princípio a partir dos novos 

paradigmas pretendidos. 

O edital também confronta um discurso social — e que o livro que circula 

quando da publicação do edital legitima — que entende o professor de Português como 

aquele que ensina o certo, o padrão ditado pela gramática. Nesse discurso social é 
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possível ouvir as vozes de pais de alunos, de diretores e coordenadores, que valorizam 

Língua Portuguesa como a instância que ensina a falar e escrever corretamente. Isso se 

agudiza no caso das escolas privadas, dependente do pagamento das mensalidades para 

sobreviver, e interessadas, portanto, em manter uma clientela que precisa ver atendidas 

suas demandas. É verdade que o livro cuja compra será mediada pelo edital não atende à 

rede privada, mas entre esta e a pública existe mais de um veio de comunicação: os 

professores são muitas vezes comuns e as escolas privadas, tendo acesso ao resultado da 

avaliação oficial, podem sentir-se por ele influenciadas. Além disso, as diretrizes se 

destinam à escola brasileira e devem, portanto, servir tanto à rede pública como à 

privada. Por isso, o discurso social mais afeito a um ensino tradicional atinge ambas as 

redes de ensino. E, portanto, se pode dizer que o edital confronta um discurso social que 

atinge a escola de um modo geral. 

A arena discursiva coloca em confronto vozes do próprio Ministério na negação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio (PCNEM), documento 

publicado em 2000, complementado com a publicação, em 2002, dos PCN+, estes 

ignorados no texto do edital. Os PCNEM são a voz oficial da SEMTEC, já que tanto 

este documento quanto seu complemento foram discutidos amplamente não só com a 

comunidade acadêmica, mas com a comunidade educacional em geral, o que incluía 

professores de Ensino Médio. Têm uma legitimidade que o edital, publicação com viés 

mais técnico, elaborado pelas equipes do Ministério, voltado para anúncio de compra 

pública, não tem.  

É verdade que aqui se pode pensar que, nesse caso, a polêmica aberta contra os 

documentos oficiais conta com o beneplácito do próprio Ministério: os documentos 

oficiais podem ter sido considerados, por esse órgão público, insuficientes, ruins, 

inadequados, e por isso se pretende substituí-los por outros que, na visão do Ministério, 

seriam mais adequados ao alunado que frequentava o Ensino Médio no momento em 

que foi publicado o edital. Mas então é preciso admitir que há uma tensão entre 

diferentes equipes responsáveis pela autoria de cada publicação.  

Caso seja assim, é de se estranhar o fato de não ter sido reelaborado o 

documento tal como foi feito em 2010, por exemplo, os que se referem ao Ensino 

Fundamental 1, que passou a contar com 9 anos e exigiu uma revisão dos Parâmetros 

publicados em 1998. Para proceder a essa revisão, o Ministério publicou, em 2010, um 

parecer com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
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(nove) anos, e não fez uma revisão dessa monta em um edital cuja finalidade costuma 

ser outra que não a discussão de Diretrizes.  

Esse confronto ainda pode ser percebido na defesa de algumas avaliações e no 

questionamento de outras, como aqui se viu com relação ao SAEB, ao ENEM e ao 

PISA. A formulação das duas primeiras avaliações e a adesão à terceira são aprovadas 

pelo Estado. A sombra lançada sobre o PISA sobre sua intencionalidade atinge o 

Ministério, uma vez que a decisão de aderir a esse exame legitima tanto os 

procedimentos quanto os resultados que ele aponta. Assim, o próprio Ministério acaba 

sendo manchado em sua intencionalidade quanto ao uso dos resultados do PISA para a 

melhoria da qualidade e a reflexão sobre a escola brasileira. 

Essa arena se instaura, por fim, entre diferentes vozes que assinam a autoria do 

edital, que, conforme foi demonstrado, concebem diferentemente o que deve ser o 

ensino da língua, da produção de texto e, sobretudo, da literatura no Ensino Médio. 

No caso específico da literatura, cabe ressaltar que, ao opor-se a um livro que 

não privilegie a cronologia, a história da literatura, o edital não afirma de fato o que 

poderia ser colocado em seu lugar. Além da dissonância entre vozes que, no interior 

mesmo do edital, afirmam visões diferentes sobre esse objeto de estudo, a publicação é 

vaga ao definir o que seria formar o leitor literário. Ao propor que o estudo da literatura 

seja uma experiência definida como “um contato primordialmente sensível entre o aluno 

e o texto, de tal forma que desse contato resulte alguma mudança em seu modo de 

perceber a realidade” (p.30), o edital ganha uma carga demasiado alta de subjetividade: 

não deixa claro a que mudanças se refere, nem como isso poderia se operar, já que elas 

acontecem no espaço imprevisto, surpreendente, na inalcançável interioridade do leitor 

e na intimidade de sua relação com o texto. É difícil didatizar uma experiência com tal 

carga de subjetividade. Além disso, seria razoável supor que mudanças no modo de 

perceber a realidade não se restringem à leitura do texto literário, e que estão fortemente 

associadas ao amadurecimento do aluno e às experiências de vida a que está exposto.  

Como sugere o epíteto “literário”, ler literatura não é o mesmo que ler notícia, 

folheto ou um artigo de opinião. Por isso, formar um leitor literário implica respeitar a 

singularidade desse tipo de leitura, que, conforme aponta a fortuna crítica amealhada 

desde pelo menos Aristóteles, para ficarmos na tradição ocidental, é mediada por muitas 

e diferentes lentes, tomadas de diversos campos do conhecimento, como a sociologia, a 

filosofia, a psicanálise, a teoria literária, etc. Portanto, formar o leitor literário no âmbito 

escolar não pode restringir-se a uma experiência subjetiva de expor o aluno a uma 
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experiência sensível – seja lá o que isso signifique – mas permitir a construção de um 

caminho (cujo sentido está implicado na palavra “formação”) que apure a sensibilidade 

do aluno para que ele possa cobrir o texto literário de sentido — processo tão mais rico 

quanto maior seu repertório crítico —, e usufruir o que esse texto pode lhe proporcionar 

como reflexão, descoberta, diversão. 

Esses vários embates justificam o esforço argumentativo do edital para 

conquistar a adesão das editoras e, por extensão, dos autores e demais agentes 

implicados no processo educativo para aquilo que pretende. Esse esforço tem 

consciência do grau de mudança que quer impor. O próprio edital reconhece não apenas 

o grau dessa mudança como sua insuficiente assimilação: 

 

O critério da correção e da pertinência metodológicas reporta-se, 

entre outras referências relevantes, aos paradigmas teórico-

metodológicos que fundamentam as novas diretrizes didático-

pedagógicas para as duas disciplinas em questão, paradigmas 

esses relativamente recentes, pouco difundidos e 

insuficientemente assimilados (p.14). 

 

O conjunto de dados apresentados na seção anterior apontam 

enfaticamente não somente para a necessidade de aprofundar o 

processo de apropriação de capacidades de leitura e escrita, 

especialmente as mais sofisticadas, por parte dos alunos deste 

grau, como também para a premente exigência de mudança nas 

práticas de letramento escolar ainda vigentes no ensino Médio 

(p.16). 

 

O estudo sistemático da literatura no ensino Médio vem-se 

mantendo quase que intocado, nas propostas que se podem 

observar nos livros mais conhecidos da área (p.29; sem destaque 

no original). 

 

Esses trechos deixam claro que no edital a inflexão teórica passa por uma 

mudança profunda — são novos paradigmas que afrontam práticas bastante cristalizadas 

— e que o professor não está suficientemente preparado para operá-la.  

Mas o edital vai além: quer assumir voz de autoridade ao desautorizar um 

documento anteriormente chancelado pelo Ministério depois de amplamente discutido 

com a comunidade acadêmica e educativa — os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Médio — impondo um novo referencial tomado de empréstimo ao ensino 

fundamental: 
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devem estender-se, para esse nível, as três preocupações centrais 

já estabelecidas, para o ensino fundamental de Português (p.23). 

 

recomendam que os conteúdos de Português sejam encarados 

como essencialmente procedimentais, impondo-se, portanto, 

uma estreita articulação e mesmo uma relativa continuidade de 

objetivos entre o ensino fundamental e o Médio. [...]  

Nesse sentido, a matriz de princípios e critérios de avaliação de 

livro didáticos de Português para o ensino Médio apresentada 

na próxima seção toma como referência de base a sua 

congênere do ensino fundamental, devidamente revista, 

adaptada e expandida, no que diz respeito às seguintes 

especificidades do ensino Médio (p.25; sem destaque no 

original) 

 

O esforço argumentativo permite supor que o edital tem consciência do grau de 

insubordinação que representa o não aos documentos que regem oficialmente o Ensino 

Médio e o sim a outro que se quer afirmar como referência. O documento que se toma 

como referência, elaborado dentro das possibilidades e dos limites da linguística, ignora 

a fortuna crítica literária, postura a que o edital adere parcialmente ao considerar o texto 

literário um dentre outros gêneros. Levada adiante, essa perspectiva pode gerar livros 

iguais aos do ensino fundamental, feito da leitura de textos e reflexão sobre a língua, 

sem uma sistematização do que é próprio da literatura.  

Essa, a meu ver, a principal inflexão do edital. Essa guinada confronta, de certo 

modo, o esforço da LDB que, quando promulgada em 1996, pretendia atribuir uma 

identidade ao Ensino Médio tornando essa etapa obrigatória e atribuindo-lhe caráter de 

terminalidade, ou seja, a lei, ainda em vigor, não pretende um Ensino Médio nem 

propedêutico nem profissionalizante, mas etapa que prepare para a continuidade dos 

estudos (não necessariamente superiores) e inserção no mundo do trabalho (e não o 

preparo para uma profissão específica). Portanto, é possível perceber no edital uma 

arena no emaranhado de vozes do próprio Ministério, que se enfrentam na formulação e 

na defesa de cada um dos documentos citados. 

Assim, o grande esforço de convencimento do edital pode ser compreendido no 

quadro dialógico: ultrapassando a finalidade do gênero, pretende-se não só substituto de 

um documento “resultado de meses de trabalho e de discussão realizados por 
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especialistas e educadores de todo o país”
37

 como legítimo referencial para as mudanças 

profundas a serem impostas ao Ensino Médio via livro didático. 

Essa constatação permite afirmar que o edital de que se ocupa este trabalho não 

se realiza como tal. Embora formalmente — na linguagem que busca criar efeitos de 

neutralidade e objetividade por meio do emprego da terceira pessoa, da voz passiva; na 

divisão em itens — e na função principal — mediação de compra pública — pareça ser 

assim, a afirmação de uma posição importante no cenário educacional brasileiro e todo 

o esforço argumentativo de sua elaboração indicam que ele se coloca não apenas como 

um edital, mas como documento que quer impor ao Ensino Médio brasileiro os mesmos 

referenciais válidos para o Ensino Fundamental, com a ressalva da adaptação para esse 

nível de ensino.  

A quem interessa essa virada? O edital quer convencer que ela seria necessária 

para atender ao perfil de aluno que frequenta hoje esse nível de ensino. É por isso que, 

diferentemente da maioria dos editais, este discorre sobre os objetivos do ensino Médio, 

retoma dados e estabelece intensa interlocução com instrumentos de avaliação e 

documentos com o objetivo de traçar um perfil do alunado desse nível de ensino que, na 

ótica do edital, permitirão sustentar a mudança de paradigma pretendida procurando 

legitimar certas práticas, certas teorias, e, portanto, certos valores como superiores a 

outros. 

Mas, na verdade, o edital defende a imposição de referenciais teóricos nascidos 

na linguística: a crença de que esta seja a melhor linha confronta e subjuga outras 

eventuais posições, nega tradições e o faz autoritariamente, por meio de um documento 

cuja implementação ou validação não depende de discussão e/ou aprovação pública. 

O modo como a argumentação que sustenta essa posição é construída é bastante 

significativo para o sentido global do enunciado.  

No plano discursivo, ao reivindicar uma autoridade (pela atemporalidade, pela 

isenção sugerida pela terceira pessoa) que lhe permite dizer uma espécie de verdade 

(atemporal, acima de qualquer suspeita), o sujeito impõe essa verdade para o tu. Impõe 

essa verdade ainda pelo que representam para as editoras as vendas ao governo, que 

detém a gestão de uma rede de escolas que concentra cerca de 80% a 90% do alunado 

do Ensino Médio brasileiro. 

                                                           
37

 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?id=12598:publicacoes&option=com_content&view=article>. Acesso 

em: 23 mar. 2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?id=12598:publicacoes&option=com_content&view=article
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As marcas linguísticas do enunciado permitem identificar um discurso que quer 

ser persuasivo ao levantar um longo fio de argumentos que apelam para a adesão do tu. 

No entanto, os procedimentos discursivos permitem ver que o edital pede um tu 

obediente. Está incorporado à autoridade (a Fundação Nacional para o Desenvolvimento 

da Educação, braço operacional do Ministério da Educação) e, pelas escolhas 

linguísticas, marca um distanciamento do tu que impede qualquer polêmica. Mantém 

uma distância “constante em toda sua extensão”. Não se trata de uma palavra porosa à 

resposta do tu. O que se espera dele é aceitação, “reconhecimento incondicional, e não 

absolutamente uma compreensão e assimilação livre”. 

Essa aceitação incondicional enunciada linguisticamente, marcada 

discursivamente, se aprofunda quando examinado mais de perto o teor daquilo que se 

tem de aceitar: uma orientação teórico-metodológica — consequentemente ideológica 

— quanto ao trabalho com a literatura e o texto em geral, ao ensino da norma-padrão, à 

proposta de reflexão sobre a língua e a linguagem. Ao impor pela palavra autoritária 

essa orientação ao tu – as editoras que deverão formular os livros, — o Estado pretende 

alcançar o professor impondo seu discurso por essa via torta no ensino da língua 

portuguesa nas escolas de Ensino Médio da rede pública brasileira. 

Essa autoridade se acentua quando, pelos procedimentos argumentativos aqui 

analisados, se evidencia a ambição de transformar o edital em um documento de 

orientação de práticas pedagógicas equivalente às Diretrizes Curriculares Nacionais ou 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais, mas superior a elas em legitimidade. Ao 

pretender-se substituir um documento amplamente discutido entre a comunidade 

educacional, legitimado pelo “diálogo constante entre os dirigentes da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica, a equipe técnica coordenadora do projeto da reforma e 

os diversos setores da sociedade civil, ligados direta ou indiretamente à educação” 

(BRASIL, 2000, p.7), que contou com “adesão de diferentes pessoas, que 

encaminharam críticas e sugestões, o que motivou a elaboração de várias versões” 

(BRASIL, 2000, p.4), por outro formulado por muitas vozes, nem sempre em concerto, 

cuja função, diz a estabilidade do gênero, não é legislar, mas colocar-se como ato 

público de comunicação de notícia, fato ou ordem, evidencia-se ainda mais o tom 

autoritário do edital que quer impor suas determinações a um conjunto de sujeitos cuja 

voz se pretende assujeitada.  

Cumpre observar como as inflexões em direção à pluralidade presente nos 

critérios voltados à exigência do trabalho com variedades, com o registro oral e escrito, 
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presença de ampla variedade de gêneros, e mesmo aqueles que querem garantir, além da 

correção conceitual, respeito aos princípios democráticos, como a não expressão de 

preconceitos de qualquer ordem (de gênero, etnia, crença, etc.) parecem ecoar um 

momento do país em que a democracia, reconquistada depois de muitos anos vividos 

sob o tacão da autoridade militar, se afirma como um valor importante para a sociedade 

brasileira. Afirmar a pluralidade é afirmar um “Brasil de todos”. Projeta-se assim a 

imagem de um Brasil plural, comprometido com valores democráticos, de ampla 

participação popular.  

Mas, ao se confrontar as demandas no plano teórico metodológico e o modo 

como são colocadas nas diversas arenas criadas no interior da publicação e as 

instauradas a partir dela, a análise desse edital, no entanto, parece apontar um viés 

autoritário no modo de gerir as mudanças, contrário à ideia de discussão ou de 

democracia. No lugar do debate ou de uma rediscussão ampla sobre os rumos da 

educação brasileira, em particular do Ensino Médio, certamente necessária, opta-se por 

implantar por decreto mudanças nos referenciais de ensino de inflexão considerável. O 

edital nega os Parâmetros, e impõe os referenciais válidos para o Ensino Fundamental, 

deixando vagamente mencionada a necessidade de se atender às especificidades do 

Ensino Médio. Essa imposição, feita em edital de compra de livro didático, que traz voz 

de autoridade e voz autoritária, irá gerar uma ação obediente por parte das editoras que, 

considerando o percentual de alunos da escola pública, não pode deixar de considerar a 

compra governamental de que depende mesmo da sobrevivência do setor.  

O Ministério, por meio dessa política, pode alcançar a escola por meio de seu 

mais capilar instrumento: o livro didático, que rege a prática do cotidiano em sala de 

aula. Sem reconhecer financeiramente o valor formativo do livro didático, conta com 

ele. É verdade que, como demonstra Bunzen (2009, p.202), não se pode ignorar que o 

professor e o aluno são sujeitos responsivos, que também irão atuar sobre o livro de 

modo autoral. Por isso não se garante, por essa via, uma formação do professor 

compatível com os paradigmas defendidos no edital. Como alerta o pesquisador,  

 

corremos o risco de existir um grande investimento em ‘livros 

inovadores’, que legitimam o currículo prescrito nos 

documentos oficiais e nos textos acadêmicos, mas que não serão 

utilizados nas aulas por vários motivos, entre eles a inadequação 

da proposta para o tempo escolar, para o perfil do aluno ou 

mesmo a própria negação de determinados objetos de ensino 

valorizados pelo professor (BUNZEN, 2009, p.202). 
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O edital em análise resultou em um guia com as obras aprovadas. Dos volumes 

únicos gerados a partir das coleções aqui analisadas, as de Nicola e Cereja e Magalhães 

foram aprovadas e a de a de Faraco e Moura, reprovada. O guia orientou a escolha e 

compra dos PNLD de Ensino Médio de 2005 e 2006. Somados esses dois anos e as duas 

disciplinas previstas para esse primeiro programa (Português e Matemática), o Estado 

comprou 21.757.059 livros, beneficiando 13.909.278 alunos, totalizando um 

investimento de R$191.107.981
38

. 

Os editais seguintes (PNLD 2007, 2012, 2015) não trariam mais esse tipo de 

argumentação, mas a consideram pressuposta uma vez que a inflexão anunciada nesse 

primeiro edital não só se confirma como acaba funcionando como mecanismo de 

pressão sobre editoras, autores e, por extensão, professores, alunos e demais sujeitos 

implicados no processo educacional, o que mostra que de fato essa mudança não se 

realizou ou realizou-se apenas em parte. 

A incontornável presença da tecnologia na vida de todos e suas sempre 

renovadas possibilidades colocam hoje outros desafios para o ensino e o livro. Em um 

mundo em que as fronteiras se liquefazem, em que “tudo o que é sólido desmancha no 

ar”, para lembrar o título do livro de Marshall Berman que cita Marx, seria legítimo nos 

perguntarmos se essa discussão permanece atual. Mudaria substantivamente a escola 

essa mudança de paradigma? Daria de fato direção a um Ensino Médio
39

 que atende 

apenas a metade da população de jovens entre 15 e 17 anos?  

Porque, afinal, é disso que se trata: este trabalho, ao se sentir provocado pelas 

muitas arenas dispostas no e a partir do edital, tem como horizonte a necessidade de se 

atender a um aluno que ainda se mostra refratário até mesmo às políticas de 

universalização de atendimento da Educação Básica. É a ele, aliás, que visa a 

argumentação do edital: o ensino Médio brasileiro atende às necessidades dos jovens 

hoje? O edital dá sua resposta de modo imperial, mas precisando convencer parceiros da 

validade de suas verdades.  

Os números, porém, parecem dizer que o aluno não tem se sentido atendido. O 

Censo da Educação Básica 2013 indica que número de alunos do ensino Médio caiu 

                                                           
38 Fonte: <file:///C:/Users/mtereza/Downloads/evolucao_pnld_ensino_medio_2005a2013%20(1).pdf> 

Acesso em: 26 maio 2014. 
39

 Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD/IBGE/), esta população 

totalizava, em 2008, 10.289.624 de jovens e destes, somente em torno de 50% frequentavam o Ensino 

Médio. Disponível em: <file:///C:/Users/mtereza/Downloads/coef2011_caderno_reflexoes.pdf> Acesso 

em: 23 mar. 2014. 

file:///C:/Users/mtereza/AppData/Roaming/mtereza/Downloads/evolucao_pnld_ensino_medio_2005a2013%20(1).pdf
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0,7% entre 2012 e 2013,
40

 resultado desastroso quando lembramos que quase metade 

dos jovens entre 15 e 17 anos permanece fora da escola.  

Esse quadro parece indicar que o Ensino Médio ainda não encontrou seu lugar 

na vida do jovem brasileiro. Os esforços da legislação, que se preocupou em definir uma 

identidade a essa etapa da escolaridade, parece não terem atingido seus propósitos. A 

análise desse edital mostra uma ponta pequena desse grande mar a que corresponde a 

mais que necessária discussão sobre o que pode e/ou deve ser o Ensino Médio no Brasil.  

Como afirma Bakhtin, “cada um dos atos da história mundial foi acompanhado 

pelos risos do coro” (Bakhtin, 2008, p.419). Esse riso relativiza todas as verdades, todas 

as vozes que pretendem impor autoridade. A cena implicada nesse jogo desigual entre 

estado e sociedade representada por editoras, pela academia, pelos professores e alunos 

também tem seu coro. Submersa nesse discurso, pode-se ouvir uma ruidosa arena que 

opõe vozes de diversos sujeitos que falam mesmo quando calados: ainda estão rolando 

os dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/educacao/numero-de-alunos-do-ensino-medio-cai-07-de-

2012-2013-11711935> 
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