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RESUMO 

 

Esta Dissertação de Mestrado tem o propósito de investigar o trabalho com os gêneros orais em 

uma coleção de livro didático de Ciências da Natureza (anos iniciais do Ensino Fundamental). 

É uma pesquisa da área da Educação, linha de pesquisa Educação e Linguagem. Argumento 

que o ensino dos gêneros orais não deve ser exclusivo da Língua Portuguesa, por isso indico a 

possibilidade de investigar-se como são as propostas de produção de gêneros orais no livro 

didático de Ciências da Natureza. Aponto que as Ciências oportunizam a produção de uma 

diversidade de gêneros orais, ampliando o domínio da linguagem e mantendo uma relação 

dialógica entre os conteúdos específicos das Ciências e o desenvolvimento dos aspectos orais 

próprios da linguagem. Apresento os aspectos gerais da coleção em análise (Buriti Mais 

Ciências – YAMAMOTO, 2017), evidenciando as propostas de produção de gêneros orais a 

partir das Orientações ao Professor e das atividades que compõem as propostas de produção 

dos gêneros orais apresentadas pela coleção. Para a caracterização dos aspectos gerais dos 

gêneros orais, mostro como a oralidade está prevista em documentos oficiais. Apresento dados 

quantitativos referentes à coleção em análise. Os procedimentos metodológicos aplicados nesta 

pesquisa foram a análise quanti-qualitativa e interpretativista (TRIVIÑOS [1929] 2017), 

(BORTONI-RICARDO, 2008), (SOUZA; KERBAUY, 2017), a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016) e o Paradigma Indiciário de Ginzburg (GINZBURG, [1939]1989). Os 

principais referenciais teóricos utilizados foram Schneuwly e Dolz (2011), Bakhtin (([1952-

53/1978] 2019), Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005), Toulmin, ([1958]2001) entre outros. Para 

constituir e  analisar os dados, sistematizei os objetivos específicos em: 1) Analisar se a 

abordagem dada aos gêneros orais pela coleção de livro didático de CN está alinhada ao que é 

previsto pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em relação ao eixo de ensino 

produção de texto oral; 2) Refletir se os gêneros orais apresentados pela coleção favorecem o 

letramento crítico do aluno; 3) Verificar se as atividades propostas a partir dos gêneros orais 

contribuem para a ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas 

a esses gêneros. Os resultados indicam que a coleção atende as previsões da BNCC (BRASIL, 

2018) acerca da produção de gêneros orais atrelada aos recursos multissemióticos que 

favoreceram a construção de sentido, e em menor representação numérica atende a previsão da 

produção de texto oral de caráter científico. No entanto, no que diz respeito ao letramento 

crítico, julguei que a coleção apresentou poucas propostas relacionadas ao estímulo da 

criticidade do aluno. Acredito ser possível que as propostas da coleção contribuam para a 

ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas aos gêneros orais. 

Indico a desproporcionalidade na distribuição em relação aos agrupamentos dos gêneros orais, 

além da orientação insuficiente para o ensino da oralidade. A coleção afirmou que as Ciências 

da Natureza podem contribuir com o domínio da linguagem. Por outro lado, não apresentou 

encaminhamentos para o ensino do texto oral. Todos os volumes da coleção apresentaram 

propostas de produção de gêneros orais. 

 

Palavras-chave: Gêneros orais; Livro Didático; Livro Didático de Ciências da Natureza.  



14 

 

ABSTRACT 

 

This Master’s Dissertation aims to investigate how oral genres work in a collection of textbook 

of Natural Sciences (early years of Elementary School). It is a research from Education field of 

study, the research line is Education and Language. I argue that the teaching of oral genres must 

not be applied just in Portuguese Language, that’s why I suggest the possibility to investigate 

how production of oral genres work in textbook of Natural Sciences. I mention that Sciences 

allow the production of a diversity of oral genres, expanding acknowledgment of language and 

establishing a dialogic relation between specific content of Sciences and the development of 

oral aspects from language. I present the general elements of collection analysed (Buriti Mais 

Ciências – YAMAMOTO, 2017), revealing the proposal of production of oral genres as of 

Guidelines to the Teacher and of activities that integrate the proposal of production of oral 

genres in collection. To represent of general aspects of oral genres, I write how orality is 

described in official documents. I present quantitative data based on studied collection. The 

methodological procedures applied in this research were quanti-qualitative and interpretative 

approach (TRIVIÑOS [1929] 2017), (BORTONI-RICARDO, 2008), (SOUZA; KERBAUY, 

2017), the Bardin Content Analysis (BARDIN, 2016) and the Ginzburg Indiciary Paradigm 

(GINZBURG, [1939]1989). The mean theoretical references used in this research were 

Schneuwly and Dolz (2011), Bakhtin (([1952-53/1978] 2019), Perelman; Olbrechts-Tyteca 

(2005), Toulmin, ([1958]2001), and others. To organize and analysing data, I formulated the 

specific objetives in: 1) Analysing if the approach that collection of textbook of Natural 

Sciences is lined by perspective of Base Nacional Comum Curricular – BNCC, in respect of 

teaching base of oral text production; 2) Refleting if oral genres presented by collection promote 

the critical literacy of student; 3) Verifying if the activities elaborated from oral genres can 

contribute to increase of abilities required in extracurricular activities places associated to these 

genres. The results indicate that the collection serves the set of BNCC (BRASIL, 2018) about 

the production of oral genres linked to the multissemiotics resources that they benefitted the 

construction of meaning and in smaller numeric representation (amount) serves the proposal of 

production of oral text of scientific feature. However, about critical literacy, I evaluated that the 

collection presented few proposal to estimulate the criticality of student. I understand it is 

possible that the proposal of collection can contribute to expand the abilities recquired in 

extracurricular places about oral genres. I demonstrate the disproportionality in distribution 

about the groupings of oral genres, also there is an enough orientation to the focus on orality 

teaching. The collection informed that the Natural Sciences can contribute to the language 

acquisition. To the other side, it does not presented instructions to the teaching of oral text. All 

books of collection presented propostal of production of oral genres. 

 

Key-words: Oral genres; Textbook; Natural Sciences of Textbook. 
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1 A SEMENTE- PROBLEMATIZAÇÃO DO OBJETO ESTUDADO 

 

Se temos de esperar, que seja para colher a 

semente boa que lançamos hoje no solo da vida. 

Se for para semear, então que seja para produzir 

milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade 

 

Cora Coralina 

 

Neste primeiro capítulo, discuto como semeei esta Dissertação de Mestrado, revelando 

os enfoques pessoal, acadêmico e profissional, abordando todo o ciclo vivenciado por mim, 

desde a seleção do objeto estudado até a problematização deste. Indico alguns documentos 

oficiais que demonstram a relação entre o ensino das Ciências da Natureza (CN) com a 

produção oral. Justifico a necessidade de se investigar o Livro Didático de Ciências da Natureza 

(LDCN) e concluo com a Metodologia desenvolvida.  

 

1.1 APONTAMENTOS PESSOAIS E DISCUSSÃO DO OBJETO ESTUDADO 

 

Ao mencionar a atividade pedagógica com os gêneros orais (a partir de agora, GOs), 

inicialmente, considero ser os gêneros da língua oral dominados pelas crianças falantes que 

chegam anualmente às escolas. São estes GOs que hoje problematizo pela ligação direta com a 

vida escolar e com a relação pessoal na docência na Educação Básica.  

Sou fruto das escolas públicas do interior do estado de São Paulo, filha e sobrinha de 

duas professoras pedagogas, atualmente aposentadas. Tive uma infância em meio aos livros e 

demais materiais escolares que se tornaram meus brinquedos favoritos, porém o meu faz-de-

conta também refletia a educação formal reprodutora do contexto escolar. Minhas alunas 

bonecas, ou meus amiguinhos de infância, raríssimas vezes podiam falar, dar opiniões ou 

discordar da figura da professora, era uma brincadeira fundamentada na aprendizagem 

mecânica. 

Meu processo educacional foi desenvolvido basicamente no modelo tradicional, 

enraizado na reprodução conteudista, a ‘educação bancária’ criticada por Paulo Freire, na qual 

a nossa capacidade cognitiva era tratada como uma ‘conta’, em que seriam feitos vários 

depósitos de informações, sem a mínima preocupação com o desenvolvimento do nosso espírito 

crítico. A professora do primário sabia tudo, o nosso papel enquanto aluno/a era copiar, decorar 

de forma passiva toda a matéria ou o questionário que seria cobrado na prova. No início da 

década dos anos 80, estávamos saindo do período militar e entrando na era da tão sonhada 

democratização; numa agenda política conturbada de interesses de grupos e anseios populares. 
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Freire (2019) divide a educação em duas correntes: a concepção bancária e a concepção 

problematizadora e libertadora ou humanista. Como dito há pouco, na educação bancária (como 

um banco financeiro) entende-se a educação tradicional alinhada a uma sociedade opressora e 

discriminatória. Nela, os alunos são meros recipientes vazios, os quais recebem os depósitos, 

ou conteúdos programáticos pré-definidos. A segunda, a concepção libertadora defendida por 

Freire (2019), traz uma visão de educação mais humana, na medida em que é uma conquista de 

transformação dos espaços em que vivem os alunos. 

Assim, na escola, os alunos devem compreender a realidade vivenciada através de uma 

visão crítica, com respeito à sua cultura e história de vida. Esta educação libertadora teorizada 

por Paulo Freire tem como fundamentos o diálogo e a ação. O diálogo é visto como horizontal 

e libertador e não um monólogo opressivo do professor sobre o aluno. Através dele, pode-se 

gerar críticas e problematizações que levem a questionamentos, fazendo com que o educando 

aprenda a aprender. Já a ação refere-se às transformações das relações entre os sujeitos, gerando 

uma mudança na vida das pessoas, levando-as à transformação social. Esta ação de 

transformação do mundo por meio da práxis e do diálogo, Freire (1996) denomina de pronúncia 

de mundo. Ao pronunciarem o mundo, os sujeitos partem para uma reflexão solidariamente 

com as outras pessoas, tornando-se livres das relações opressoras. 

Para mim, é justamente no combate a esta espécie de ‘anestesia’ dada pela ‘educação 

bancária’, ou seja, na prática da liberdade, do desafio, da inserção crítica da realidade, que a 

oralidade, aliada à criticidade, pode contribuir com o processo educativo; oralidade esta a ser 

identificada, refletida e analisada na coleção de livro didático de CN, dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Após quase vinte anos de conclusão da graduação em Pedagogia, e quinze de uma pós-

graduação lato sensu, em 2018 retornei à universidade como aluna especial do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (Mestrado), primeiramente na Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), (então) campus de Rondonópolis, e, no segundo semestre, na Universidade 

Federal de Goiás, (então) Regional Jataí.  

Nestes ambientes de importantes discussões, leituras profundas e professores com 

incomparável competência na área da Educação e Linguagem, fui desafiada a participar de 

situações comunicativas em que os gêneros orais, como o seminário e o debate, por exemplo, 

eram constituintes do processo avaliativo. Esses desafios pessoais, em dominar de forma 

consciente e razoável os gêneros orais, levaram-me a refletir sobre as raras oportunidades de 

aprendizagem destes gêneros em minha formação educacional. 
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Entre estes debates acadêmicos, percebi que há alguns elementos que podem possibilitar 

uma reflexão e análise de muitos aspectos que envolvem a escola, a principal agência de 

letramento (KLEIMAN, 1995), sendo as capacidades orais um destes elementos. Estas 

capacidades podem ser ampliadas a partir do trabalho com os gêneros do discurso, os quais, na 

perspectiva de Bakhtin [(1978)2019], possibilitam a comunicação e a interação. 

Constato como professora da Educação Básica, especificamente dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, que avançamos nas possibilidades educativas dos alunos se expressarem, 

ouvirem e de se fazerem ouvir, mas a oralidade a que me propus pesquisar ultrapassa esta visão 

do falar espontâneo, tão presente no cotidiano, inclusive escolar. Percebo que, acerca dos 

gêneros orais, ainda ocorrem muitos equívocos no trabalho docente. Isto corrobora com o que 

Dolz e Schneuwly (2011, p. 135) afirmam, quando dizem que “o oral, concebido como objeto 

de ensino, é particularmente difícil de compreender”. 

Um aspecto que considero ser importante destacar é que todo texto, seja na modalidade 

escrita ou oral, sempre se vincula a um gênero do discurso. Segundo a concepção de Bakhtin 

(1997, p. 331), “cada texto (em sua qualidade de enunciado) é individual, único e 

irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido (seu desígnio, aquele para o qual foi criado)”. 

O autor também diz que os textos possuem fronteiras, que são as possibilidades de novas 

compreensões. Estas compreensões são advindas da multiplicidade de vozes. O texto não é 

apenas uma produção verbal, mas sim, um fenômeno sociocultural, fundamentado na interação 

com a linguagem. Nela se articulam discursos expressos pelas enunciações concretas 

determinadas pelos gêneros do discurso. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

A escolha pela investigação do trabalho com os gêneros orais em uma coleção de 

LDCN, especificamente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tem, em seu aspecto 

empírico, o fato  de que, como professora da Educação básica por mais de 10 anos, presenciei 

realidades em que o LD era o principal apoio pedagógico da minha docência e de muitos colegas 

de profissão, portanto reconhecido como um instrumento privilegiado na comunidade escolar. 

Assim, em algumas situações escolares, é o mais referenciado por alunos e professores. Por 

esses motivos, foi analisado para que fosse possível apontar os aspectos já superados e os que 

ainda precisam ser melhorados, pensando em contribuir com uma educação de qualidade. 
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Destaco outro motivo que norteou esta pesquisa a voltar-se para as CN: a curiosidade 

que as crianças apresentam sobre a descoberta do mundo que as cerca, os seres humanos, os 

outros animais, a diversidade de plantas, as estrelas, os planetas e tudo o que remete ao 

desconhecido. Assim, percebo que essa investigação pode ser uma excelente oportunidade para 

analisar os desdobramentos dos GOs neste componente curricular tão rico em questionamentos, 

posicionamentos, pontos de vistas (os porquês das coisas) e descobertas, viabilizadas pela 

linguagem. 

Ainda sobre o ensino de CN, concordando com Sasseron e Carvalho (2014, p. 393), 

acredito que ele pode contribuir “para a construção de argumentos, sobretudo o trabalho com 

dados, evidências e variáveis para a construção de justificativas”. Estas pesquisadoras 

estudaram as interações verbais ocorridas em sala de aula e, de maneira mais específica, 

analisaram como a argumentação é estabelecida em aulas de Ciências. Conciliando com os 

estudos destas autoras, defendo as pesquisas nesta temática porque indicam a vinculação entre 

o que se estuda em CN e suas relações com a produção de GOs.  

A capacidade de compreensão, interpretação do mundo e de transformação deste, 

fomentada pela disciplina de CN no Ensino Fundamental, perpassa por todos os eixos de ensino 

da Língua Portuguesa (leitura e interpretação de textos, produção de texto escrito, análise 

linguística, produção de texto oral). Além destas capacidades, a BNCC (BRASIL, 2018) propõe 

como competências a serem trabalhadas no ensino de CN   

 

a segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais 

e do mundo do trabalho [...]; analisar, compreender e explicar características, 

fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico” [...]; 

construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a 

consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 

valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 

de qualquer natureza (BRASIL, 2018, p. 324). 

 
Desta forma, para pesquisar como ocorre a abordagem dos GOs no LDCN, aponto que 

estas questões do uso da língua podem estar presentes no material didático que pesquisei e não 

restrito à área da Língua Portuguesa, pois todos os componentes curriculares dependem da 

linguagem.  

Desta forma, de uma maneira secundária neste estudo, indico a possibilidade de ser 

estabelecida uma relação dialógica entre as CN e a Língua Portuguesa, produzindo-se uma 

variedade de ligações e inter-relacionamentos entre as vozes destes componentes. Enquanto 
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estuda-se os conteúdos específicos das CN, ensina-se e aprimora-se também o eixo da 

oralidade.  

 Num exercício de apresentar a correlação entre o ensino das CN e os GOs prevista em 

documentos oficiais, verifiquei alguns textos reguladores, a saber o Currículo Referência do 

Estado de Goiás (GOIÁS, 2013), o Documento Curricular para Goiás (GOIÁS, 2018), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (BRASIL, 1997, p. 47), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) e, por fim, a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018). 

O Currículo Referência (a partir de agora, CR-GO) trata-se de um instrumento 

pedagógico para orientar objetivamente aspectos que não deveriam se ausentar do processo 

ensino e aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Foi implantado 

desde 2013 para o Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM). 

Este documento curricular foi substituído pelo Documento Curricular para Goiás (agora, 

DC-GO), que, desde 2019, está em fase de implantação pelo governo estadual através de 

módulos de formação de gestores e coordenadores pedagógicos das escolas. Para o MEC, a (re) 

elaboração deste documento curricular ocorre devido “ao processo de tradução da BNCC em 

um documento curricular local e contempla tanto as redes que farão a sua primeira elaboração 

curricular, quanto as redes que já possuem currículo e farão uma atualização alinhada à BNCC” 

(BRASIL, 2018, p. 06). 

A função do DC-GO é orientar e definir as aprendizagens essenciais que os alunos 

devem desenvolver ao longo da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) no 

Estado de Goiás.   

A Goianidade é um destaque deste documento, sendo contextualizada em todas as 

etapas, percorrendo os componentes curriculares e áreas do conhecimento. Foram retratados 

nesta peculiaridade regional os âmbitos social, cultural e geográfico, além de outros. 

O DC-GO acompanha a estrutura da BNCC. A Educação Infantil fundamenta-se em 

direitos de aprendizagem, campos de experiência e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. O Ensino Fundamental é organizado em áreas de conhecimento (Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e componentes curriculares (Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências da Natureza, História 

e Geografia).  
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Este documento presenta dez competências gerais que transcorrem a Educação Básica, 

similar à BNCC, e que alicerçam as competências específicas de área/componentes; dos 

objetivos de aprendizagem e das habilidades.  

O DC – GO organiza-se em 3 (três) volumes. No volume I, Educação Infantil, há um 

capítulo que trata da ‘Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação’. Pondero a relevância da 

indicação sobre o desenvolvimento e a aprendizagem da linguagem oral, promovida pela 

criança quando passa  

 

a dialogar com outra; se expressar nas rodas de conversas; socializar com 

outras turmas o que foi aprendido; transmitir recados; recontar histórias; 

recitar parlendas, versos, poemas, trava-línguas; brincar de faz de conta, em 

que ela tem que se colocar diante do outro [...] elaborar, com auxílio do(a) 

professor as notícias faladas da turma ou da instituição para serem socializadas 

com as famílias; entre tantas outras situações (GOIÁS, 2018, p. 131). 

 

No Volume II, Ensino Fundamental - Anos Iniciais, consideram-se as CN tanto área do 

conhecimento quanto componente curricular, sendo o letramento científico1 o principal 

compromisso. A prática de ensino (Ensino Fundamental) fundamenta-se na investigação, 

compartilhamento de ideias, experiências de aprendizagem, promovendo a comunicação e 

interação entre os alunos. De acordo com o documento, essa prática pedagógica promove o 

desenvolvimento de oito competências específicas, idênticas às da BNCC (BRASIL, 2018). A 

CN é organizada em três unidades temáticas e em objetos do conhecimento conforme a BNCC 

(BRASIL, 2018). Assim, para não ser redundante, detalharei todas estas informações ao falar 

especificamente desta e suas relações com a oralidade e com o ensino das CN. 

No Volume III, Ensino Fundamental – Anos Finais, para as CN há também as mesmas 

referências ao texto da BNCC (BRASIL, 2018), desde as competências específicas, a 

organização das unidades temáticas até os objetos de ensino. Destaco uma apresentação 

diferenciada em relação à articulação das CN com outros campos do saber: Geologia, 

Geografia, Biologia, Física, Química e Astronomia. Segundo o DC-GO isto pode favorecer o 

acesso aos múltiplos conhecimentos científicos. 

Distinto do que ocorre com o CR-GO, o documento curricular ainda não traz orientações 

para a etapa do Ensino Médio. O governo do Estado de Goiás2 realizou uma consulta pública a 

 
1 O DC-GO, considera letramento científico a “capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social 

e tecnológico), e também transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (GOIÁS, 2018, 

p. 239). 
2 Notícia disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/educacao/20-mil-contribuicoes-sao-feitas-para-novo-

documento-curricular-do-ensino-medio. Acesso em 03 jun. 2020. 

https://site.educacao.go.gov.br/educacao/20-mil-contribuicoes-sao-feitas-para-novo-documento-curricular-do-ensino-medio/
https://site.educacao.go.gov.br/educacao/20-mil-contribuicoes-sao-feitas-para-novo-documento-curricular-do-ensino-medio/
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qual está na Versão Preliminar do Documento Curricular para Goiás – Etapa Ensino Médio 

(DC-GOEM).  

Acredito ser oportuno indicar o progresso entre os documentos estaduais (CR-GO e DC-

GO), pois, no primeiro documento, encontrei apenas duas situações acerca das habilidades orais 

a serem desenvolvidas, especificamente na disciplina de CN nos anos iniciais do EF, enquanto 

no DC-GO encontrei orientação semelhante à BNCC (BRASIL, 2018). A meu ver, isto tende a 

torná-lo um documento mais amplo nestes aspectos da oralidade e as suas relações com o ensino 

das CN. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) 

estabeleceram a Base Nacional Comum, responsável por orientar a organização, articulação, o 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino 

brasileiras.  

A oralidade é prevista na proposta curricular da Educação Infantil, de modo que o 

professor organize espaços, tempos e materiais que articulem interações orais entre as crianças, 

contribuindo com suas primeiras tentativas de escrita. As diretrizes destacam que “dentre os 

bens culturais que crianças têm o direito a ter acesso está [...] a linguagem oral” (BRASIL, 

2013, p. 94). As diretrizes consideram que, através desta linguagem, a criança acessará 

instrumentos de expressão das suas ideias, sentimentos e imaginação. Assim, a escola deve 

possibilitar diversos momentos que envolvam situações comunicativas variadas. Há a indicação 

da necessidade deste processo ser planejado, o que se assemelha ao que defendo: o ensino dos 

GOs ser planejado, especificamente no LDCN e no ensino das CN. 

Além desta previsão, há outras indicações do trabalho com a oralidade, a saber, na 

Educação Indígena, na Educação Escolar Quilombola e na Educação das Relações Étnico-

Raciais. Nestas três últimas, indica-se a valorização da oralidade tradicional e ancestral destas 

comunidades, articulada com o conhecimento e a aprendizagem produzidos na escola, de modo 

a articular a “tradição e oralidade e conhecimento científico em bases dialógicas, reflexivas e 

propositivas” (BRASIL, 2013, p. 392).   

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) é uma norma que define o 

conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos necessitam desenvolver nas etapas e 

modalidades da Educação Básica. Esta norma terá posteriormente um subcapítulo particular, 

pois a BNCC tem relação direta com um dos objetivos específicos desta Dissertação de 

Mestrado. 
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A BNCC (BRASIL, 2018) propõe o ensino das CN em três unidades temáticas: ‘Matéria 

e energia’, ‘Vida e evolução’, ‘Terra e Universo’.  

Assim, apresento na sequência, o Quadro 2, explicitando as relações dos GOs (grifados 

em negrito) com o ensino de CN em documentos oficiais e suas respectivas vinculações com 

esta pesquisa. O DC-GO não foi citado no quadro por assemelhar-se às propostas verificadas 

na BNCC (BRASIL, 2018). Assim, será contemplado por inferência.
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Quadro 1: Documentos legais, correlações entre as CN e os GO, vínculo com a pesquisa 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2020) 
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Para fundamentar a necessidade de se pesquisar LD, menciono Batista (2009). O autor 

trata do LD como um objeto multifacetado por construir diferentes modos de articulação com 

o ensino, também por se relacionar às diferentes condições sociais e históricas nas quais ele é 

construído. O teórico chama-o de mercadoria por depender do mercado, sendo acolhido e 

destinado, além de ser subordinado aos aspectos técnicos, materiais, institucionais e 

econômicos. 

Ao apontar a subordinação do LD às questões econômicas, destaco a verificação da 

política governamental brasileira em distribuição de livros para a Educação Básica, atribuindo 

no ano de 2020 um investimento3 de R$ 1.390.201.035,55 (hum bilhão, trezentos e noventa 

milhões, duzentos e hum mil, trinta e cinco  reais e cinquenta e cinco centavos), detalhe 

relevante que se acentua nesses tempos de ajustes orçamentários que contrapõem às 

necessidades e às realidades educacionais. O acesso ao LD é um direito do estudante brasileiro, 

assegurado pelo artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal do Brasil de 1988, o qual prevê 

a sua regulamentação pelo Decreto nº 91.542/85, que instituiu o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Esse decreto estabelece, em seu artigo 2º, a avaliação rotineira dos livros. 

O LDCN dos anos iniciais geralmente instiga a curiosidade as crianças, incitando-as a 

querer descobrir a origem das coisas e as causas dos fenômenos da natureza, além de explorar 

e pesquisar aquilo que lhes parece diferente. Esta etapa inicial de escolarização apresenta o fato 

de o pedagogo (professor polivalente) possuir um domínio de áreas diversas do conhecimento 

(BIZZO, 2006). Entretanto, pesquisas de Longhini (2008) têm apontado o uso exclusivo do 

LDCN para o processo de ensino e aprendizagem de CN, devido às dificuldades dos docentes 

em relação aos conteúdos de ciências. 

A coleção investigada nesta pesquisa foi Buriti Mais – Ciências, de Ana Carolina de 

Almeida Yamamoto, 1ª edição – 2017, da Editora Moderna, adotada para ser utilizada durante 

o triênio 2019-2021 por um número significativo de municípios que compõem a Microrregião 

Região Sudoeste do estado de Goiás4. Ela foi escolhida pelos municípios de Aparecida do Rio 

Doce, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros e Perolândia, nas áreas urbana e rural. 

A Editora Moderna, responsável pela autoria da coleção analisada neste estudo, 

destacou-se no ano de 2020 com a maior tiragem de LD do 1º ao 5º ano do EF e da Educação 

 
3 Fonte: //www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos. Acesso em 19 mar. 

2020. 
4 A Microrregião do Sudoeste de Goiás possui 56.111,874 km² de área total e 446.583 habitantes (7,96 de 

densidade populacional), distribuídos em 18 municípios: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, 

Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, 

Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis 

(BRASIL, 2014, p. 3-4). Anexo 1. 
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Infantil, entre as 24 (vinte e quatro) editoras com obras aprovadas pelo PNLD. O total de LD 

desta editora foi de 51.912.989 (cinquenta e hum milhões, novecentos e doze mil, novecentos 

e oitenta e nove) unidades, de uma soma total de todas as editoras, de 172.571.931 (cento e 

setenta e dois milhões, quinhentos e setenta e hum mil, novecentos e trinta e uma) unidades de 

LD. 

Também ressalto o valor orçamentário5 por aquisição do LD referente à Editora 

Moderna, proporcionalmente o mais elevado, de R$ 367.646.392,27 (trezentos e sessenta e sete 

milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e sete 

centavos), a partir de um investimento governamental total de R$ 1.390.201.035,55 (hum 

bilhão, trezentos e noventa milhões, duzentos e hum  mil, trinta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos), já mencionado. Considero de grande importância a evidenciação destes valores, 

confirmando o termo ‘mercadoria’ que Batista (2009) dá ao LD. 

Com o propósito de delinear um estado da arte sobre os estudos (Dissertações e Teses) 

já efetuados em relação à temática desta pesquisa, buscando um número maior de elementos 

que justifique sua realização, recorri às palavras-chave da pesquisa: Gêneros orais; Livro 

Didático; Livro Didático de CN. 

Utilizando o banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)6, organizei a busca na sequência apresentada, primeiramente pesquisando a 

palavra-chave sem delimitar campo ou área de concentração. Posteriormente, filtrei a busca por 

dissertações e teses, concentrando-a na área específica da Educação. 

Para a escolha da construção do estado da arte, utilizei o critério de verificar as 

referências bibliográficas destas teses e dissertações e perceber algumas semelhanças com os 

autores básicos aos quais faço referência durante esta pesquisa. Também observei as palavras 

do título as quais mais se aproximavam do meu campo de pesquisa, isto é, claro, quando o 

número da busca se apresentou muito amplo, o que não ocorreu com o termo Livro didático 

de CN. 

O termo Gêneros orais inaugurou o processo de busca. O ano de 2003 foi o 

identificado como princípio do tempo, sendo que o banco de dados indicou 167 (cento e 

sessenta e sete) resultados. Na área do conhecimento ‘Educação’, encontram-se 13 (treze) 

resultados. Já na área de concentração ‘Educação’, foram obtidos 6 (seis) resultados. 

 
5 Fonte: //www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos. Acesso em 19 mar. 

2020. 
6 Catálogo de Teses e Dissertações. http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ Acesso em 31 de maio 

de 2019. 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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Esteves (2015), na Dissertação Desenvolvimento de gêneros orais na escola: uma 

perspectiva e desafios para a docência, do Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística da Universidade Federal de Goiás (UFG), refletiu sobre a compreensão docente 

acerca do trabalho pedagógico com gêneros orais, além de observar e analisar as práticas de 

letramento que efetivamente se realizam em sala de aula. A autora concluiu que há a 

necessidade de aprofundamento teórico sobre o tema da oralidade e da aplicabilidade escolar 

dos gêneros orais, os quais, apesar de figurarem nos documentos oficiais, têm pouca 

visibilidade. Ela também afirma que os docentes sabem da importância de se trabalhar com os 

gêneros orais, porém manifestam dificuldades e inseguranças com a prática destes gêneros.  

Botler (2013) defendeu a Dissertação Gêneros orais e ensino de Língua Portuguesa: 

concepções e práticas no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), abordando os gêneros orais nas aulas de Português para identificar as 

concepções de oralidade dos professores e como o oral é contemplado em seus planejamentos 

em termos de frequência e critérios de utilização. O estudo revelou que, nas práticas das duas 

professoras participantes, o ensino da oralidade se dá de forma sistemática e articulada com os 

demais eixos de ensino, tanto no planejamento das professoras como nas aulas observadas, o 

que contrariou sua primeira hipótese, ligada ao fato de que o trabalho com os gêneros orais era 

limitado e superficial e que, quando ocorria, servia apenas para intermediar a realização de 

outras atividades, tratando a oralidade como um objeto sem foco específico para o ensino. 

O segundo termo utilizado foi Livro Didático. O sistema respondeu com 22.430 (vinte 

e dois mil, quatrocentos e trinta) resultados, com indicação de período entre 19877 e 2018. Após 

refinar a busca para a área do conhecimento ‘Educação’, foram retornados 2.254 (dois mil 

duzentos e cinquenta e quatro) resultados. Ao restringir ainda mais as buscas, optando por 

Dissertações e Teses, cuja área de concentração seja a ‘Educação’ com o uso de aspas, o sistema 

retornou 1.129 (hum mil, cento e vinte e nove) pesquisas.  

Silva (2016), na Tese Usos do livro didático de letramento e alfabetização pelos 

professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental, defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), analisa a utilização de três professoras (anos iniciais do Ensino Fundamental) acerca 

de uma coleção didática de letramento e alfabetização, pretendendo revelar o papel do livro 

didático na prática pedagógica dessas professoras. A autora finaliza destacando os diferentes 

 
7 1987 é o primeiro ano de registro que o banco de teses e dissertações da CAPES respondido na busca 

concretizada, dois anos após a criação do PNLD em 1985. 
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usos do LD, pelas professoras, revelando a autonomia dessas profissionais, não sendo 

consumidoras passivas das propostas do LD. Ela evidenciou, também, que as práticas docentes 

eram fortemente influenciadas pelas condições de trabalho através da organização escolar. 

Lemes (2013), na Dissertação Argumentação, Livro Didático e Discurso 

Jornalístico: vozes que se cruzam na disputa pelo dizer e silenciar, apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

(USP), analisa as posições discursivas ocupadas pelos alunos do último ano do Ensino Médio 

em relação à produção de um texto dissertativo-argumentativo. Verificou-se o modo como a 

argumentação é tratada no LD com o discurso jornalístico. Foi constatado que os alunos não 

ocupam a autoria de quem argumenta e defende seu ponto de vista; pelo contrário, por não 

possuírem uma teoria da argumentação utilizam-se da imposição do discurso jornalístico 

tratado no LD. 

Livro didático de CN foi o terceiro termo utilizado para o estado da arte. A busca 

demonstrou 1.146.673 (hum milhão, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e três) 

resultados entre teses e dissertações. No empenho de refinar esta averiguação, usei as aspas. O 

sistema retornou apenas 2 (dois) resultados constituídos nos anos de 2017 e 2018.  

Moreira (2017), na Dissertação O Livro Didático de CN nos Centros de Educação 

de Jovens e Adultos do Estado de Goiás, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás (UFG), realizou a análise 

do uso do LD de CN/Biologia, adotado na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Goiás. A 

autora conclui em sua pesquisa que há fragilidades na execução do PNLD/EJA. Constatou que 

o programa é recente, iniciado em 2009, e que poderá ser aperfeiçoado nas próximas edições, 

a fim de que os professores sejam coautores do processo. Finaliza ressaltando a importância de 

formação para os profissionais que atuam na EJA. 

Para mim, a baixa incidência quantitativa de resultados com o termo Livro didático 

de CN indica urgência em se pesquisar este objeto, no intuito de trazer contribuições ao seu 

estudo, em seus aspectos metodológicos, didáticos e, quem sabe, até mesmo políticos.  

Bianchi (2018), na Dissertação O Discurso Didático das Ciências Naturais na 

Modalidade de Ensino de Jovens e Adultos: um Estudo de Caso na Cidade de Foz do 

Iguaçu – PR, defendida no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE), propõe pesquisar sobre o LD de Ciências (anos finais do Ensino 

Fundamental) e seu discurso empregado na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Aborda as 

percepções dos alunos dessa modalidade referentes ao discurso didático. Ela conclui que os 
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alunos percebem o LD como um auxiliador no processo de ensino e aprendizagem, mas que a 

compreensão discursiva só é eficaz com a mediação e apoio do professor.  

O banco de dados da CAPES não apresentou nenhuma Dissertação ou Tese que tenha 

abordado o LDCN de Ensino Fundamental (anos iniciais), com foco nos aspectos da oralidade. 

As colocações que houve a respeito do LDCN estão voltadas à Educação de Jovens e Adultos, 

discurso e discurso didático.  

À vista disto, justifico mais uma vez a relevância desta pesquisa, por perceber que o 

tema é importante para uma investigação a respeito do LD, principalmente em relação aos 

indicativos numéricos limitados sobre os gêneros orais em LD, em especial, o LDCN, 

especificamente nos anos iniciais do EF. 

Apresentados os motivos que me levam ao interesse em desenvolver esta pesquisa, e 

para conhecer a abordagem desses gêneros no LDCN, estabeleci como objetivo geral desta 

pesquisa:  

 

• Investigar o trabalho com os gêneros orais em uma coleção de livro didático 

de CN (anos iniciais do Ensino Fundamental).  

 

Tive como objetivos específicos:  

 

a) Analisar se a abordagem dada aos gêneros orais pela coleção de livro didático 

de CN está alinhada ao que é previsto pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

em relação ao eixo de ensino produção de texto oral. 

b) Refletir se os gêneros orais apresentados pela coleção favorecem o letramento 

crítico do aluno. 

c) Verificar se as atividades propostas a partir dos gêneros orais contribuem para 

a ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas a esses 

gêneros.  

 

Apresento na sequência, de modo preliminar, as categorias construídas para a análise, 

às quais relacionam-se aos três objetivos que foram anteriormente mencionados. Para o objetivo 

específico relacionado à BNCC (BRASIL, 2018) analisei: 1) Produção de textos orais e 2) 

Superação de elementos linguísticos; para o objetivo relacionado ao letramento crítico, analisei: 

1) Contribuição com a criticidade e 2) Construção de sentido utilizando para isso recursos 

multissemióticos; por fim, para o objetivo relacionado às contribuições para a ampliação de 
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capacidades requeridas em esferas extraescolares, analisei: 1) Apresentação textual oral e 2) 

Textos argumentativos.  

Os percursos percorridos em busca destes objetivos aparecem na sequência, no 

subitem específico sobre a metodologia. 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

Para a obtenção de respostas aos objetivos anteriormente citados, refiro-me a Gamboa 

(2007, p. 61), para auxiliar o entendimento sobre a questão do método, a saber, “o conceito de 

caminho (methodos) supõe a relação entre um ponto de partida e um ponto de chegada, um 

trajeto, um percurso e uma distância entre esses dois pontos”. 

Este filósofo traz grandes contribuições à vigilância do rigor científico no campo da 

pesquisa em Educação, atentando-se às questões dialéticas articuladas entre a pergunta e a 

resposta, entre o sujeito e o objeto. O autor afirma que a Ciência não age de forma direta na 

realidade, mas tenta conhecer o objeto, descrevê-lo, explicá-lo e compreendê-lo. O trabalho da 

Ciência não pode equivocar-se como uma ação interventiva direta sobre este objeto ou o 

fenômeno pesquisado, mas pode contribuir de forma indireta com as respostas obtidas pela 

pesquisa. 

Para Gamboa (2007), a dúvida instiga o conhecimento que nos leva à busca de outras 

respostas às necessidades humanas. Além disto, afirma que “a dúvida propicia também que a 

humanidade busque outras formas de produção das respostas” (GAMBOA, 2007, p. 45. Grifos 

nossos).  

Entre estas outras formas, destaco que utilizei a abordagem quanti-qualitativa 

interpretativista, sugerida por Souza; Kerbauy (2017),   

 

uma abordagem que possibilite mais elementos para descortinar as múltiplas  

facetas do fenômeno investigado, atendendo aos anseios da pesquisa. 

Caracteriza-se como um movimento científico, que se opõe à histórica 

dicotômica quantitativa-qualitativa (SOUZA; KERBAUY, 2017, p. 40). 

 

Na concepção das autoras, esta metodologia trata-se da combinação de duas abordagens 

que possibilitam duas visões, propiciando uma visualização ampla do problema investigado. 

Para melhor delinear estas duas abordagens, que se complementam neste estudo, aponto 

algumas características singulares de cada uma. 

A primeira visão nasce do aspecto quantitativo que será trabalhado, observando-se a 

frequência com que aparecem algumas características do conteúdo investigado. Neste olhar, 

gerei uma grande quantidade de dados durante as etapas da extração e da evidenciação dos 



38 

 

indicadores presentes no LDCN. Estes dados levantados foram filtrados, organizados e 

tabulados, de modo que todas estas informações, com o uso da Análise de Conteúdo8 e do 

Paradigma indiciário9 pudessem ser analisadas, interpretadas, discutidas e agregadas a um 

referencial teórico. 

A segunda visão é a qualitativa, a qual Bardin (2016) diz que,  

 

Pode funcionar sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais 

discriminantes, por não estar ligada, enquanto análise quantitativa, a 

categorias que deem lugar a frequências suficientemente elevadas para que os 

cálculos se tornem possíveis (BARDIN, 2016, p. 145). 
 

Assim, esta abordagem adentra no mundo dos significados das relações humanas, 

imperceptíveis às questões puramente estatísticas, preocupando-se, nas ciências sociais, com 

uma realidade nem sempre quantificável. 

Triviños ([1929] 2017. Grifos nossos) aponta cinco características da pesquisa 

qualitativa: a) ela apresenta ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como instrumento chave; b) é descritiva; c) os pesquisadores qualitativos estão preocupados 

com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto; d) a análise de dados 

tende a ser indutiva; e) o significado é a preocupação essencial .  

Entre as características de Triviños ([1929] 2017) para a pesquisa qualitativa, aponto a 

coleção BMC (2017), como sendo o ambiente natural, a fonte direta dos dados analisados. Já 

eu, a pesquisadora, fui o instrumento chave para a escolha criteriosa desta coleção de LDCN. 

A propriedade descritiva foi o detalhamento das características levantadas por mim. Em 

relação ao processo, este foi pensado e revisto cuidadosamente, tanto por mim, quanto pelo 

meu orientador, sendo os resultados e o produto consequências deste caminho percorrido. A 

análise dos dados foi indutiva, pois me apeguei a elementos e a indícios que me levaram ao 

raciocínio e às conclusões. Por fim, o significado foi a maneira que encontrei de dar 

sentido/relevância aos fenômenos que estudei até o momento, ou seja, em que sentido ocorreu 

a contribuição da abordagem dada aos GOs encontrados no LDCN. O significado revelou-se 

através das verificações quanto ao alinhamento da coleção BMC (2017) e às previsões da 

BNCC (BRASIL, 2018), quanto ao desempenho na relação dialógica entre as disciplinas de CN 

e a Língua Portuguesa e quanto ao favorecimento ao letramento crítico do aluno.  

 
8 Método que pode ser utilizado em pesquisas quantitativas e qualitativas. Surgiu a partir do século XVI na Suécia. Seu grande 

reconhecimento foi a partir da Primeira Guerra Mundial com os estudos de Leavell sobre a propaganda bélica (TRIVIÑOS, 

[1929]2017). 
9 O autor responsável por sistematizar foi o italiano Carlo Ginzburg, que criou a expressão “paradigma indiciário” em um 

ensaio intitulado Spie. Radici di un paradigma indiziario, em 1979. 



39 

 

Concordando com Triviños ([1929] 2017), p. 128), esta pesquisa foi descritiva, numa 

visão subjetiva, de modo que “a interpretação dos resultados surge como uma totalidade de uma 

especulação que tem como base a percepção de um fenômeno num contexto. Por isso, não é 

vazia, mas coerente, lógica e consistente”. 

Apliquei a Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2016. p. 41), a qual se trata de um 

método que enfatiza o conteúdo das mensagens, sendo que “a análise de conteúdo pode ser uma 

análise de ‘significados’ [...] embora possa ser também uma análise dos ‘significantes’ (análise 

lexical, análise dos procedimentos)”. 

Para os estudos de Moraes (1999), essa análise é composta por uma metodologia de 

pesquisa para a descrição e a interpretação do conteúdo de textos e de documentos. Ela me 

levou à sistematização das descrições (qualitativas ou quantitativas), ajudando a reinterpretar 

as mensagens e, desta forma, a atingir os significados e as suas compreensões. É uma 

metodologia de pesquisa que perpassa uma simples técnica de análise de dados. Apresenta 

possibilidades de realizar uma análise de conteúdo que transita entre o rigor da objetividade 

numérica e a subjetividade interpretativa. 

Utilizei a análise por categorias. Bardin ([2016. p. 201) afirma que a análise categorial 

“funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos.” 

Sobre a criação e a classificação de categorias, apresento cinco elementos fundamentais 

na visão de Carlomagno; Rocha (2016),  

 

a) É preciso existir regras claras sobre os limites e definição de cada categoria; 

b) As categorias devem ser mutuamente exclusivas (o que está em uma 

categoria, não pode estar em outra); c) As categorias devem ser homogêneas 

(não ter coisas muito diferentes entre si, no mesmo grupo); d) É preciso que 

as categorias esgotem o conteúdo possível (não sobrem conteúdos que não se 

encaixem em alguma categoria); e) É preciso que a classificação seja objetiva, 

possibilitando a replicação do estudo (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016, p. 

184).  

 

Outra perspectiva metodológica que empreguei foi a interpretativista, a qual Bortoni-

Ricardo (2008) aponta como uma resistência ao enfoque sistemático e clássico positivista. Para 

a autora, o enfoque interpretativista atenta para a realidade social, de modo a interpretar os 

diversos fenômenos de um determinado contexto. Para ela, 

 

não há como observar o mundo independente das práticas sociais e 

significados vigentes. Ademais, e principalmente, a capacidade de 

compreensão do observador está enraizada em seus próprios significados, pois 
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ele (ou ela) não é um relator passivo, mas um agente ativo (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 32). 

 

Saliento que apliquei o paradigma indiciário de Ginzburg ([1939]1989). Este modelo 

epistemológico apresentado pelo autor surgiu a partir do século XIX, num movimento de 

contraposição entre o racionalismo e irracionalismo, inaugurado no mundo das Artes, na Itália 

pelo médico Giovani Morelli10.Trata-se de um método heurístico, baseado em particularidades 

menos vistosas, sem importância explícita, em detrimento das características mais visíveis.  

Ginzburg ([1939]1989) afirma que o método criado por Morelli influenciou também a 

psicologia moderna, especificamente o ainda muito jovem Sigmund Freud. Para tanto, ele 

escreveu um ensaio: O Moisés de Michelangelo (1914). Neste ensaio, o psicanalista faz menção 

às contribuições do italiano sobre suas observações ao que é concreto, porém oculto e 

desapercebido.  

Quanto ao método indiciário, Freud assim o declara,  
 

a proposta de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os 

dados marginais, considerados reveladores. Desse modo, pormenores 

normalmente considerados sem importância, ou até triviais, “baixos”, 

forneciam a chave para aceder aos produtos mais elevados do espírito humano 

(GINZBURG ([1939]1989), p. 149-150). 

 

Nesta mesma concepção, Ginzburg ([1939]1989, p. 146) trata da influência da teoria 

dos indícios de Morelli sobre a psicologia: “os nossos pequenos gestos inconscientes revelam 

o nosso caráter mais do que qualquer atitude formal, cuidadosamente preparada por nós”. 

Assim, esta pesquisa buscou, a partir de um conjunto de princípios e procedimentos, se 

atentar aos detalhes, aos resíduos elencados como pistas, indícios e sinais. Recorri a um estudo 

minucioso e exaustivo do LDCN, numa prática interpretativa. 

Dentro desta metodologia explicitada, destaco a investigação da abordagem dos gêneros 

orais do discurso em uma coleção de LDCN, especificamente nos anos iniciais do EF, etapa 

propícia para a produção destas múltiplas falas espontâneas, tendo em vista a iniciação dos 

alunos no processo de alfabetização. Este processo, segundo a BNCC (BRASIL, 2018), se dará 

até o segundo ano do EF, no qual saliento a produção destes gêneros orais pelos alunos que 

estão se apropriando do sistema de escrita alfabética. Para tanto, fui conduzida pelos objetivos 

anteriormente mencionados, realizando uma análise descritiva através dos dados retirados da 

coleção pelas categorias escolhidas para esta pesquisa. 

 
10 Método morelliano baseado nos pormenores negligenciáveis do que à obra em seu conjunto (GINZBURG, 

[1939] 1989. p. 145). 



41 

 

Na demanda de atingir o primeiro objetivo apresentado, pesquisei quantitativamente se 

as atividades propostas revelaram a presença ou não desses GOs. Na sequência deste 

levantamento, apreciei-os qualitativamente11. Nesta etapa qualitativa, recorri à BNCC para 

localizar os encaminhamentos que este documento traz a respeito do eixo da oralidade. Observei 

se as propostas de produção oral do LDCN contemplaram a previsão da BNCC no que se refere 

ao tratamento para as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral em relação à: a) 

compreensão de textos orais; b) produção de textos orais; c) compreensão dos efeitos de 

sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos 

pertencentes a gêneros diversos (BRASIL, 2018, p. 79-80). 

Para alcançar o segundo objetivo, fiz uma seleção de todas as propostas de produção de 

textos orais relacionadas aos gêneros em análise e averiguei quantitativamente se elas 

favoreceram o letramento crítico.  

Para a análise qualitativa deste objetivo, utilizei os estudos de Paniago-Lima (2019), 

adaptando as suas categorias de análise referentes ao letramento crítico no Livro Didático de 

Inglês (LDI), utilizando como critério o favorecimento das propostas de produção dos GOs, 

levando os alunos à: a) permissão da criticidade; b) questionamento das ideologias; c) superação 

de elementos linguísticos.  

O autor, com quem compartilho o mesmo ponto de vista, afirma que  

 

Por letramento crítico, defendo a ideia de que o aluno deve ser incentivado a 

desenvolver uma atitude de questionamento a respeito do conteúdo posto, 

objetivando, assim, uma participação ativa na sociedade (PANIAGO-LIMA, 

2019, p. 16).  

 

Em relação ao terceiro objetivo, gerei quantitativamente dados encadeados a ele, e, 

subsequente, fiz uma análise qualitativa da possível contribuição dos gêneros trabalhados para 

a ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares.  

Indico que a Pedagogia Histórico-Crítica cunhada por Saviani (2013) colabora para o 

entendimento do terceiro objetivo desta Dissertação, pois esta teoria compreende a Educação 

considerando seus aspectos sociais, ou seja, aponta a influência das esferas extraescolares para 

a formação do aluno. Nesta perspectiva, tanto os professores quanto os alunos são referenciados 

como agentes sociais. Assim, desenvolvem uma prática social, convergida na compreensão da 

realidade. É ‘histórica’, pois nesta perspectiva a Educação atinge a sociedade situada 

historicamente e responsabiliza-se por um compromisso com a transformação social imersa em 

 
11 Ressalto que nesta versão apresento apenas parte dos dados qualitativos, como será viso no capítulo de análise. 
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diversas esferas. É ‘crítica’, pois procura conscientizar nos agentes sociais as influências que a 

sociedade tem sobre a Educação.  

Em virtude do célere prazo para a realização de uma pesquisa, bem como das demais 

atividades inerentes a um Mestrado, informo que não houve pesquisa de campo para averiguar 

quais GOs extraescolares foram ampliados mediante os gêneros trabalhados na esfera escolar, 

propostos pelo LDCN12. Assim, indico possibilidades, perspectivas da contribuição dos gêneros 

trabalhados para a ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares. Aponto que, 

caso eu tivesse realizado uma pesquisa de campo, haveria a necessidade de analisar a 

aplicabilidade das atividades propostas no LD, por saber que entre o que o livro apresenta e o 

que o professor faz pode haver grandes variações. Desta forma, a metodologia deste estudo 

deveria ser outra, a qual exigiria um prazo mais amplo para ser desenvolvida.  

Outro fundamento que apresento é a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) 

decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 30 de janeiro de 202013. Na 

tentativa de frear esta doença, o distanciamento social foi um dos mecanismos emergenciais 

adotados pela OMS, o que me impediria de acompanhar o uso do LDCN a campo, pois colocaria 

em risco minha saúde, bem como a de quem seria pesquisado.  

Entendo que este terceiro objetivo é o que mais se aproxima do paradigma indiciário, 

por meio de indicações e referências dadas pelos GOs propostos no LDCN, os quais, 

possivelmente, subsidiam a produção de outros GOs que não os escolares. À vista disso, utilizei 

parcialmente os agrupamentos de GOs organizados por Dolz e Schneuwly (2011). Os autores 

indicam nesses agrupamentos os “domínios sociais de comunicação, aspectos tipológicos e as 

capacidades de linguagem dominantes” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2011, p. 51-52).  

Pretendo, por exemplo, indicar que o GO ‘debate regrado’ realizado na esfera escolar 

poderá acrescer as possibilidades de o aluno argumentar, num conflito familiar, os seus 

posicionamentos, contribuindo com a compreensão de seus familiares de maneira mais 

contundente. A saber, o ‘debate regrado’ escolar contribuiria com a construção de argumentos 

diante de um ‘conflito’ de diferentes ideias na esfera familiar. 

 
12 Em sua tese de doutorado, Lopes (2004), dispondo de mais tempo, mergulhou na esfera extraescolar. Esta 

pesquisadora investigou a utilização da escrita numa determinada comunidade de assentados sem-teto. Para tanto, 

a pesquisadora esteve presente neste espaço para gerar os dados referentes aos desdobramentos do uso da escrita 

no contexto sócio histórico e percebeu que a utilização tanto da escrita quanto da leitura é um desafio constante. 

Um ato de não aceitação, de superação do status quo da estrutura social daquela comunidade. 
13 Notícia retirada do site oficial da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) , disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875, acesso 

em: 5 mai 2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Desta forma, considerei nos aspectos tipológicos que constituem estes GOs algumas 

possibilidades, a saber, a) observar se os GOs do aspecto tipológico expor beneficiam a 

transmissão de saberes além dos muros da escola; b) indagar se as propostas do gênero 

tipológico relatar auxiliam na segurança e socialização das ações desenvolvidas no 

cotidiano dos alunos; c) vincular a produção dos GOs escolares do aspecto tipológico 

‘argumentar’ com o possível favorecimento das habilidades do aluno nas discussões de 

demandas socias e pessoais diversas.  

Após apresentar os aspectos que considero relevantes para demonstrar os percursos 

metodológicos seguidos para a realização da pesquisa aqui descrita, indico, na sequência, como 

esta Dissertação de Mestrado está organizada. 

Inicialmente, quero deixar claro que os títulos de cada capítulo tentam conceber uma 

analogia com alguns princípios que regem a natureza, em especial a morfologia das árvores, 

sendo estas tão essenciais à sobrevivência dos seres vivos pela produção do oxigênio, dos frutos 

e pela manutenção da vida e da paisagem natural.  

Assim, após este capítulo introdutório, no segundo capítulo, abro a discussão intitulada 

‘As raízes de sustentação teórica’. Ele é composto por subcapítulos em que disserto sobre os 

gêneros orais e produção de texto oral, letramento e letramento crítico e dialogismo. Os autores 

que sustentaram esta discussão são Mikhail Bakhtin, Joaquim Dolz, Bernard Schneuwly, entre 

outros 

No capítulo seguinte, ‘O florescer - Material didático’, exponho o LDCN no cenário de 

disputa entre duas Tendências Pedagógicas. Posteriormente, trato do livro didático e do ensino 

de Ciências, orientando-me em documentos oficiais, e o histórico do ensino de Ciências no 

Brasil. Para esta subseção, utilizei autores como Alain Choppin, Antônio Augusto Gomes 

Batista, Kazumi Munakata e Nelio Bizzo. Apresento a coleção ‘Buriti Mais Ciências’, pautada 

no guia do PNLD e no manual do professor desta coleção e, por fim, abordo a oralidade prevista 

na BNCC (BRASIL, 2018). 

Com a finalidade de apresentar as categorias, trago o capítulo ‘A frutificação dos 

dados’. Neste, faço a apresentação e descrição das 6 (seis) categorias de análise que são 

desmembradas em três blocos. Assim, levanto os dados quantitativos das atividades presentes 

na coleção. Para exibir a geração de dados, apresento tabelas, gráficos, dados quantitativos e a 

análise qualitativa. Analiso qualitativamente (a partir de um exemplo ilustrativo) duas propostas 

voltadas às previsões da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) acerca da 

oralidade; duas propostas voltadas para o favorecimento do Letramento crítico e duas propostas 
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voltadas para a possível contribuição e ampliação de capacidades que levem o aluno a produzir 

gêneros orais em outras esferas.  

Na sequência, vêm as considerações finais desta Dissertação de Mestrado, no capítulo 

‘A colheita’. Ressalto os três objetivos propostos e exponho as conclusões a que cheguei. 

Também considerei os aspectos favoráveis que a coleção abordou sobre os GOs, bem como o 

que não foi contemplado, segundo as expectativas levantadas por mim. Concluo com as 

‘Referências’, as quais serviram de sustentação do início ao fim deste ciclo, além dos ‘Anexos’.  

Finalizados estes apontamentos sobre o percurso percorrido por mim desde a seleção da 

temática até a problematização do objeto que pesquiso, dedico o próximo capítulo à discussão 

teórica, envolvendo autores que versam sobre os GOs e produção de texto oral, letramento e 

letramento crítico.  
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2 AS RAÍZES DE SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

Quando as raízes são profundas, não há razões 

para temer o vento 

Provérbio Chinês           

 

Neste capítulo, faço uma discussão teórica a partir das ‘raízes’ que sustentaram esta 

Dissertação de Mestrado, apresentando os seguintes temas: Gêneros Orais e Produção de Texto 

Oral; Letramento e Letramento Crítico; Dialogismo. Oriento-me em teóricos como Joaquim 

Dolz, Bernard Schneuwly, Brian Street, Magda Soares, Roxane Rojo, Alain Choppin, Mikhail 

Bakhtin, entre outros.  

 

2.1 GÊNEROS ORAIS E PRODUÇÃO DE TEXTO ORAL  

 

Para iniciar a discussão teórica sobre GOs, menciono os estudos de Mikhail Bakhtin 

acerca dos gêneros do discurso, pois é nessa perspectiva da língua como um processo de 

interação em que baseio as investigações desta pesquisa, tratando do gênero do discurso como 

um tipo de enunciado relativamente estável, com algumas regularidades relacionadas ao 

conteúdo temático, à construção composicional e ao estilo (forma de realização linguística), 

criado no interior das esferas/campos, nas mais diversas atividades humanas.  

É por meio dos gêneros do discurso e de seus domínios que se realizam as ações sociais. 

Bakhtin ([1952-53/1978] 2019) certifica que se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no 

processo da fala ou da escrita, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 

comunicação verbal seria quase impossível. Ele define que,  

 
o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos [...]. Esses enunciados refletem as condições específicas e 

as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e 

pelo seu estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional[...].Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 

mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso 

(BAKHTIN [1952-53/1978] 2019, p. 11]).14 

 

Rojo (2015, p. 16) afirma que “todas as nossas falas, sejam cotidianas ou formais, estão 

articuladas em um gênero do discurso”. Assim, ele interpõe a nossa vida diária comunicativa, 

 
14 Obra original escrita entre 1952 e 1953 em Saransk, na antiga URSS, integrava um projeto de livro não realizado 

pelo autor. Os manuscritos foram publicados pela primeira vez na revista Literanoi Utchebe (Estudo Literário), nº 

1, 1978, p.200-19. 
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sendo que nós o conhecemos e o utilizamos sem que seja perceptível. Como exemplo disso, 

podemos mencionar, no ambiente escolar, ao darmos um bom dia, ao fazermos a chamada, ao 

lermos com os alunos um enunciado do LD, ao solicitarmos uma opinião sobre um fato. 

Geralmente, se dominamos a utilização do gênero, possivelmente saberemos nomeá-lo.  

Destaco a diferença que Bakhtin (2019) faz entre os gêneros do discurso primários e 

secundários. Os primários são aqueles menos complexos, que não necessitam de muita 

elaboração, mas que representam as ideologias do cotidiano, podendo ser orais ou escritos. Já 

os secundários, ao contrário dos primários, trazem as ideologias mais formalizadas, o querer 

dizer necessita de um formato mais elaborado. Para o autor, 

 

a diferença entre os gêneros (ideológicos) primário e secundário é imensa e 

essencial, e é por isso mesmo que a natureza do enunciado deve ser descoberta 

e definida por meio da análise de ambas as modalidades (BAKHTIN [1952-

53/1978] 2019, p. 15). 

 

Deste modo, o filósofo russo defende que só há o discurso na forma de enunciados 

concretos a partir de sujeitos falantes (sujeitos do discurso) os quais são definidos pela 

alternância destes (falantes)15. Um falante termina o seu enunciado e passa a palavra para outro 

(responder ou apenas silenciar e compreender). 

Diferentemente do conceito de enunciado é o conceito de oração. 

 

A oração é um pensamento relativamente acabado, correlacionado de forma 

imediata com outros pensamentos do mesmo falante no conjunto do seu 

enunciado; ao término da oração, o falante faz uma pausa para logo passar ao 

seu pensamento subsequente, que continua, completa e fundamenta o 

primeiro. O contexto da oração não se relaciona de forma imediata nem 

pessoal com o contexto extraverbal da realidade (BAKHTIN [1952-53/1978] 

2019, p. 32). 

 

A oração não se enquadra na situação do enunciado, uma vez que não considera o 

ambiente, nem os enunciados dos outros falantes, não apresentando, portanto, a posição 

responsiva do outro falante, ou seja, a condição dele produzir a sua resposta. 

Outro conceito relevante de enunciado é a impossibilidade da existência de um 

enunciado neutro. Há o que Bakhtin ([1952-53/1978] 2019, p. 47) chama de “relação valorativa 

do falante com o objeto do discurso”. Seriam os recursos elencados pelo falante/escritor para a 

sua produção verbal (recursos gramaticais, lexicais e composicionais), além do estilo por seu 

aspecto expressivo e em alguns casos emocionalmente valorativo. 

 
15 Vale a pena ressaltar que no contexto atual sujeito falante não é apenas o que tem voz (ouvinte), mas também o 

surdo, já que este também é falante (mesmo não sendo ouvinte) por interagir através de sua língua materna 

(LIBRAS, no caso do Brasil). 
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O filósofo russo afirma que os gêneros do discurso auxiliam o funcionamento das suas 

esferas de origem. Assim, ele diz que “qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

Desta forma, a esfera é considerada a instância responsável pela organização da 

produção, da circulação e da admissão dos enunciados em diversos gêneros do discurso (ROJO, 

2014). A autora aponta que o termo esfera também é sinônimo de ‘campos de atividade humana’ 

ou de ‘circulação dos discursos’. 

Bakhtin (1997, p. 279) indica que cada esfera produz uma diversidade de gêneros do 

discurso, os quais “refletem as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas”, ou seja, a elaboração destes gêneros depende das funções e das condições sociais 

destes campos de atividade humana. 

Nesta diversidade de gêneros do discurso prevista por Bakhtin (1997), propus analisar 

na esfera escolar (através do LDCN) se os GOs propostos podem, de alguma forma, contribuir 

com a produção de GOs em esferas extraescolares, ampliando as capacidades dos alunos nestes 

outros campos. Desta forma, considerei que os GOs escolares e/ou escolarizados tinham 

determinadas funções educacionais, próprios da esfera escolar. Enquanto isto, nas esferas 

extraescolares, os GOs análogos aos encontrados no LDCN possuem outras funções, mas 

requerem capacidades de linguagem semelhantes aos GOs produzidos na esfera escolar. 

Aprofundei estes aspectos no Capítulo 4 desta Dissertação de Mestrado. 

Assim sendo, o filósofo russo confirma ainda que a  

 

riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais com-

plexa (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

Grillo (2006) diz que o conceito de esfera bakhtiniano acompanha toda a obra de 

Bakhtin e seu Círculo. A autora explica que houve um movimento de teorização das questões 

sociais literárias, sendo que o conceito de esfera foi desenvolvido para “explicar a natureza e as 

especificidades das produções literárias” (GRILLO, 2006, p. 142).  

Assim, Grillo (2006) destaca a distinção entre a esfera ideológica e a ideologia do 

cotidiano, feita por Bakhtin/Volochínov (2014).  

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças 

profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do 

símbolo religioso, da fórmula científica e da forma jurídica etc. Cada campo 
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da criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade 

e refrata a realidade à sua maneira. Cada campo dispõe de sua própria função 

no conjunto da vida social (BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2014, p. 33). 

 

Apreendo que as esferas ideológicas compõem níveis de coerção e controle 

socioeconômico nos quais são produzidos os signos ideológicos16. Entre estas esferas, cito, por 

exemplo, a esfera jornalística, a qual desenvolve relações interdiscursivas com as notícias, 

podendo trazer ironias e críticas direcionadas aos fatos noticiados; a esfera musical, a qual  

explora as melodias e os arranjos; por fim,  a esfera escolar, a qual  aborda o processo de ensino 

e aprendizagem e as relações professor-aluno, além de outros aspectos. Somente os signos 

verbais têm onipresença em todas as esferas, além de permanecerem nas interações verbais e 

nas relações de produção.  

Já a ideologia do cotidiano proporciona elementos para o entendimento da realidade 

social e da constituição histórica do homem. Desta forma, esta ideologia acumula e emerge 

mudanças, nela ocorre a criação ideológica constante. Bakhtin/Volochínov (2014, p. 106) 

julgam que na ideologia do cotidiano “[...] se acumulam as energias criadoras com cujo auxílio 

se efetuam as revisões parciais ou totais dos sistemas ideológicos.”  

Para me referir aos GOS, indico a pertinência de tratar primeiramente da definição 

acerca da oralidade construída por Dolz e Schneuwly (2011), teóricos de Genebra, os quais 

trouxeram ao Brasil muitas colaborações acerca do estudo da oralidade. Para eles, o termo ‘oral’ 

é tudo o que se relaciona à língua falada, por exemplo, as conversas espontâneas entre amigos 

e as nossas falas durante uma ligação ao celular. 

A partir desta ideia, corroboro com os autores genebrinos, os quais reconhecem a 

presença do oral em sala de aula, porém sem uma intencionalidade clara de seu ensino. Para 

eles, o ensino do oral acaba sendo, assim, incidental. Enquanto isto, os textos oficiais, por 

exemplo a BNCC (2018), afirmam que a oralidade constitui um dos eixos de ensino prioritários 

não só da língua materna, bem como das CN, em detrimento do processo de letramento, 

sobretudo nos anos iniciais do EF. 

Para que o oral se distancie do ensino eventual, Dolz, Schneuwly e Haller (2011) 

propõem definir claramente as características do oral a ser ensinado, atreladas à produção 

corporal (a voz do corpo). Discorrem sobre a relação do oral com a escrita, analisando as 

 
16 Para Bakhtin/Volochínov (2014, p. 30), o signo ideológico é “um fragmento material”. Ele é constituído de “[...] 

uma encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra 

coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente objetiva”. Ele pode ser verbal e não verbal e é 

sempre social e semiótico.  
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diferentes formas de interação entre eles, em função das diversas situações de comunicação e 

dos objetivos com o trabalho escolar. Assim, 

 

para uma didática em que se coloca a questão do desenvolvimento da 

expressão oral, o essencial não é caracterizar o oral em geral e trabalhar 

exclusivamente os aspectos de superfície da fala, mas, antes, conhecer 

diversas práticas orais de linguagem que serão exploradas na escola e uma 

caracterização das especificidades linguísticas e dos saberes práticos nelas 

implicados (DOLZ; SCHNEUWLY; HALLER, 2011, p. 140). 

 

Os autores consideram que o oral espontâneo parece ser totalmente desordenado, porém 

pode ser analisado no viés da funcionalidade adequada durante a interação oral17. Dizem, 

também, que o oral se desenvolve, dentre tantos planos, no plano gestual. 

De acordo com Dolz e Schneuwly (2011), o papel da escola é levar os alunos a 

ultrapassar as formas de produção oral cotidianas, os denominados gêneros primários, para 

confrontá-las com outras mais institucionais, mediadas, parcialmente reguladas por restrições 

exteriores. Estes gêneros são chamados por eles de formais públicos18. 

Além dos meios linguísticos, a oralidade possui também aspectos não-linguísticos, isto 

é, signos de sistemas semióticos não-verbais, como atitudes corporais, roupas, disposição dos 

lugares, ordem, qualidade da voz, respiração, pausas, entre outros (DOLZ; SCHNEUWLY; 

HALLER, 2011).  

Os pesquisadores genebrinos também consideram que o oral é constituído da prosódia, 

ou seja, dos fatos sonoros, sendo eles a entonação, a acentuação e o ritmo. A entonação é a 

altura tonal da fala, além da intensidade da voz e do esquema entoacional (por exemplo, feito 

numa exclamação). A acentuação é a ênfase dada a algumas sílabas. Já o ritmo está ligado à 

regularidade rítmica, as pausas, a respiração, a hesitação, todas estas, expressas pelo locutor. 

Para integralizar o conceito de oralidade, aponto a definição da BNCC (BRASIL, 2018)  

 
a oralidade precede a escolaridade, sendo a forma natural de aprendizagem da 

língua fora da escola, desenvolvendo-se desde muito cedo por meio das 

interações familiares e sociais. Na escola, porém, a oralidade (a fala e a escuta) 

torna-se objeto de conhecimento – de suas características, de seus usos, de 

suas diferenças em relação à língua escrita – e ainda objeto de 

desenvolvimento de habilidades de uso diferenciado em situações que 

demandam diferentes graus de formalidade ou atendimento a convenções 

 
17 Nesse sentido, temos Ong (1982) e Olson (1977), os quais dizem que o oral é, sempre, desorganizado e um 

espaço de erro, enquanto a escrita é planejada e estável. Esta perspectiva traz uma dicotomia entre a oralidade e a 

escrita, ideias que são contraditórias às apresentadas pelo Grupo de Genebra. Direciono meus estudos sob a 

fundamentação dos teóricos genebrinos.  
18 Durante os meus estudos não fiz esta classificação entre os GOs serem primários ou secundários, mas, sim, me 

atentei às situações em que a coleção analisada propôs ao aluno a produção de um texto oral que pertencesse a um 

determinado gênero do discurso.  
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sociais. Assim, o eixo Oralidade inclui conhecimentos sobre as diferenças 

entre língua oral e língua escrita e os usos adequados da oralidade em 

interações formais e convencionais (BNCC, 2018, p. 63-64). 

 

 Concordo com os teóricos Dolz, Schneuwly e Haller (2011) e também com a BNCC 

(BRASIL, 2018) ao caracterizarem a oralidade como um objeto do conhecimento, portanto a 

ser ensinado sistematicamente na escola, de modo a diferenciá-la do ensino da escrita.   

 Para Leal, Brandão e Lima (2012), a oralidade ou o oral abrange um campo muito mais 

amplo, considerando ser o oral: 

 

atividades de oralização de escrita; atividades que estimulem a reflexão sobre o 

vocabulário; a variação linguística e as relações entre a fala e a escrita; 

atividades que estimulam a produção dos gêneros [...]; atividades que estimulam 

a produção dos gêneros secundários (LEAL; BRANDÃO; LIMA, 2012, p. 23).  

  

Ainda dentro da oralidade, estas pesquisadoras afirmam que as habilidades orais 

também compreendem: a) o respeito à fala do outro; b) o monitoramento do tempo de fala do 

locutor; c) a escuta atenta; d) o conhecimento relativo à forma composicional de GOs 

complexos; e) o nível de formalidade e as relações entre os falantes.  

Os teóricos genebrinos consideram que o gênero, tanto o oral quanto o escrito, é um 

“megainstrumento que fornece um suporte para a atividade, nas situações de comunicação, e 

uma referência para os aprendizes” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2011, p. 64-65). 

Assim, estes autores, propuseram o ensino dos GOs e escritos a partir de cinco 

agrupamentos, atentando-se para: 1) as finalidades sociais; 2) as tipologias existentes; 3) a 

homogeneidade das capacidades de linguagem mobilizadas para a produção destes gêneros.  

A partir destes agrupamentos, em meus estudos, segui a classificação proposta pelos 

pesquisadores genebrinos, enquadrando os GOs como pertencentes aos aspectos tipológicos 

‘expor’, ‘relatar’, ‘argumentar’, ‘narrar’ e ‘descrever ações’. Estas classificações foram 

especificadas no Capítulo 4. 

Travaglia et.al (2017) esclarecem que o GO é estabelecido a partir de dois critérios: a) 

apresentar a voz humana como seu suporte; b) ter sua produção para ser executada oralmente. 

Consideram que os textos escritos para serem oralizados são GOs (por exemplo, ‘teatro’ e 

‘conferência’). Além destes, existem os gêneros que são orais em sua gênese, mas que têm 

concomitantemente um registro escrito (por exemplo o gênero ‘piada’); por fim, existem os 

gêneros que são orais em sua produção e execução e não apresentam versão escrita (por 

exemplo, ‘benzeções’ e ‘leilões’). 
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Sobre texto oral, Menegassi (2016) afirma que, a partir de Geraldi (1997,) os textos 

foram eleitos os mobilizadores de discursos, tendo em vista a revelação dos posicionamentos 

do locutor, do lugar ocupado por este, das condições de produção, e também das situações de 

ensino e aprendizagem. 

Para Geraldi (2011), a produção de texto, tanto na modalidade oral quanto na escrita, é 

reconhecida como primordial em todo processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa. O autor afirma que a produção de um texto ocorrerá mediante a confirmação das 

condições para a realização dessa prática. Desta forma, Menegassi (2016) indica quais são essas 

condições de produção de um texto, ou seja, quais elementos deverão ser atendidos: 1) 

finalidade da produção; 2) interlocutor; 3) gênero do discurso; 4) circulação social; 5) suporte 

textual; 6) posicionamento do autor. 

Em relação à finalidade, Geraldi (2011, p. 160) diz que para elaborar um texto, o aluno 

precisa assumir-se como sujeito, o qual precisa “ter razões para dizer o que se tem a dizer”. 

Apreendo que isto pode estar relacionado à função social que o texto do aluno deve possuir. 

Assim, a proposta de produção deve ser clara tanto quanto à sua finalidade, como também 

quanto ao gênero a ser produzido, o que sinalizo ser favorável ao processo ensino e 

aprendizagem. Costa Val (2007, p. 133) aponta que negar a finalidade (o que dizer, o motivo 

de se dizer) da produção do texto ao aluno pode apontar-lhe entendimentos simplesmente 

educacionais, ou seja, apenas “[...] para aprender, para atender às demandas do professor, para 

ter nota”. 

Em relação ao interlocutor, é necessário que “se tenha para quem dizer o que se tem a 

dizer” (GERALDI, 2011), ou seja, o interlocutor. Bakhtin/Volochínov (2014) dizem que toda 

palavra é dirigida para um determinado interlocutor e modifica-se de acordo com ele. 

Em relação ao gênero do discurso, já anteriormente discutido, Bakhtin ([1952-53/1978] 

2019) o trata como sendo individual a cada enunciado, sendo relativamente estável e possuidor 

de um conteúdo temático, um estilo e de uma composição. Nesta perspectiva, os gêneros do 

discurso são a frutificação das interações verbais, levando em conta as condições 

especificidades dos variados campos de atividade humana. 

Em relação à circulação social, Costa Val (2007) diz que a circulação é determinante 

para a forma como o locutor agirá na situação comunicativa. Desta maneira, a autora explica 

que “não entramos no consultório de um médico e esperamos que ele nos passe uma receita de 

bolo” (COSTA VAL, 2007, p. 13). Ou seja, subentende-se que, na esfera da saúde, produza-se 

uma receita médica e não uma culinária. Sobre estas determinações advindas da circulação 
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social, Bakhtin (1997) diz que as esferas de atividade humana são as instâncias reguladoras dos 

gêneros do discurso. Eles se transformam para atender as necessidades comunicativas de cada 

esfera, sendo que, nesta, ocorre a circulação, a recepção dos textos/enunciados em gêneros do 

discurso característicos das diversas atividades humanas.  

Em relação ao suporte textual, apreendo ser a forma como essa oralidade seria 

materializada, através da voz dos estudantes, podendo também ser mediada por tecnologias 

diversas, como aplicativos ou multiplataformas utilizados tanto em smartphones quanto em 

computadores, rádios walkie talkies19 os quais estabeleçam conexão entre duas ou mais pessoas 

Por fim, entre as condições para a realização da produção de um texto apontadas por 

Menegassi (2016), há ainda o posicionamento do sujeito (locutor) quem o produz. Assim, 

considero ser importante este ‘querer dizer’ do aluno, através do qual revela-se o seu 

posicionamento ancorado ao lugar social a que ele pertence. 

Nesse sentido, Beloti e Luz (2020) defendem que o texto oral é o espaço no qual ocorrem 

as interações entre os sujeitos imersos numa determinada sociedade. Desta forma, através da 

produção textual oral como um gênero do discurso, a língua não é definida apenas pela 

gramática tradicional, mas sim pela articulação da fala ligada ao agir socialmente. Assim, o 

aluno poderia utilizar-se de infinitas possibilidades de textos orais que respondam aos 

propósitos e às possibilidades socias. 

  Estes mesmos autores afirmam que “tal como o texto com registro escrito, o texto oral 

se materializa em diferentes gêneros discursivos, por meio de variados suportes, comportando 

diversos espaços de circulação, ao passo que revela o posicionamento do sujeito que o produz” 

(BELOTI; LUZ, 2020, p. 116).  

Para os PCN (BRASIL, 1998), o texto oral deve ter os seguintes procedimentos:  

 

planejamento prévio da fala em função da intencionalidade do locutor, das 

características do receptor, das exigências da situação e dos objetivos 

estabelecidos; seleção (adequada ao gênero), de recursos discursivos, 

semânticos e gramaticais, prosódicos e gestuais;  emprego de recursos escritos 

como apoio para a manutenção da continuidade da exposição; ajuste da fala 

em função da reação dos interlocutores, como levar em conta o ponto de vista 

do outro para acatá-lo, refutá-lo ou negociá-lo (BRASIL, 1998, p. 58).  

 

Na BNCC (BRASIL, 2018), a produção de texto oral integra a prática de linguagem da 

oralidade, tanto em |Língua Portuguesa quanto em Língua Inglesa, no Ensino Fundamental. 

 
19 Rádios comunicadores ou walkie talkies são equipamentos de comunicação comuns no setor empresarial; estes 

aparelhos buscam a eficiência e a agilidade na transmissão de informações, encurtando distâncias entre as pessoas. 

Fonte: Uma breve história do rádio bidirecional. Disponível em: www.hytera.com.br. Acesso em: 15 out. 2020. 

http://www.hytera.com.br/
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Assim, essa produção está aliada ao planejamento e à produção de GOs, “considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto” (BRASIL, 2018, p. 103). 

De certo modo, os documentos citados, bem como os teóricos apresentados, congregam 

acerca da relevância de que a oralidade em forma de texto é uma prática essencial para o 

desenvolvimento e também para o domínio da prática oral, a qual deve ser ensinada ao aluno, 

ponderando os aspectos discursivos desta.   

 

2.2 LETRAMENTO E LETRAMENTO CRÍTICO  

 

Soares (2009, p. 33) indica que o termo letramento20 pode ter sido inaugurado no Brasil 

em 1986 por Mary Kato, no livro ‘No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística’. 

Entretanto, só surgiu como elemento de título de livro em 1995, respectivamente nas obras ‘Os 

significados do letramento’, de Ângela Kleiman, e ‘Alfabetização e Letramento’, de Leda 

Verdiani Tfouni. Assim, indico que este pode ser considerado um termo contemporâneo. 

 O letramento refere-se a diversos conceitos, dependendo do viés adotado: 

antropológico, linguístico, psicológico ou pedagógico, por exemplo, segundo Soares (2014). A 

autora trata do letramento sob a perspectiva pedagógica e aponta que primeiramente ele foi 

atribuído apenas ao ensino inicial da língua escrita, ou seja, às suas relações com a 

alfabetização.  

Na busca por diferenciar estes dois conceitos, alfabetização e letramento, Soares (2009) 

explica que a alfabetização determina que o aluno aprendeu a ler e a escrever, ou seja, que ele 

domina a técnica do sistema alfabético. Já o letramento visa à aquisição dessas habilidades pelo 

aluno atreladas às práticas desenvolvidas socialmente que usem a leitura e a escrita 

Para Soares (2009), o letrar ultrapassa o alfabetizar. A alfabetização foca no processo 

de reunir letras, formar palavras, a partir das quais serão compostas frases. Já o letramento atua 

de modo dinâmico em relação às atividades de ler e escrever dentro de um contexto, atribuindo 

sentido à leitura e à escrita na vida do aluno. 

Subsequente, a esta fase inicial brasileira acerca das relações e das diferenças entre 

alfabetizar e letrar, o conceito de letramento se estendeu para o ensino da língua e da literatura, 

e hoje abrange diversos vieses, como o letramento crítico, o científico, o matemático21, o 

escolar, o visual, o social, o digital, entre outros.  

 
20 A origem vem da palavra literacy (do inglês). 
21 Estou chamando de letramento matemático o que, na verdade, atualmente é considerando numeramento. 

Segundo Fonseca (2009), numeramento é uma analogia ao termo letramento. Trata-se das relações dos 

conhecimentos matemáticos como práticas sociais. 
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 Na visão de Street (2013, p. 51), “[...] no Brasil, houve uma objeção à visão estreita de 

aquisição do letramento – representada pelo termo alfabetização – e o uso do termo letramento 

facilitou a referência aos processos envolvendo os usos da leitura e da escrita em situações 

sociais.” 

 Street (2014) aponta dois modelos de letramento: autônomo e ideológico. O autônomo 

não considera o contexto social. Assim, o que se aprende na escola em relação à leitura e à 

escrita são elementos para que o aluno alcance níveis ou estágios de letramento. Este letramento 

autônomo é semelhante ao que Soares (2009) nomeia como a ‘versão fraca’ de letramento. A 

autora acredita que este letramento está ligado aos mecanismos de adaptação da população às 

exigências sociais do uso da leitura e da escrita, de modo a ser um cidadão funcional em uma 

sociedade. 

Na contramão do modelo autônomo, Street (2014) sugere o modelo ideológico. Neste, 

as práticas de letramento estão conectadas às questões de poder exercido na sociedade, além de 

considerar as práticas culturais em que o aluno está inserido e suas relações com a leitura e a 

escrita. Da mesma forma, próximo a este conceito, Soares (2009) apresenta a ‘versão forte’ de 

letramento, a qual está ligada aos mecanismos de adaptação da população às exigências sociais 

do uso da leitura e da escrita, porém de modo analítico. O aluno assumiria uma postura crítica, 

buscando construir uma identidade forte, contrapondo a hegemonia de poderes econômicos e 

políticos e fortalecendo-se com um agente social revolucionário. 

Street e Castanheira (2014) diferenciam o que seria a prática e o evento de letramento. 

Na visão dos autores, ambos os conceitos disputam e dependem das ideologias econômicas, 

religiosas, culturais e políticas, tanto locais quanto externas ligadas a um determinado contexto 

social. 

Assim, eles explicam que o evento de letramento ocorre quando algo é escrito/lido 

através da interação entre as pessoas. Este conceito foi criado por Shirley Brice Heath (2008). 

Como exemplo, cito na esfera extraescolar a participação em um evento religioso, a discussão 

sobre uma notícia jornalística e a escrita de uma lista de compras de uma família. Já na esfera 

escolar, seriam considerados eventos de letramento a chamada feita pelo professor, a leitura de 

um texto, a realização de avaliações, por exemplo.  

Já a prática de letramento, conceito inaugurado por Street (1995), possui um sentido 

mais abrangente do que o evento de letramento. Estas práticas integram os comportamentos das 

pessoas que participam do evento além das suas visões sociais e culturais.  Configuram o 

aspecto da interpretação, dando sentido à utilização da leitura/escrita socialmente situada. 
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 Sobre as práticas de letramento, Soares (2009, p. 105) diz serem “comportamentos 

exercidos pelos participantes em um evento de letramento, onde as concepções sociais que o 

configuram determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da leitura e/ou escrita naquela 

situação particular”.  

Concluindo as considerações sobre letramento, indico o que Kleiman (2005) traz acerca 

da complexidade deste. Para ela, letrar ultrapassa um conjunto de habilidades ou de 

competências. Abarca diversas capacidades e conhecimentos, nem sempre relacionados com a 

leitura institucionalizada escolar, e sim com a leitura de mundo. Nessa perspectiva, o letramento 

é inaugurado antes da alfabetização, desde quando a criança interage socialmente com as 

práticas de letramento em seu contexto social. 

Em relação ao letramento crítico, o qual já foi apontado como um dos objetivos desta 

pesquisa, considero a partir de Baltar e Bezerra (2014),  

 

que  o arcabouço teórico freireano nos possibilita depreender aspectos 

originários das discussões acerca dos letramentos [em específico o letramento 

crítico] em especial à temática leitura, entusiasticamente discutida por esse 

autor, uma vez que em seus estudos Freire sempre demonstrou preocupação 

em relação à aprendizagem de leitura e escrita em contextos marginalizados, 

pautado na ênfase da educação para a diferença (BALTAR; BEZERRA, 2014, 

p. 143). 

 

Também, Sardinha (2018) apresenta Paulo Freire como um dos precursores do 

letramento crítico, pelo seu incentivo às práticas de letramento arraigadas à justiça social e à 

libertação, de modo que o professor veja o aluno como um ser social e cultural. 

Considero que Paulo Freire é um grande influenciador e pensador do Brasil em 

Educação do século XX. Este educador, filósofo e escritor designava à alfabetização um valor 

social muito amplo. No entanto, não se utilizou do termo letramento, mas, sim, alfabetização. 

Indico que esta escolha não lhe tirou a originalidade ao 

 

elaborar uma nova visão epistemológica, considerando a produção do 

conhecimento de forma dialógica, intersubjetiva, e dialeticamente aberta para 

o dinamismo da vida, para a diferença e para o inédito, além de inspirar 

profundas inovações na visão política e ética dos problemas que desafiam o 

mundo da educação atual, sendo de fato inspirador decisivo para os autores 

chave do campo dos estudos do letramento (BALTAR; BEZERRA, 2014, p. 

143). 

 

Dizia que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, previa uma relação dialética 

envolvendo a leitura do contexto e a alfabetização. Para Freire e Macedo (1990),  
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a alfabetização não pode ser reduzida ao mero lidar com letras e palavras, 

como uma esfera puramente mecânica. Precisamos ir além dessa compreensão 

rígida da alfabetização e começar a encará-la como a relação entre os 

educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora desse mundo, que 

tem lugar precisamente no ambiente em que se movem os educandos 

(FREIRE; MACEDO, 1990, p. 12).  

 

Essa concepção iniciou-se na década de 60, no período militar. Paulo Freire foi 

perseguido e acusado de ser um doutrinador marxista, o que o levou à prisão e ao exílio. Esta 

teoria freireana de educação como prática de liberdade aos menos favorecidos se aproxima do 

conceito de letramento que vem se desenvolvendo no Brasil. 

Para o teórico, “somente homens e mulheres como seres abertos são capazes de realizar 

a complexa operação de, simultaneamente, transformando o mundo através de sua ação, captar 

a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem criadora” (FREIRE, 1981, p. 77).  

Julgo que o caráter libertário freireano indica a leitura e a escrita como processos que 

ultrapassam as palavras. “Nesse sentido, tornar um sujeito consciente é muito mais que 

alfabetizá-lo e vai muito além de moldá-lo decodificador de um sistema alfabético” (BALTAR; 

BEZERRA, 2014, p. 143).  

 Para o Freire (2008), 

 

a leitura mais crítica da realidade dá-se num processo de alfabetização ou não 

associada, sobretudo a certas práticas claramente políticas de mobilização e 

de organização, e pode constituir-se num instrumento para o que Gramsci 

chamou de ação contra hegemônica. Por isso que ler implica esforços no 

sentido de uma correta compreensão do que é a palavra escrita, a linguagem, 

as suas relações com o contexto de quem fala e de quem lê e escreve, 

compreensão, portanto da relação entre leitura do mundo e leitura da palavra 

(FREIRE, 2008, p. 21). 

  

Assim, considero que a palavra ‘crítica’ “carrega conotações ideológicas e políticas, 

demarcando o território teórico no qual o autor se assentou, desmitificando o caráter 

necessariamente neutro de determinadas posturas intelectuais” (BALTAR; BEZERRA, 2014, 

p. 143). 

Freire (2019, p. 105) diz que a educação acrítica age na busca da “domesticação [...] um 

ato de transferência de conhecimento”, por outro lado,  

 

 a educação para a libertação é um ato de conhecimento e um método de ação 

transformadora que os seres humanos devem exercer sobre a realidade. Desta 

forma, o processo de alfabetização, visto de um ponto de vista libertador é um 

ato de conhecimento: um ato criador em que os alfabetizandos exercem o 

papel de sujeitos cognoscentes, tanto quanto os educadores. Obviamente, 

então, os alfabetizandos não são vistos como “vasilhas vazias”, meros 
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recipientes das palavras do educador, ou seja: a educação bancária (FREIRE, 

2019, p.105).  

 

Percebo que há a convergência entre a educação bancária de Freire (2019), o letramento 

no modelo autônomo de Street (2014) e a versão fraca de letramento de Soares (2009). Para o 

educador brasileiro, a educação bancária focava a leitura e a produção de textos escritos 

descontextualizados e conteudistas. Estas práticas eram orientadas essencialmente para a 

aquisição da padronização culta da língua, desenvolvendo competências cognitivas individuais, 

desconsiderando a interação da linguagem, a historicidade e os usos sociais da língua. 

Por outro lado, identifico algumas relações entre a educação libertadora de Freire 

(2019), o letramento no modelo ideológico de Street (2014) e a versão forte de letramento de 

Soares (2009). Freire (2019) considerava que esta educação se baseava na relevância do saber 

como uma ferramenta de transformação para o aluno, ou seja, o saber científico deveria estar 

atrelado às práticas vivenciadas e de interesse deste. 

Desta forma, alguns pesquisadores buscaram demonstrar a influência de Paulo Freire, 

“sobretudo quando a temática requer (re)significações do ato de ler e escrever” (BALTAR; 

BEZERRA, 2014, p. 155), principalmente em relação ao analfabetismo nos Estados Unidos22. 

Para Baltar e Bezerra (2014), 

 

percebe-se que o acesso à leitura e à escrita não são questões somente de países 

do hemisfério sul [...], uma vez que evidencia que os analfabetos de um país 

desenvolvido ou subdesenvolvido possuem condições de exclusões 

semelhantes – migrantes/imigrantes, indígenas, residentes em contextos 

rurais, ou em espaços geográficos ausentes de bens materiais e culturais 

imediatos – e são tratados como minorias, ou grupos minoritarizados 

(BALTAR; BEZERRA, 2014, p. 155). 

  

 Feitas todas estas considerações que buscaram atrelar as influências de Paulo Freire aos 

estudos do letramento crítico, apresento a opinião de Carbonieri (2016), quem diz que 

 
o letramento crítico interroga as relações de poder, os discursos, ideologias e 

identidades estabilizados, ou seja, tidos como seguros ou inatacáveis. 

Proporciona meios para que o indivíduo questione sua própria visão de 

mundo, seu lugar nas relações de poder estabelecidas e as identidades que 

assume. Alicerça-se no desafio incansável à desigualdade e à opressão em 

todos os níveis sociais e culturais (CARBONIERI, 2016, p. 133). 

  

Assim, através da criticidade, espera-se que o aluno questione e perceba versões 

historicamente silenciadas, contrariando relações rígidas e hegemônicas de poder. Desta forma, 

 
22 Comprovação posta no livro de KOSOL, Jonathan. Illiterate America. City Garden, Nueva York: Anchor, 1985. 
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este conceito pode ser visto “como um exercício de questionamentos das práticas discursivas e 

como o reconhecimento da relação entre cultura, poder e dominação com vistas à justiça social, 

igualdade, emancipação e empoderamento” (DUBOC, 2016, p. 61). 

 Sardinha (2018) aponta que o letramento crítico pode contribuir também “para 

relacionamentos interpessoais mais saudáveis, uma vez que prioriza o diálogo, o respeito às 

diferenças e percebe a diversidade como atributo benéfico para a troca de saberes” 

(SARDINHA, 2018, p. 12).  

No sentido de esclarecer as relações feitas por mim entre a educação bancária e a 

libertadora de Freire (2019) e os letramentos propostos por Street (2014) e Soares (2009), exibo 

o organograma na sequência. 
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Organograma 1: Relações entre a educação bancária e a libertadora de Freire (2019) e os letramentos de Street (2014) e Soares (2009) 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) com base nas teorias de Freire (2019), Street (2014) e Soares (2009). Fotos de domínio público onlin
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 Ainda sobre o letramento crítico, realizei uma busca na BNCC (BRASIL, 2018) e 

percebi que não houve ocorrência quanto à composição do termo ‘letramento crítico’. 

Considerei que a BNCC não o negligencia totalmente. Inferi que ele é reportado por meio de 

outras terminologias, por exemplo através das palavras, ‘criticidade’, ‘crítica’ e ‘criticamente’ 

em centenas de ocorrências nos mais diversos componentes curriculares. Quanto à palavra 

‘letramento’, verifiquei-a de algumas formas no documento, a saber ‘letramento’, ‘letramento 

matemático’, ‘letramento científico’ e ‘multiletramentos’. 

Por outro lado, julgo que deve ser considerado também que esta ausência possa estar 

relacionada às conexões entre as raízes do letramento crítico e os pensamentos de Paulo Freire. 

Da Silva (2020) diz que ações da atual cúpula do Ministério da Educação tendem a travar 

conflitos entre a educação, uma parcela da sociedade e o governo, afirmando que 

 

virou uma espécie de cruzada, em pouco tempo na direção da pasta, [o então 

atual ministro da educação] declarou guerra às universidades, guerra aos 

professores, guerra aos alunos, como se tivesse sido encarregado pelo próprio 

Messias (e de fato o foi) para limpar a terra santa dos hereges e impuros 

adoradores de Paulo Freire, os comunistas que se instalaram em todas as 

instâncias do sistema educacional brasileiro (DA SILVA, 2020, online). 

 

Nestes tempos desafiadores que vivemos na esfera educacional, portanto, pensar em 

perseguição e tentativa de ocultação a certos teóricos em documentos básicos nacionais, pode 

ser, sim, algo possível. 

 

2.3 DIALOGISMO 

 

Para que se contemplem a capacidade de compreensão, a interpretação do mundo e de 

transformação deste, indicada pela BNCC (BRASIL, 2018) para a disciplina de CN no Ensino 

Fundamental, proponho concatenar o ensino das CN ao eixo de ensino da oralidade em Língua 

Portuguesa.  

O que busco defender como primordial é que estas questões do uso da língua não 

devem ser incumbidas apenas para a área de Língua Portuguesa. Como afirma Guedes; Souza 

(2011, p. 13), “ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez que 

são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, responsabilidade da escola.”. 

Sobre isto a BNCC (BRASIL, 2018) assegura que,  

 

É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da escolaridade 

básica, em que se investe prioritariamente no processo de alfabetização das 

crianças, as habilidades de Ciências buscam propiciar um contexto adequado 
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para a ampliação dos contextos de letramento (BRASIL, 2018. p. 331. Grifos 

nossos). 

 

Sendo assim, destaco as CN como um dos componentes curriculares que, para as 

DCNEB (BRASIL, 2013, p. 8), pode ser entendida como uma área do conhecimento. Na 

afirmação deste documento, o conhecimento nesses componentes curriculares “dialoga com 

fatos, fenômenos, realidades, histórias, descobertas, criações, pesquisas e constrói conjuntos de 

estudos adequadamente discriminados, que se realizam no dia-a-dia da escola [...]”. 

As áreas do conhecimento citadas pelas diretrizes devem favorecer uma relação dialogal 

entre os saberes dos diferentes componentes curriculares, de modo que sejam assegurados os 

referenciais próprios de cada componente. Para melhor discutir esse aspecto, utilizo o termo 

dialogismo ao invés de diálogo, pelo fato de que não são termos sinônimos. Mikhail Bakhtin 

faz esta distinção, dizendo que o diálogo seria aquele feito entre as pessoas e face a face, 

produzindo uma comunicação em voz alta. O dialogismo é, sim, uma forma de diálogo, porém, 

muito mais amplo.  

Para contextualizar o princípio do dialogismo, recorro a Sobral (2009), o qual pesquisa 

sobre as bases do pensamento do Círculo de Bakhtin23. Sobral (2009) explica que a Rússia, em 

1920, vivenciava um momento histórico, intelectual e político que se interessava pelas questões 

do diálogo/dialética. Neste período, a linguística se atentava com uma concepção mais 

formalista e tradicional, como as leis fonéticas, por exemplo24. As mudanças sociais e históricas 

cederam espaço para novas problemáticas, assim o governo do proletariado empenhava-se em 

dar voz às ideias das pessoas, o que ocasionou outras dificuldades em governos posteriores. 

Foi neste contexto que surgiu a primazia da pluralidade de ideias, através de um governo 

russo que se intitulava não-autoritário, contrapondo-se à monarquia destituída. Desta maneira, 

estes cidadãos falantes também foram influenciados por Lev Jacubinski que, em 1932, publicou 

um artigo sobre ‘a palavra dialógica’, porém em outra perspectiva da dos integrantes do Círculo 

de Bakhtin. 

 
23 O Círculo de Bakhtin formou-se a partir de teóricos, como Valentin Volochínov, Pavel Medvedev e Mikhail 

Bakhtin. Seus principais pontos de discussão foram o interacionismo sociodiscursivo, o enunciado, o signo 

ideológico e o dialogismo. 
24 Neste momento histórico, os estudos da linguagem estavam concentrados na visão estruturalista de Ferdinand 

de Saussure (considerado o Pai da Linguística Moderna) a partir dos pressupostos que foram apresentados no 

“Curso de Linguística Geral”, livro cuja autoria foi atribuída a Saussure embora quem tenha verdadeiramente 

escrito foram dois de seus alunos. 
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Sobral (2009) afirma que estas novas problemáticas da época inspiraram o Círculo pelo 

estudo acerca da ação dos sujeitos falantes, pelo discurso interior e pela ênfase no aspecto social 

dos estudos da linguagem. 

O autor analisou o conceito de dialogismo em suas amplitudes filosófica, discursiva e 

textual, distinguindo-o em três planos: a) o primeiro é o filosófico, em que o sujeito só existe 

na condição da relação que cria com outros sujeitos, assim, o dialogismo é condição essencial 

do ser e do agir dos sujeitos; b) o segundo é o discursivo, a linguagem é adquirida a partir do 

contato com a utilização da linguagem em diversas situações, portanto, o dialogismo é uma 

condição de possiblidade da produção de discursos/enunciados; c) o terceiro é o textual, em que 

o dialogismo ultrapassa as réplicas invisíveis em uma dimensão textual. 

Os teóricos russos dizem que a língua é um acontecimento social e interacional. Ela se 

manifesta nas mais diversas necessidades de comunicação humana. “A língua constitui um 

processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos 

locutores” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.132). Assim, a língua é contemplada como 

uma atividade social, nas relações entre locutor e interlocutor e carregada de questões 

ideológicas. Segundo Bakhtin/Volochínov (2014), 

 

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 

constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 117). 

 

Esta definição de língua esclarece a sua natureza dialógica como materialidade concreta.  

É nesta relação dialógica que proponho que as vozes25 destas disciplinas (CN e Língua 

Portuguesa) produzam imbricações e ideias. 

Sobre as relações dialógicas, Bakhtin [(1952-53/1978) 2019, p. 92] afirma que “a 

relação dialógica é uma relação (de sentido) que se estabelece entre enunciados26 na 

comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano do sentido (não como 

objeto ou exemplo linguístico), entabularão uma relação dialógica”. 

 
25 Vozes para Bakhtin ([1952-53/1978] 2019) são os diferentes posicionamentos, ideologias, forças contraditórias 

que refletem as relações de poder entre a pluralidade das pessoas e que se efetivam nas relações dialógicas. Bakhtin 

([1952-53/1978] 2019, p. 98) diz que “é aqui que encontramos, em toda sua integridade, posições, pessoas (a 

pessoa prescinde de revelação extensiva: pode manifestar-se por um único som, revelar-se por uma única palavra), 

justamente vozes.” 
26 O autor considera o enunciado como uma unidade concreta da comunicação. Ele ocorre em função do gênero 

do discurso. Uma das principais características do enunciado é a alternância dos sujeitos durante a comunicação 

(interação). 
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Há ainda outra elucidação sobre este conceito, a qual explica duas vertentes do 

dialogismo: a primeira, cujo sentido é o de discussão/embate/refutação/discordância, e a 

segunda, cujo sentido é o da concordância/colaboração. É a este último sentido, o da 

concordância/colaboração, que faço menção à atividade pedagógica entre as CN e a Língua 

Portuguesa. Sobre esta vertente dupla da relação dialógica (entre a discordância e a 

concordância), o filósofo russo diz 

 

Também não convém compreender a relação dialógica de modo simplista e 

unívoco e resumi-lo a um procedimento de refutação, de controvérsia, de 

discussão, de discordância. A concordância é uma das formas mais 

importantes da relação dialógica (BAKHTIN [1952-53/1978] 2019, p. 102-

103). 
 

Fiorin (2006) afirma que Mikhail Bakhtin não considera a existência de dois tipos de 

dialogismos, a saber, o dialogismo entre interlocutores e o dialogismo entre discursos. Para o 

filófoso russo, o dialogismo é sempre entre discursos, pois só há a presença do interlocutor 

mediante a existência dos embates de dois discursos, o do locutor e o do interlocutor. 

Segundo Fiorin (2006, p. 167), o dialogismo pode ser sintetizado sob dois sentidos 

conforme o pensamento bakhtiano: “a) é o modo de funcionamento da linguagem e, portanto, 

é seu princípio constitutivo; b) é uma forma particular da composição dos discursos”. Assim, o 

dialogismo é a maneira concreta de funcionamento da linguagem. 

 

[...] todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual 

está voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, 

envolvido por sua névoa escura ou, iluminado pelos discursos de outrem, que 

já falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por 

pontos de vista, por apreciações de outros e por entonações. Orientado para o 

seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso 

por discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com 

eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, 

cruzando com terceiros, e tudo isto pode formar substancialmente o discurso, 

penetrar em todos os seus estratos semânticos, tornar complexa a sua 

expressão, influenciar todo o seu aspecto estilístico (BAKHTIN, 1998, p. 86). 

 

Bakhtin (1998) declara que as relações dialógicas orientam os discursos. Estas relações 

são formadas pelas diversas vozes, pelo plurilinguismo, pelo que já foi dito por outras pessoas. 

Só há uma forma de esquivar-se deste dialogismo – na origem das palavras – a quem ele chama 

de Adão mítico. 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômemo próprio a todo discurso. 

Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 

caminhos até os objetos, em todas as direções, o discurso se encontra com o 

discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação 

viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 
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mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente 

evitar por completo esta mútua-orientação dialógica para o objeto. Para o 

discurso humano, concreto e histórico, isso não é possível: só em certa medida 

e convencionalmente é que pode dela se afastar (BAKHTIN, 1998, p. 88).  

 

Outro conceito que faz fronteira com o dialogismo é a polifonia. Brandão (2003) explica 

que, na teoria polifônica, o “objetivo fundamental é a ideia de contestar a unicidade do sujeito 

falante e propor uma versão polifônica da enunciação [...] (BRANDÃO, 2005, p. 269). Isto 

ocorre quando as vozes se deixam escutar, elas se encontram no discurso, mas se monstram 

independentes. Estes conceitos produzem muitos equívocos e necessitam de estudos mais  

detalhados.  

Bakhtin (1981) investigou a polifonia em ‘Problemas da Poética de Dostoiévski’. A 

partir deste estudo no romance, ele descobriu que o discurso, além de ser plurivocal, apresenta 

uma independência estrutural das vozes que o povoam. Verificou que há uma equipolência 

entre os personagens, ou seja, uma igualdade destas vozes em relação à voz do autor. Enfatiza 

o caráter dialógico de Dostoiévski e evidencia a inconclusibilidade de sua obra, destacando que 

os problemas e as contradições são contínuos, considerando-os “irremediavelmente 

contraditórios” (BAKHTIN, 1981, p. 24). A polifonia, assim, compõe o dialogismo e este 

norteia os enunciados (unidade real da comunicação verbal, materialidade linguística, social e 

ideológica).  

Reforçando a teoria bakhtiniana, os enunciados se organizam de forma estável, possuem 

um estilo e abrangem um tema. Eles se vinculam a uma situação social, no interior de uma 

determinada esfera social para atingir uma finalidade discursiva (interação). Como já dito neste 

capítulo, toda esta organização dos enunciados constitui os gêneros do discurso, conforme diz 

Bakhtin (1997), isto é, “geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, 

relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e estilístico” (BAKHTIN, 

1997, p. 284). 

 Os gêneros do discurso se materializam através de enunciados, os quais dotam-se de 

relações dialógicas, sendo frutos do embate de muitas vozes, as quais constituem a essência 

dessas relações. Assim, as CN e a Língua Portuguesa deveriam se constituir das vozes umas 

das outras além de demais vozes que circundam o discurso escolar. Isso constituiria o que 

entendo ser o livro didático de CN plurivocal, ou plurilíngue.  

Este plurilinguismo, sobre o qual menciono, não é em relação aos conteúdos das CN e 

do Português, mas, sim, em relação às capacidades de linguagem requeridas para a produção 

eficiente de gêneros orais, às quais, em geral,  são normatizadas pela área de Língua Portuguesa. 
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Nesta relação, não seria ensinar gramática, por exemplo, mas desenvolver as capacidades de 

linguagem no aluno, as quais são referenciadas apenas pela área de Língua Portuguesa.  

Reitero que, nesta pesquisa, pretendo defender as relações dialógicas entre as CN e a 

Língua Portuguesa, mas não posso omitir que os gêneros do discurso são compostos por esta 

plurivocalidade de diversas vozes, e não exclusivamente das duas que evidencio. 

Assim, procuro nesta pesquisa perceber e fomentar o encontro destas vozes (CN e 

Língua Portuguesa), de modo que este seja dialógico e que produza enunciados polifônicos, 

numa equipolência entre esses componentes curriculares. Defendo que, ao produzir os GOs, 

seja dada a devida importância a estes como um objeto a ser ensinado, inclusive nas aulas de 

CN, através do LDCN; que se atente ao ensino específico das CN, mas que o eixo da oralidade 

esteja presente na finalidade discursiva das atividades propostas e analisadas no LDCN. 

Além do aspecto dialógico, há outra problemática. Refiro-me aos estudos de Guedes e 

Souza (2011)27, os quais afirmam que a leitura e a escrita são tarefas da escola e não apenas do 

professor de Português. Abro um parêntese e incluo nesta temática a produção dos gêneros 

orais, também atribuições de ensino de todas as disciplinas que formam os componentes 

curriculares, não apenas da Língua Portuguesa.  

Para Guedes e Souza (2011), 

 

a tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de História é do professor de 

História e não do professor de Português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever 

um texto de Ciências é do professor de Ciências e não do professor de 

Português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto em Matemática é do 

professor de Matemática e não do professor de Português[...] (GUEDES; 

SOUZA, 2011. p.19). 

 

Os autores se baseiam na afirmação de que a leitura e a escrita “são habilidades 

indispensáveis para a formação de um estudante, o que é responsabilidade da escola” 

(GUEDES; SOUZA, 2011, p. 19. Grifos nossos).  

Estas habilidades indispensáveis (ler, escrever e produzir gêneros orais [inclusão 

minha]) são, em grande parte da realidade educacional, trabalho de um único professor dos anos 

iniciais, o Pedagogo28. Ele desenvolve o ensino de quase todas as disciplinas, tornando 

 
27 Estes autores, com demais colaboradores, publicaram o livro ‘Ler e escrever: compromisso de todas as áreas’. 

Nesta obra, indicaram importantes reflexões no que tange ao letramento em todos os componentes curriculares no 

ensino fundamental, e não apenas em Língua Portuguesa, o que pode ser entendido também como um letramento 

colaborativo.  
28 Geralmente, na rede municipal, em consonância com a Resolução nº 2, de 29 de janeiro de 2009 do MEC, é 

garantido ao pedagogo o exercício do magistério (de forma integral) nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Muitas destas das escolas dessa rede oferecem algumas disciplinas, como o caso da Educação Física, ao educador 

físico, por exemplo. Já na rede privada, há diversas formas de organização do ensino entre o pedagogo e outros 

licenciados (professor de Artes, professor de Música, professor de Inglês, professor de Informática). 
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aparentemente ser mais fácil o ensino dos eixos da língua materna como responsabilidade 

compartilhada com as CN, a História, a Geografia, a Matemática e a Arte, por exemplo.  

Neste mesmo alinhamento, indico as ‘Orientações Gerais’ da coleção BMC (2017) 

quando trazem a seguinte afirmação em relação ao que defendo: “Assim, entendemos que a 

área de Ciências pode contribuir para desenvolver o domínio da linguagem, nos aspectos da 

leitura, da escrita e da oralidade” (YAMAMOTO, 2017, p. 20). 

Deste modo, respaldo-me nas afirmações de Guedes e Souza (2011) para sustentar as 

responsabilidades da escola e de todos os componentes curriculares/disciplinas, referentes ao 

planejamento e ao ensino sistematizado das práticas de linguagem (leitura, escrita e produção 

oral) de forma dialógica.  

Concluídas as considerações sobre como busquei sustentação teórica para esta 

Dissertação de Mestrado, dou prosseguimento ao próximo capítulo, a respeito do material 

didático. 
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3 O FLORESCER - MATERIAL DIDÁTICO 

 

A vida é uma corrida que não se corre sozinho 

E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho 

Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as 

dores causadas por cada espinho. 

Bráulio Bessa 

 

Florescer é um período em que o órgão da planta tem o objetivo final de garantir sua 

polinização, sua fecundação. Nesta etapa, a planta recolhe as suas energias. Então, ela se expõe 

visivelmente para os insetos polinizadores ou, simplesmente, para propagar o seu pólen nas 

gotas da chuva ou no vento (YAMAMOTO, et al., 2014).  

Assim, neste capítulo, demonstro o ‘florescer’ de alguns aspectos do material didático, 

ou seja, uma exposição de suas características para a propagação e o entendimento sobre estas. 

No primeiro subitem, conduzo um debate sobre ‘O livro didático de Ciências da Natureza no 

cenário de disputa entre duas Tendências Pedagógicas’; no segundo, desenvolvo acerca do livro 

didático e o Ensino de Ciências; no terceiro e último, apresento a coleção BMC (2017), 

finalizando com a reflexão sobre a oralidade prevista na BNCC e suas relações com o livro 

didático. 

 

3.1 O LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO CENÁRIO DE DISPUTA 

ENTRE DUAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

No sentido de apontar as influências e as evoluções que o LDCN e o ensino das Ciências 

da Natureza vêm experimentando ao longo da história educacional pública brasileira, faço uma 

relação entre este objeto e duas tendências pedagógicas que defrontam seus espaços no cenário 

educacional: a Tendência Liberal e a Tendência Progressista, bem como algumas das 

subdivisões de ambas.  

Para iniciar esta discussão, utilizo as palavras de Saviani, ao dizer que “a escola existe, 

pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 

(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2015, p. 03). 

Sendo assim, na expectativa de elucidar o papel da escola na viabilização ao saber 

elaborado, saber este que alguns pesquisadores afirmam estar relacionado ao material didático, 

trago a afirmação de Choppin ([2000] 2017). O autor defende que o LD exerce diversas funções, 

mas indica a principal delas: “a função primordial do livro didático (LD) é a de transmitir às 

jovens gerações, os saberes” (CHOPPIN, ([2000] 2017), p.84). Desta forma, exibo o LD como 
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um dos meios de propagação dos saberes e não o único ou o melhor, além de apontar outros 

vieses ao uso deste material. 

 Munakata (2016, p. 123) declara  que “o livro didático é o portador dos saberes 

escolares, um dos componentes explícitos da cultura escolar”. Nesse sentido, considero que o 

LD é essencial à instrumentalização do professor.  

Para confirmar o que acredito, apresento Oliveira (2016), que, em suas pesquisas sobre 

o LDCN, afirma que o livro oferece muitos benefícios ao trabalho docente pois, 

 

[...]contribui com os recursos visuais e os exercícios, para a aprendizagem dos 

alunos, como auxílio no planejamento e determinação do conteúdo das aulas, 

apresentando termos e expressões de ciências, muitas vezes novos para os 

estudantes, referências de estudo para os docentes e material de apoio para o 

estudo discente (OLIVEIRA, 2016, p. 11). 

 

Dando continuidade à discussão, ressalto que, entre os séculos XVI e XVIII, a 

Tendência Pedagógica Liberal Tradicional Religiosa esteve vigente no Brasil desde a chegada 

dos jesuítas. Nesta tendência, o principal objetivo da escola era preparar os alunos, os filhos da 

classe burguesa, para apropriarem-se de responsabilidades na sociedade. O conhecimento 

repassado era moral e intelectual, garantindo a manutenção do modelo social e político 

hegemônico. A educação era centrada no professor, o qual fiscalizava os alunos, ensinava 

através de conteúdo denso e de aulas expositivas, fundamentadas na repetição. Uma das maiores 

críticas a esta tendência é a falta de sentido dos conteúdos estudados, os quais eram 

memorizados de forma passiva pelo aluno, como aponta Libâneo (1984). 

Para Lima (2019), o LD inicia sua história a partir do final do século XIX, no momento 

em que o acesso à Educação escolar busca atingir um outro público popular que não somente a 

elite. Neste período, a sociedade brasileira modificou-se fundamentalmente na política e na 

sociedade. 

Lajolo et.al (2002) dizem que no século XIX houve a mudança na forma de governo, 

e, com ela, a construção da Constituição. Substitui-se a mão de obra escrava pela assalariada. 

Modernizaram-se as fazendas de café e outras lavouras de um modo geral.  Devido a tudo isto, 

as cidades cresceram e as indústrias iniciaram suas instalações. 

Diante desta realidade nacional, a ampliação do acesso à escola foi uma concretização 

dos interesses do capital, buscando preparar a mão de obra que antes era basicamente rural para 

as especificidades da vida urbana e das necessidades econômicas de uma determinada ordem 

econômica. 

Nos dizeres de Lima (2019), neste período houve a criação do currículo escolar, além 
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da fragmentação das disciplinas por áreas de conhecimento. Não havia ainda materiais didáticos 

prontos, cada docente elaborava o seu próprio material. Subsequente a este período, surgem as 

cartilhas e os métodos de ensino. Assim, esses materiais são incluídos na escola, apoiando e 

auxiliando o docente no planejamento e no ensino das aulas.  

Lima (2019) afirma, também, que no século XIX o LD era destinado somente ao 

professor. Este material apresentava diversas funções, como transmitir os saberes aos alunos, 

servir de cópia de trechos e para o professor fazer ditados. A emergência de docentes e a 

carência de cursos de formação apontaram o LD como uma saída para o trabalho docente. Desta 

forma, os livros tornaram-se guias para as atividades, até mesmo com as respostas prontas para 

o docente. Foi somente no século XX que o livro foi disponibilizado para o aluno. 

Os estudos de Oliveira e Barreto (2017) apontam que até meados dos anos 30 do século 

passado o ensino de Ciências da Natureza não tinha prioridade. As poucas escolas que havia 

eram destinadas à elite intelectual, os professores eram estrangeiros em sua grande maioria. Já 

os alunos advindos da classe trabalhadora tinham aulas com professores menos especializados 

e apenas com um ensino informativo, aquém das ideias. 

Este período foi marcado pela separação entre Igreja e Estado. Tentava-se eliminar a 

obrigação do ensino da fé católica, adequando-se à educação aos princípios da civilização 

moderna, aos modelos liberais e positivistas políticos, econômicos, sociais e educacionais. O 

marco histórico deste acontecimento foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932.  

Para Queiroz; Moita (2007), 
 

Essa tendência retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do 

processo pedagógico e coloca o aluno como fundamental, sendo que ele deve 

ter sua curiosidade, criatividade, inventividade, estimulados pelo professor, 

que deve ter o papel de facilitador do ensino. Defende uma escola [...] focada 

no interesse do aluno. Muitos defendiam essa tendência, mas, na prática, 

abriam mão de um trabalho planejado, deixando de organizar o que deveria 

ser ensinado e aprendido com a falsa desculpa de que o aluno é o condutor do 

processo (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 6). 

 

Duas vertentes liberais orientaram o contexto na época: a Pedagogia Religiosa, vertente 

religiosa católica a qual compunha a iniciativa privada, elitista, e a Pedagogia Leiga, vertente 

escolanovista renovadora, defensora da escola pública, fundadora de um plano nacional de 

educação.  

A laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade da educação eram os principais objetivos 

comuns da Pedagogia Leiga, movimento que reuniu diferentes educadores, entre estes católicos 

e escolanovistas, defensores de princípios pedagógicos do ensino ativo (VIDAL, 2013). 

Para Saviani (2005), a ideologia liberal, típica do modo de produção capitalista, busca 
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mascarar a concepção de liberdade através da opacidade e sua essência, de uma certa 

escravização do trabalho aos interesses do capital. “A economia de escala e a produção em série 

para o consumo de massa implicam o uso de um grande contingente de trabalhadores” 

(SAVIANI, 2005, p. 20). 

O pensamento liberal pensa a educação estando a serviço do indivíduo e não de uma 

classe (religião, política). A ascensão social estaria ligada ao processo educativo e ao seu nível 

de instrução, tratando todos com igualdade. 

Destaca-se, neste período, a criação do Decreto-Lei 1.006, de 30/12/1938, e a 

inauguração da definição de LD no Brasil. Assim, os livros eram os compêndios que expunham 

total ou parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares, além dos 

livros de leitura de classe, chamados de livros de texto.  

Com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 4.024/61), tornou-se 

obrigatório o Ensino de Ciências para todas as séries do Ginásio29. Destaca-se neste momento 

o tecnicismo. 

A Tendência Liberal Tecnicista emerge com o desprestígio da Escola Nova, momento 

em que o regime militar no país destaca a educação das massas populares. Isto se explica devido 

aos interesses da sociedade capitalista. 

 

O tecnicismo educacional, inspirado nas teorias da aprendizagem e da 

abordagem do ensino de forma sistêmica, constituiu-se numa prática 

pedagógica fortemente controladora das ações dos alunos e, até, dos 

professores, direcionadas por atividades repetitivas, sem reflexão e 

absolutamente programadas, com riqueza de detalhes. O tecnicismo defendia 

além do princípio da neutralidade (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 8). 

 

Em 1964, com o Regime Militar, houve a desmobilização do magistério, os currículos 

escolares absorveram os ideais da segurança nacional. Aumentou-se significativamente a 

intervenção do Estado nos assuntos sobre o livro didático. Bezerra e Luca (2006) afirmam que 

“em 1966, sob a égide da ditadura militar, foi criada a Comissão do Livro Técnico e Livro 

Didático (COLTED), cuja função era coordenar a produção, edição e distribuição do livro 

didático” (BEZERRA; LUCA, 2006, p. 30). 

Contrária a esta Tendência Liberal Tecnicista, emerge a experiência do Movimento de 

Cultura Popular no Recife, em 1964. Tratava-se de uma Pedagogia Progressista: a Tendência 

Pedagógica Libertadora de Paulo Freire. Este educador planejou e executou um projeto de 

educação de adultos. Com este, procurava-se a formação da consciência política do aluno e a 

 
29 Ginásio era a etapa da Educação Básica, hoje correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental. 
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atuação na transformação da sua realidade, de modo que o aluno fosse um sujeito ativo e o 

professor exercesse o papel de coordenar debates e reflexões críticas, utilizando-se de um 

método dialógico em torno da prática social. 

Segundo Libâneo (1984, p. 32), “evidentemente a pedagogia progressista não tem como 

institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos 

professores ao lado de outras práticas sociais”.  

A década de 70 trouxe mudanças na política do LD, mas foi no final dos anos 80 e início 

dos anos 90 que começou um movimento de renovação deste. Então, em 1971, com a 

promulgação da LDB nº 5692/71, o ensino de Ciências passou a ser obrigatório nas oito séries 

do primeiro grau, havendo uma ampliação desta disciplina de quatro para oito anos de estudo. 

Se por um lado a vertente liberal pautava-se na preparação do aluno para o mercado de 

trabalho, nas necessidades do mercado e na ênfase ao fordismo, uma outra Pedagogia 

Progressista, a Tendência Progressista Libertária, visava à transformação, em busca da 

liberdade de expressão. A metodologia defendia o contexto cultural, a educação estética e a 

prática. Não eram exigidos os conteúdos, eles eram apenas estudados conforme as necessidades 

do grupo. O professor era um orientador dos estudos, conforme afirma Libâneo (1984).  

Entre o fim da década de 70 e o início da década de 80, amadurece a Tendência 

Progressista da Pedagogia Histórico-Crítica. Saviani (1999) a apresenta como uma pedagogia 

revolucionária na busca por superar os limites apresentados pelas teorias crítico-reprodutivistas. 

Enquanto o professor tem uma compreensão sintética, o aluno tem uma compreensão sincrética 

do conteúdo; ambos são percebidos como agentes sociais. O ensino enfatiza a igualdade entre 

os homens, considerando os interesses populares e o acesso dos alunos ao conhecimento 

sistematizado, aos “conteúdos vivos e atualizados”, o foco central desta pedagogia (SAVIANI, 

1999, p. 75). 

Conforme Lima (2019), 

 

Nessa vertente, os indivíduos que fazem parte do processo de ensino e de 

aprendizagem estão vinculados a sua existência como seres sociais e 

históricos. Esse entendimento é um avanço em relação ao que vinha ocorrendo 

até então, uma vez que levar em conta a história e os aspectos sociais do 

aprendiz dá um novo direcionamento aos métodos e técnicas usados nas 

atividades de ensino (LIMA, 2019, p. 85-86). 

 

Atrelada também às questões da luta de classes, é divulgada no Brasil em meados dos 
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anos 80, a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky30 (1991), conectando-se à Tendência 

Progressista de Educação. Para tanto, o autor russo defendia que a aprendizagem tem uma 

natureza social. Desta forma, é interagindo socialmente que o indivíduo desenvolve suas 

funções psicológicas superiores31. Nesta pedagogia, a aprendizagem é dada pela mediação dos 

instrumentos culturais (simbólicos ou concretos) com a colaboração de um adulto (no caso da 

escola, o professor) ou de colegas mais experientes. Assim, o aspecto social se sobrepõe ao 

biológico no que tange ao desenvolvimento das funções psíquicas humanas. Na Pedagogia 

Histórico-Cultural, há uma apreciação dos conhecimentos científicos sobre os espontâneos. 

Duarte (2013, p. 22) diz que Vygotsky acredita que “dominar a verdade sobre a sociedade 

significa conhecer a essência da dinâmica social o que, no caso da sociedade contemporânea, é 

a essência da dinâmica do capitalismo”. 

Ainda na década de 80, o Decreto n° 91.542/85 estabeleceu a criação do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), sendo objetivos do programa: a obtenção e a distribuição 

de maneira universal e gratuita de LD a todos os alunos das escolas públicas brasileiras.   

Houve um salto da década de 60 aos anos 90 em relação à forma de produção dos LD, 

saindo do caráter artesanal para o industrial, devido ao consumo do mercado. 

A atual LDB, Lei nº 9.394/96, instituiu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

considerando o ensino de Ciências através da formação de um cidadão participativo na 

sociedade, apto para o mercado de trabalho e crítico. 

Atualmente, está em vigor a BNCC (BRASIL, 2018). Trata-se de um documento que 

define os conhecimentos essenciais de aprendizagem aos alunos da Educação Básica. Pauta-se 

nas demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), as Ciências da Natureza integram um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes norteados em estudar os princípios éticos e 

sustentáveis, os problemas socioambientais, a cooperação e o trabalho coletivo, a construção 

de argumentos, o uso de diferentes linguagens e das tecnologias digitais.  

 
30 Existem variações na grafia do sobrenome deste teórico: Vigotski, Vygotski ou Vygotsky. Escolhi a última 

destas opções. Aqui não é a primeira vez que o nome dele aparece. 
31 As funções psicológicas superiores (processos mentais superiores) são os mecanismos psicológicos complexos 

humanos, como o pensamento abstrato, a atenção e o comportamento intencional. Distinguem-se dos processos 

psicológicos elementares, como as reações automatizadas, ações consequentes dos reflexos e as associações 

simples (VYGOSTSKY, 1991). 
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Em se tratando dos LDCN, em sua grande maioria, apresentam material digital, ou o 

acesso dos professores às plataformas digitais. Todos devem contemplar as unidades: a) Matéria 

e energia; b) Vida e evolução; e c) Terra e Universo (BRASIL, 2018). 

Numa visão progressista e crítica, os estudos de Branco et.al (2018, p. 47) apontam 

críticas em relação à BNCC, numa condução capitalista, de forma a contribuir “para a 

consolidação das políticas neoliberais em favor da hegemonia capitalista e atendendo aos 

interesses mercadológicos”. A BNCC estaria “colaborando com o esvaziamento e a 

precarização do ensino público”, atestam ainda Branco et.al (2018, p. 47). 

Compreendo que, enquanto a Tendência Liberal liderava a preservação de um grupo 

hegemônico em busca dos interesses do capital, a Progressista buscava resistir a estas questões. 

Acredito e defendo que através de uma educação progressista e conscientizadora, o aluno pode 

e deve refletir sobre sua realidade, buscando transformá-la. Assim, o professor deve priorizar o 

ensino dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, incentivando o aluno a 

intervir de forma emancipatória na sociedade.  

Visualizar estas relações que envolveram a evolução histórica do LD com a disputa 

destas duas tendências educacionais polarizadas é complexo e considero que pode haver outras 

interpretações. Assim, fundamentada em Saviani (2005), pude ter mais clareza do movimento 

acerca do pensamento educacional e das suas influências ao aperfeiçoamento do LDCN.  

Assim como este teórico, preconizo que o ponto de partida do ensino deve ser o saber 

popular, mas o foco é levar até o aluno o acesso ao saber erudito. Julgo que o LD seria um 

instrumento de acesso a esses conhecimentos, de modo sistemático e intencional. 

Saliento o avanço histórico na função pedagógica, dando relevância ao ensino das CN, 

de modo a torná-lo obrigatório e mais científico. Também, garantindo a todo aluno o direito de 

acesso ao LD, que contemple este componente curricular e a sua importância no processo 

educativo.  

 

3.2 O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

A trajetória da distribuição dos livros didáticos no Brasil, bem como todas as políticas 

públicas nela envolvidas, é destacada por Matos (2012) em três momentos específicos da nossa 

história. No primeiro momento, no século XIX, com a Comissão de Instrução Pública, a qual 

existiu por apenas cerca de seis meses, o LD propunha ser instrumento que promovesse os 

ideais da nacionalidade através da educação. O segundo momento, século XX, registra a 

existência de três comissões: a Comissão Nacional do Livro Infantil (1936), a Comissão 
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Nacional do Ensino Primário (1938) e a Comissão Nacional do Livro Didático (1938), na gestão 

do Ministro Gustavo Capanema, durante a implantação do Estado Novo. Já durante a década 

de 80, no Governo Militar, ocorreu a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Como já dito, o que prevalece ainda hoje é o que está assegurado no artigo 208, inciso 

VII, da Constituição Federal do Brasil, de 1988, certificando que o LD é um direito 

constitucional do estudante brasileiro. É regulamentado pelo Decreto nº. 91.542/85, que 

instituiu o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. Esse decreto estabelece, em seu 

artigo 2º, a avaliação rotineira dos livros. 

Choppin (2004) assinala que as pesquisas sobre o LD eram negligenciadas, porém elas 

adentraram neste universo científico há cerca de uns trinta anos. O intelectual indica que a partir 

dos anos de 1980 este interesse pela pesquisa com o LD aumentou, considerando diversas 

problemáticas, entre elas 

 
o interesse de inúmeras populações em criar ou recuperar uma identidade 

cultural [...]; os avanços ocorridos na história do livro desde o início dos anos 

1980 [...], o considerável progresso nas técnicas de armazenamento, 

tratamento e difusão de informações [...]; a constituição de equipes ou centros 

de pesquisa e de redes científicas internacionais que se dedicam às questões 

específicas do livro[...]; as incertezas em relação ao futuro do livro impresso 

e, particularmente, em relação ao papel que os livros didáticos (textbooks) 

desempenharão diante das novas tecnologias educativas (CHOPPIN, 2004, p. 

552).  

 

Lajolo (1996) discute a questão de o livro ser “didático”, tratando-o de instrumento 

específico e de real importância no ensino e aprendizagem formal. A autora reconhece que o 

LD não é o único material que professores e alunos irão utilizar durante as aulas, mas atribui a 

ele um poder decisivo para a melhoria da qualidade do aprendizado dos alunos.  

Para ela, 

 
Didático, então, é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que 

provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em vista essa 

utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta ainda mais em 

países como o Brasil, onde uma precaríssima situação educacional faz com 

que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, 

marcando, pois, de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se 

ensina (LAJOLO,1996, p. 4). 

 

Silva (1996) critica o uso exclusivo do LD e defende a inserção das novas tecnologias 

de comunicação na escola como alternativas que ultrapassem o LD. Para ele, “[...] é loucura do 

professor errático querer sempre, insistentemente, fazer aula só com didático [...]” (SILVA, 

1996, p. 13). Ele acredita que há muitos outros recursos que podem enriquecer as aulas. Trata 
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o LD de ‘muleta’ e diz que, se essas novas tecnologias forem reprodutoras dos mesmos padrões 

dos atuais livros didáticos, poderão não ser benéficas. Assim, estarão decretando o fim da 

análise, avaliação e criatividade dos professores e estudantes. 

Batista (2009) afirma que o LD apresenta uma heterogeneidade de suportes e que  

 
a expressão ‘livro didático’ é usada - de modo pouco adequado - para cobrir 

uma gama muito variada de objetos portadores dos textos e impressos que 

circulam na escola. Com efeito, o livro é um dos muitos suportes de textos 

presentes na sala de aula e várias obras didáticas assumem formas outras que 

não a de um livro (BATISTA, 2009, p. 42). 

 

O referido autor observa as particularidades que norteiam o LD, entre elas a relação que 

os leitores estabelecem com estes vários objetos portadores de textos, influenciando a 

produção do discurso escolar. 

Batista (2009) considera que o LD se articula com o ensino escolar de forma múltipla e 

não uniforme, pois desenvolve diversas funções em sala de aula, buscando construir inúmeras 

interações entre o professor e o aluno, além da interação do próprio LD com outros objetos de 

aprendizagens. Para ele, 

 
esse material que constrói diferentes modos de articulação com o trabalho de 

ensino é, por fim, um objeto multifacetado, cujas diferentes dimensões estão 

relacionadas às condições com base nas quais é construído. Ele é uma 

mercadoria e, como tal, é dependente das condições materiais com base nas 

quais é construído [...] dependente também do mercado que o acolhe e para o 

qual se destina ou no qual é empregado: é subordinado, por um lado, às 

relações que a indústria editorial estabelece com os professores e seus alunos, 

particularmente as suas disposições e possibilidades (de acolhimento, de 

recusa, de indiferença) [...] subordinado àquela instituição que constitui seu 

mercado por excelência: a escola e ao estado de desenvolvimento histórico 

das organizações educativas [...] (BATISTA, 2009, p. 68). 

 

Apreendo que o LD é um importante elemento para a transmissão de conhecimento, a 

qual se dá por intermédio da linguagem, especificamente no meu estudo, com o foco nos 

gêneros orais. Por linguagem, conecto-me às referências de Bakhtin ([1952-53/1978] 2019), o 

qual considera que todas as atividades humanas são ligadas às multiformas do uso da 

linguagem, chamadas por ele de gêneros do discurso.  

Finalizadas as considerações que trago sobre o LD, proponho-me a discorrer sobre o 

ensino de Ciências. Para tanto, apreendo que existem muitas áreas que envolvem as ciências 

(contábeis, humanas, exatas, biológicas, socias e da natureza). Segundo a BNCC (BRASIL, 

2018), as CN, no Ensino Fundamental, são representadas por um único componente curricular 
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com o mesmo nome. Já no Ensino Médio, o ensino é ofertado pela Biologia, a Física e a 

Química. 

Assim, primeiramente apresento uma caracterização da ciência e o seu ensino elencado 

por Silva et.al (2016)  

 

a ciência é fruto do questionamento, é nele que se inicia o processo científico 

e para a figura do cientista perguntar é mais importante que responder. O ato 

de questionar é inerente à condição humana, mas a ciência não sobrevive e 

nem dissemina suas descobertas sem que seja ensinada. O ensino de ciências 

é engrenagem fundamental na construção do método científico e, assim como 

as ciências, a forma de ensiná-las moldou-se através dos tempos (SILVA et.al, 

2016, p. 285). 

 

Estes autores destacam que o desenvolvimento do processo científico é fruto das 

perguntas dos cientistas, enquanto o ensino das ciências se dá através da educação e também 

colabora com a construção do método científico. Ambos são diferentes, mas têm muitos 

aspectos em comum, entre eles o percurso histórico e suas influências.  

Isto confirma que “o desenvolvimento científico e tecnológico mundial e brasileiro 

exerceu e vem exercendo forte influência sobre o ensino de ciências”, como dizem Nascimento 

et.al (2010, p. 228). 

No século XIX deu-se a introdução dos conteúdos científicos na Educação. Isto ocorreu 

devido às descobertas relevantes que aconteceram, como afirma Luiz (2007). Repercutiram 

teorias científicas como a Teoria da Evolução das Espécies, de Charles Darwin (1858), e a 

publicação do Tratado Elementar de Química, de Lavoisier (1789). Estas teorias indicaram a 

relevância das ciências para a construção da modernidade e influenciaram a educação formal 

em muitos países.  

A evolução industrial deu maior importância aos cientistas a partir da relevância das 

suas descobertas. Concomitante a isto, o ensino de Ciências tinha dois enfoques: um da ciência 

para solucionar demandas rotineiras, e outro da ciência acadêmica para prover novos cientistas. 

Assim, a ciência do conhecimento acadêmico predominou, apesar do primeiro enfoque ecoar 

até hoje.  

No Brasil, foi por volta de 1930, que o ensino de Ciências apareceu no currículo escolar, 

porém ainda não obrigatório. Nesse período de inovações curriculares, o processo de 

aprimoramento do ensino de Ciências no Brasil teve sequência na década de 1950 com a 

produção de kits de experimentos, tradução de projetos norte americanos e a instituição de 

centros de estudo científico na década de 1960 (LUIZ, 2007). Após este período, houve a 
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implementação de centros de pesquisa em ensino de Ciências no Brasil, os quais atualmente 

são consolidados e se constituem como importantes fontes de conhecimento da área. 

É compreensível que “ao longo da história, a produção científica e tecnológica brasileira 

foi regida ideologicamente por uma forma acadêmica e internacional de fazer ciência e sofreu 

com a falta de estabilidade política e o autoritarismo” (NASCIMENTO et.al, 2010, p. 226). 

Faltam ações públicas que incentivem e reconheçam a produção científica. Como reflexo disto, 

cito o cenário político brasileiro e as tentativas de boicote às ações da ciência no combate à 

COVID-19. 

Na década de 1960, a Educação sofreu alterações nos currículos. Assim, houve a 

“substituição de métodos expositivos de ensino por métodos ativos que enfatizavam a 

importância da utilização do laboratório no oferecimento de uma formação científica de 

qualidade aos estudantes” (NASCIMENTO et.al, 2010, p. 229). Foi nessa década que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB 4.024/61) determinou a obrigatoriedade do ensino das 

Ciências para todas as séries do antigo Ginásio. 

No final dos anos 70, surgiu o movimento de redemocratização do Brasil. Nesse período, 

o ensino e a aprendizagem de Ciências foram evidenciados devido à busca tecnológica travada 

pelas grandes potências mundiais.  

Já nos anos 80, com a teoria de Jean William Fritz Piaget, que valorizava a 

aprendizagem pela descoberta e também o desenvolvimento cognitivo, emergiu-se o trabalho 

didático com “materiais e experiências para aprender de modo significativo [além do fato de] 

que o professor não deveria ser um transmissor de informações, mas orientador do ensino e da 

aprendizagem” (NASCIMENTO et.al, 2010, p. 228). 

Lev Semyonovich Vygotsky também influenciou a orientação dos processos educativos. 

Este teórico defende que a construção do pensamento se dá a partir das interações do sujeito 

com o contexto sociocultural (VYGOTSKY, 1991). Dessa maneira, o ensino de Ciências 

deveria possibilitar a vivência do aluno com os materiais de ensino e aprendizagem, aliado aos 

esquemas conceituais mediados pelo professor e em contato com os colegas.  

Nos anos 90, foram salientadas as relações entre a ciência, a tecnologia e os aspectos 

socioeconômicos. Assim, o ensino de Ciências deveria estimular o aluno a desenvolver “uma 

postura crítica em relação aos conhecimentos científicos e tecnológicos, relacionando-os aos 

comportamentos do homem diante da natureza” (NASCIMENTO et.al, 2010, p. 232). Estes 

mesmos autores mostram que, apesar destes esforços para a melhoria do ensino de Ciências, 
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ele continuou sendo desenvolvido de modo informativo e descontextualizado, focando a 

neutralidade da ciência. 

Veiga (2002) defende a revisão do papel da educação científica e a inclusão nos 

currículos escolares de temas sobre as transformações sociais e ambientais estabelecidas pelo 

avanço científico e tecnológico. Acredita que a abordagem destes temas implica nos rumos da 

humanidade, pois pode levar o aluno a perceber a evolução do conhecimento científico, dizendo 

que  

 
[...] o conhecimento científico, saído do seu contexto de produção, entra na 

esfera pública, ou seja, num outro contexto impregnado de fatores culturais, 

sociais, econômicos e políticos, fatores que levam à reinterpretação e 

renegociação desse conhecimento em função de seu contexto de produção e 

utilização (VEIGA, 2002, p. 54). 

 

Contrariando este pensamento, Nascimento (2009) aponta que os professores 

apresentam dificuldades em romper com a concepção positivista e conservadora da ciência. O 

processo de ensino e aprendizagem continua atrelado ao acúmulo de informações, 

influenciando e orientando as práticas educativas determinadas por políticas educacionais 

arraigadas em uma formação acrítica dos cidadãos. 

Com a LDB (Lei nº 9.394), e posteriormente com os PCN, a escola incorporou a função 

de formar alunos capazes de exercer direitos e deveres. Assim, os conteúdos deveriam ser 

trabalhados interdisciplinarmente. Nesse período, surgiram reflexões sobre a formação dos 

professores de Ciências (NASCIMENTO et al., 2010). 

Entre as políticas educacionais, a BNCC (BRASIL, 2018) é a mais recente e define as 

aprendizagens essenciais que os alunos devem alcançar durante a Educação Básica. Para esta 

norma, a área das CN deve ser uma ferramenta de atuação sobre o mundo, focando o letramento 

científico do aluno. Busca trabalhar as questões científico-tecnológicas e socioambientais, bem 

como o respeito da saúde individual e coletiva, tratando a aplicabilidade das CN na vida das 

pessoas. 

Diante do cenário atual, Silva et.al (2017, p. 301) apontam que o ensino das CN enfrenta 

muitos desafios, entre eles “estrutura física dos ambientes escolares e formação e valorização 

dos professores”, além de políticas públicas que abordem o conhecimento científico, o ensino 

para a cidadania e também a tolerância à diversidade de ideias. 

Ao contextualizar e instigar o ensino das Ciências, poder-se-ia incentivar o interesse do 

aluno pelo conhecimento científico e, quem sabe, até mesmo estimulá-lo para a carreira 

científica. Silva, et.al (2017) falam que “o conhecimento científico e tecnológico é gerador de 
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desenvolvimento social, ensinar ciências para a cidadania é um meio de transformar pessoas e 

nações” (SILVA et.al, 2017, p. 302). 

Assim, defendo que um LDCN de qualidade também pode ser tornar um aliado para o 

processo de transformação, sendo este um dos motivos de escolhê-lo como objeto da minha 

pesquisa. Moretto (2017) reforça esta questão ao dizer que o LD pode ser apontado como um 

dos instrumentos capazes de colaborar com a (trans)formação social. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO  

 

Fundamentada no Guia do Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2018) de 

Ciências32 e no Manual do Professor da coleção Buriti Mais Ciências, faço a apresentação da 

coleção a ser estudada. 

O Guia expõe informações para auxiliar os professores na escolha das coleções a serem 

adotadas. Nele, evidenciam-se os critérios de avaliação acerca das obras inscritas, além das 

resenhas das coleções aprovadas, dos textos introdutórios para cada componente disciplinar, 

projetos integradores e interdisciplinares.  

Este documento (BRASIL, 2018) inicia sua proposta em CN destacando que o primeiro 

encontro sistematizado das crianças com as CN deve ser significativo e, portanto, impactante 

para toda vida escolar do aluno. Sendo assim, segundo o guia (BRASIL, 2018, p. 6), o LD é 

um incentivo para despertar no aluno desta fase inicial de escolarização diversas capacidades, 

como questionar, observar o mundo que o cerca, apontar hipóteses e elaborar explicações. 

Afirma também que este trabalho educativo se dá na relação entre professor e aluno, os quais, 

através do conhecimento científico, ampliarão seus conhecimentos, expondo suas ideias, 

investigando e construindo seus próprios argumentos.  

Entre os vários critérios de eliminação de avaliação, menciono um deles, presente no 

item 1.7.1: “A obra contribui para o desenvolvimento da autonomia de pensamento, do 

raciocínio crítico e da capacidade de argumentar do estudante?” (p. 145. Grifos nossos). 

Defendo que este critério se vincula diretamente com a produção dos gêneros orais, objeto de 

estudo desta pesquisa. Avalio ser relevante esta observação, pois é uma forma explícita de 

indicar o dialogismo que deve haver entre os conteúdos específicos das CN com os eixos 

organizadores33 da língua materna. 

 
32 Disponível em: http://pnld.nees.com.br/pnld_2019. Acessado em: 15 de agosto de 2019. 
33 Termo utilizado pela BNCC (BRASIL, 2018). 

http://pnld.nees.com.br/pnld_2019.%20Acessado
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 Apresento, na sequência, a imagem da capa da coleção Buriti Mais Ciências (a partir 

de agora, BMC, [2017]), de Ana Carolina de Almeida Yamamoto, da Editora Moderna, 2017. 

 

Figura 1: A Coleção Buriti Mais Ciências (1ª edição, 2017) 

 

 
 

Fonte: PNLD - Ciências. Guia de livros didáticos, MEC, (2019) 

 

O Guia apresenta sistematicamente a resenha das obras em 4 (quatro) tópicos: ‘Visão 

Geral’, ‘Descrição da Obra’, ‘Análise da Obra’ e ‘Em Sala de Aula’. 

Na ‘Visão Geral’, a coleção BM (2017) tem imagens significativas associadas ao tema 

abordado nas aberturas das unidades. Traz a possibilidade de pesquisar o assunto de forma 

prática, lúdica e experimental, estimulando os alunos a investigarem, debaterem, realizarem 

experimentações, além da unidade ser um auxílio aos professores.  

De acordo com o Guia, as seções preconizam o protagonismo do aluno em relação à sua 

aprendizagem, propondo situações reais, motivadoras e questionadoras.  Já o professor é 

valorizado por sua ação mediadora. As atividades práticas são categorizadas em: ‘pesquisa’, 

‘construção de modelo’, ‘experimento’, ‘uso/construção de instrumento’, 

‘divulgação/exposição ou brincadeiras’. Cada unidade tem ‘O que você aprendeu’ para 

conclusão do que foi estudado, com o emprego de palavras utilizadas ao longo dos capítulos. 

O ‘Manual do Professor’ é organizado em impresso e digital. O impresso encontra-se 

no livro físico, buscando enriquecer a prática docente, trazendo conceitos, sugerindo atividades 

complementares e atividades de campo. Já o digital é acessado on-line através do livro digital. 

Nele há os Projetos Integradores de CN com outros componentes curriculares. Neste conteúdo 

digital são oferecidos suportes complementares com um ‘Plano de Desenvolvimento Anual’ e 

com sugestões para cada unidade (objetivos de aprendizagem e de conhecimento, as habilidades 

relacionadas aos objetos de conhecimento) de acordo com a BNCC. Exibe três sequências 
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didáticas bimestrais que incentivam a participação e a interação dos alunos, tentando promover 

o desenvolvimento autônomo, crítico e científico dos estudantes. No fim do bimestre, há uma 

proposta avaliativa da aprendizagem. 

Os livros organizam os temas em 4 (quatro) unidades, subdivididas em capítulos. As 

unidades trazem atividades em três momentos, delimitando o levantamento inicial e o 

fechamento de cada capítulo. Os conhecimentos relacionados à investigação e à alfabetização 

científica, ao desenvolvimento conceitual, procedimental e atitudinal cooperam para o avanço 

das competências e habilidades previstas na BNCC (BRASIL, 2018).  

A coleção apresenta o ‘Álbum de Ciências’, tratando-se de imagens e curiosidades, 

também ‘O mundo que queremos’, que objetiva o trabalho com a preservação do ambiente, o 

respeito à diversidade das pessoas e o cuidado com a saúde, estimulando a leitura, a reflexão e 

a concretização de algumas atividades. 

Há ícones que sinalizam quanto as atividades serem orais, em dupla, em grupo, desenho 

e/ou pintura, além de outros que alertam o trabalho com os temas transversais e leituras 

complementares, sugestões de filmes e sites, como pode ser visto na figura na sequência. 

 

Figura 2: Ícones apresentados no LD  

 

 

Fonte: Guia Digital PNLD (2018) 

 

Avalio como positiva a presença do ícone relativo às atividades orais, pois é um 

destaque à produção de alguns possíveis gêneros orais. Isto demonstra que a coleção BMC 

aparenta estar atenta ao desenvolvimento de habilidades relacionadas à linguagem oral, meu 

objeto de estudo.  

O quadro na sequência demonstra como as seções são distribuídas na ‘Descrição da 

Obra’. 
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Quadro 2: Descrição da obra 

 
Seções  Organização 

Abertura 

da 

Unidade 

Inicia com um conjunto de imagens ou apenas uma imagem expressiva articulada ao 

tema a ser estudado. Motiva-se o aluno a partir das leituras destas imagens. Ocorrem 

questionamentos acerca das relações estabelecidas entre a imagem observada e o saber 

comum dos alunos.  Propõe-se ao professor uma avaliação diagnóstica neste momento 

Investigar 

o assunto 

Trata-se de uma página dupla posterior à ‘Abertura da Unidade’. Baseando-se em 

questões problematizadoras/ exploratórias, procura-se a interação e a motivação do 

aluno com o assunto em estudo 

Atividades 

práticas 

Permeiam todo capítulo, variando em quantidades/categorias, conforme o contexto e as 

habilidades em foco. As categorias são: a) Pesquisa, que envolve o levantamento de 

informações a respeito de algum tema estudado e/ou da observação de campo, bem 

como a análise de um objeto de estudo, a feitura de registros adequados e formas de 

compartilhamento de resultados, como o debate; b) Construção de modelo, que propõe 

a confecção de modelos para representar estruturas, bem como para compreender um 

processo ou funcionamento de sistemas; c) Experimento, que traz todo o detalhamento 

necessário para a realização de atividades práticas para testar hipóteses, observar 

variáveis e fenômenos; d) Uso/Construção de instrumento, que consiste em atividades 

com o uso de diferentes objetos que permitem a leitura de informações científicas ou 

vislumbrar novos fenômenos, podendo envolver também a sua construção; e) 

Divulgação/Exposição, que são atividades cujo objetivo é veicular para a comunidade 

escolar informações e/ou conceitos importantes relacionados ao cotidiano, mobilizando 

os alunos a elaborarem esse material de divulgação; e a categoria f) Brincadeira, que, a 

partir das regras, pontuações, entre outras características, traz a ludicidade, que mobiliza 

o desenvolvimento dos temas e das habilidades 

Álbum de 

Ciências 

Procura estimular a curiosidade através das imagens; seleciona um recorte da 

abordagem do tema, conectando assuntos rotineiros aos temas estudados 

O mundo 

que 

queremos 

Apresenta um texto a respeito do assunto da unidade, relaciona informações ao 

cotidiano e à qualidade de vida dos alunos e da sociedade 

Para ler e 

escrever 

melhor 

Seção relacionada aos eixos, leitura, compreensão e produção de textos de diferentes 

gêneros. Os textos trazem marcadores textuais, indicando ao aluno as palavras-chave 

na tentativa de auxiliar a compreensão da estrutura textual. Para organização das ideias 

e compreensão de cada tipo de texto, propõe-se que os alunos utilizem os marcadores 

textuais durante a produção 

O que 

você 

aprendeu 

São diversas atividades ao final das unidades. Nelas, os alunos usam palavras 

específicas. São situações de desafio que estimulam a ampliação e a compreensão dos 

temas estudados, além da reflexão a respeito dos assuntos abordados 
 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

O Guia considerou que, na ‘Visão Geral’, a coleção BMC propicia situações de 

aprendizagem, valorizando o conhecimento dos alunos e a interação com o conhecimento 

sistematizado. Há, portanto, o estímulo à formulação de ideias, ao desenvolvimento da 

oralidade e da escrita, o que pode permitir a promoção do avanço integral dos estudantes.  

Retomando esta dinâmica sobre as situações de aprendizagem, Saviani (2015) afirma 

que a natureza da educação e, aqui incluo o LD como um instrumento constituinte da educação, 
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deve agir de forma inclusiva, dialética. O LDCN deve valorizar os saberes inerentes dos alunos, 

ou os saberes espontâneos, e incluir a estes os saberes sistematizados. 

 

Em suma, pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao 

saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. Cumpre assinalar, 

também aqui, que se trata de um movimento dialético, isto é, a ação escolar 

permite que se acrescentem novas determinações que enriquecem as 

anteriores e estas, portanto, de forma alguma são excluídas (SAVIANI, 2015. 

p. 292). 

 

A ‘Análise da Obra’ apresenta-se numa perspectiva interdisciplinar tratada pelo diálogo 

entre teoria e prática na sala de aula. Integra os temas transversais em diversas situações de 

aprendizagem, incluindo assuntos contemporâneos presentes no cotidiano de forma regional ou 

global. A coleção proporciona uma reflexão sobre o dialogismo entre os componentes 

curriculares de forma a superar a fragmentação do saber disciplinar.  

Ainda nesta visão dialógica percebo a presença de duas seções: ‘O mundo que 

queremos’, designada para temas contemporâneos ou transversais, e ‘Para ler e escrever 

melhor’, focada na leitura, compreensão e produção de diferentes gêneros. Além destas 

possibilidades, aponto o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares nas seções ‘Investigar 

o assunto’ e ‘Atividade prática’. Convém lembrar a BNCC (BRASIL, 2018), a qual afirma que 

esta perspectiva interdisciplinar viabiliza o desenvolvimento das competências gerais elencadas 

por ela. 

O projeto gráfico-editorial e a proposta pedagógica se mostram adequados às suas 

fundamentações teórico-metodológicas, além da consideração com a faixa etária e o nível de 

escolaridade. A coleção, segundo o Guia do PNLD, possui ilustrações bem elaboradas, 

confirmando o cumprimento da legislação, das diretrizes e, em destaque, o respeito aos 

princípios éticos e democráticos inerentes à construção da cidadania, ao respeito à diversidade 

e ao convívio social. 

O último tópico, ‘Em Sala de Aula’, indica que o professor deve promover um trabalho 

interdisciplinar e contextualizado, a partir de uma abordagem nova sobre os conceitos, 

integrando os componentes curriculares com a vida dos alunos. Reitero a condição dialógica da 

ação educativa do professor, de modo que a mesma extravase o campo das disciplinas e flua 

para a realidade do aluno, de ‘onde ele fala’, ou seja, a relação do que se estuda em CN com as 

suas vivências e sua leitura de mundo. 

O Guia enfatiza a estruturação do conteúdo em "formato U", o que beneficia o 

planejamento e as atividades das aulas. Este modelo facilita ao professor o contato com os 
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objetivos da unidade. Em todas as aberturas de unidade estão dispostos os objetivos gerais a 

serem atingidos pelos alunos ao término de cada unidade estudada, além do destaque das 

habilidades da BNCC (BRASIL, 2018). Estas habilidades são os caminhos que levarão ao 

desenvolvimento das competências previstas na BNCC (BRASIL, 2018).  

Ainda na Abertura da Unidade, estão os objetivos que os alunos devem alcançar no 

tocante aos conteúdos e habilidades desenvolvidas no capítulo; também se encontram dicas de 

textos complementares que trazem os temas estudados e que colaboram com o trabalho do 

professor. 

São sugeridas respostas e orientações acerca das atividades, porém o professor deve ter 

a percepção de que as respostas se encontram no interior destas. As seções denominadas 

‘Educação em valores’ orientam o trabalho com atitudes, valores e temas transversais agregados 

aos projetos integradores. Já a seção ‘Domínio da linguagem’ instrui sobre o desenvolvimento 

das habilidades de leitura, escrita e oralidade. Para finalizar a análise da coleção, vê-se que ela 

sugere filmes, livros, sites, além de atividades extras que poderão aprimorar o que foi estudado. 

 

3.3.1 A oralidade prevista na BNCC  

 

No subtítulo anterior, apresentei a coleção BMC (2017) e indiquei alguns pontos de 

convergência entre o texto do Guia e a BNCC (BRASIL, 2018). Destaco, agora, especificidades 

previstas na BNCC sobre a abordagem da oralidade em Língua portuguesa e justifico esta 

escolha através do dialogismo bakhtiniano.  

No capítulo introdutório desta Dissertação de Mestrado, realizei um breve apontamento 

sobre algumas previsões da BNCC acerca do ensino de CN e da oralidade. Retorno a este 

documento, assinalando que se trata de uma norma nacional para a Educação Básica a qual, em 

2017, teve a primeira parte homologada para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Já a 

segunda parte da BNCC (BRASIL, 2018) foi homologada em 2018, para a etapa do Ensino 

Médio. É um referencial para a elaboração dos currículos das escolas de educação básica, tanto 

públicas quanto privadas.  

A BNCC (BRASIL, 2018) foi elaborada com fundamentação nos PCN (BRASIL, 1997) 

e nas DCNEB (BRASIL, 2013), sendo que um documento não anula os outros; há, sim, uma 

complementação entre os três. Os parâmetros não assinalavam obrigatoriedade, eles 

apresentavam orientações sobre o cotidiano escolar, conteúdos, além de subsídios para a 

melhoria da prática pedagógica docente. Eles referenciaram a reelaboração da proposta 

curricular escolar, a qual foi complementada pelas DCNEB (2013). Já este documento 
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estruturou as normas obrigatórias para a Educação Básica. Seu objetivo foi o de orientar 

os conteúdos mínimos a serem considerados pelas escolas. Deste modo, as DCNEB (2013) 

buscaram atender à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), estabelecendo 

competências e diretrizes para todas as etapas da Educação Básica.  

Assim, esta norma pretende que todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos alunos sejam colocados em prática. Para isso, reafirma o Plano Nacional de Educação 

(PNE), aplicando-se exclusivamente à educação escolar, o que é definido pelo § 1º do Artigo 

1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). 

A BNCC (BRASIL, 2018) não é um currículo, mas sim orientações que buscam 

promover a elaboração dos currículos locais. Nela são definidas dez competências gerais a 

serem asseguradas aos alunos durante o desenvolvimento da Educação Básica, permeando a 

esfera pedagógica, o desenvolvimento de habilidades e os direitos de aprendizagem (conceitos 

e procedimentos). 

Entre as competências gerais da BNCC, às quais se inter-relacionam, perpassando todos 

os componentes curriculares da Educação Básica, destaco a habilidade de o aluno utilizar 

conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) “para expressar-se e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo” (BRASIL, 2018, p. 9). 

Antes de esmiuçar as previsões da BNCC (BRASIL, 2018) acerca do viés com a 

linguagem oral, apresento uma das críticas a este documento, feita pela Associação 

Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE)34 a qual diz, 

 

assim, não é necessário que todas escolas tenham o mesmo currículo: o 

currículo precisa fazer sentido e ser construído contextualmente, atender 

demandas e necessidades que não são homogêneas. Sujeitos diferentes não 

produzem nem mobilizam os mesmos saberes, não se inserem nas mesmas 

experiências de vida, não constroem os mesmos projetos de futuro (AGUIAR; 

DOURADO, 2018, p. 25).   

 

Sob este olhar, a BNCC seria um equívoco por tentar homogeneizar os currículos 

escolares, não atendendo às necessidades locais. Estas críticas referem-se à questão 

centralizadora do currículo. Os autores afirmam que a qualidade da educação não depende 

 
34 A ANPAE foi fundada em 1961, é uma associação civil de utilidade pública e natureza acadêmica. Atua no 

campo da política e da gestão educacional, formada por pesquisadores, docentes e estudantes de educação superior; 

técnicos dos sistemas de ensino; e professores e diretores de escolas e outros espaços sociais de educação e 

formação cidadã. Disponível em 

https://anpae.org.br/simposio2011/pergunta_01.htm#:~:text=A%20ANPAE%20%E2%80%93%20Associa%C3

%A7%C3%A3o%20Nacional%20de,de%20ensino%3B%20e%20professores%20e. Acesso em 22 jun.2020. 

https://anpae.org.br/simposio2011/pergunta_01.htm#:~:text=A%20ANPAE%20%E2%80%93%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20de,de%20ensino%3B%20e%20professores%20e
https://anpae.org.br/simposio2011/pergunta_01.htm#:~:text=A%20ANPAE%20%E2%80%93%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20de,de%20ensino%3B%20e%20professores%20e
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apenas desse projeto unificador dos currículos, pois pouco se discute acerca de outros elementos 

essenciais à educação, como  a “valorização do comprometimento dos docentes com seu 

trabalho, a melhoria das condições de trabalho, o estudo e a infraestrutura nas escolas, a 

formação de quadros nas secretarias para trabalharem com e sobre o currículo” (AGUIAR; 

DOURADO, 2018, p. 27).    

Concordo com as ponderações dos críticos acerca das limitações apontadas sobre o 

documento de cunho nacional, entretanto, ressalto que vejo positivamente as previsões do DC-

GO, o qual se baseia fundamentalmente na BNCC (BRASIL, 2018), mas utiliza-se da 

possibilidade de incluir o aspecto da ‘Goianidade’ como fator que identifica as experiências de 

vida regional, própria deste Estado.   

Reforço que, no Capítulo 2 desta Dissertação de Mestrado, apresentei uma proposta da 

construção de uma relação dialógica entre os componentes curriculares de CN e os Língua 

Portuguesa. Nesta relação, referenciei-me em Bakhtin/Volochínov (2014), Bakhtin (1998), nas 

DCNEB (2013), na BNCC (BRASIL, 2018) e em Guedes; Souza (2011). 

Sobre este conceito, Scorsolini-Comin (2014, p. 251) afirma que o dialogismo é 

“construído pela emergência de várias vozes relacionadas a um tema específico [...]” sendo que 

estas vozes “estabelecem uma variedade de ligações e inter-relacionamentos”. 

 Assim, respaldo-me para apontar o que a BNCC vem normatizando sobre o ensino do 

eixo da oralidade em Língua Portuguesa e, desta forma, sob o aspecto dialógico, inter-

relacionando as demais áreas do conhecimento para estas práticas da linguagem oral. 

 Di Fanti (2003) também se referencia em Mikhail Bakhtin, corroborando com o caráter 

dialógico da língua/linguagem defendido pelo filósofo. A pesquisadora aponta que há uma 

arquitetura de vozes discursivas/sociais 

 

[…] a linguagem constitui-se num espaço de tensão entre vozes sociais, num 

movimento dialógico que indissocia forças interdependentes, não-

dicotômicas: as forças centrípetas e as centrífugas. Ao lado da centralização 

verbo ideológica e da união, caminham ininterruptos os processos de 

descentralização e desunificação. Enquanto as forças centrípetas se 

empenham em manter a “unidade” e procuram resistir às divergências, as 

forças centrífugas se empenham em manter a variedade, as diferenças (DI 

FANTI, 2003, p. 103). 

 

Neste caso, a força centrípeta própria das CN centraliza o foco da produção oral para os 

conteúdos inerentes ao ensino deste componente curricular. Por outro lado, a força centrífuga 

descentralizadora convoca outras vozes, sendo uma delas a da Língua Portuguesa, para, em 

conjunto com as CN, interagir e constituir a dinâmica da produção de textos orais em sua 
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diversidade de gêneros.  

Assim, na busca de propor esta relação dialógica, apresento, a partir do texto da 

BNCC (BRASIL, 2018), as previsões do trabalho com a oralidade em Língua Portuguesa, 

bem como as suas relações com as habilidades orais nas CN. 

Antes, porém, relembro que a oralidade já era prevista como uma prática de linguagem 

de ensino desde os PCN (BRASIL,1997). No entanto, foi a partir da normatividade da BNCC 

(BRASIL, 2018) que se tornou necessária a implementação efetiva da oralidade nos currículos 

escolares, o que considero um grande avanço.  

Como docente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pude perceber a importância 

dada à produção escrita e à leitura em sobreposição às atividades orais. A exigência dos pais, a 

competitividade entre os colegas de turma e a cobrança da gestão escolar muitas vezes estavam 

ligadas ao quantitativo de alunos que já dominavam a leitura e a escrita, ficando para um 

segundo plano o domínio da produção oral da criança. 

Sobre isto, Marcuschi (2010) diz que a oralidade e a escrita são essenciais, a 

importância de uma não se sobrepõe à outra, pois são práticas se complementam e apresentam 

um dinamismo próprio do uso da língua. Assim, acredito nesta relevância dada às questões 

orais, como também indico a proposta da BNCC (BRASIL, 2018) para a oralidade, a qual é 

apresentada como fundamental para a formação da criança e do jovem.  

 Segundo a BNCC (BRASIL, 2018), entre as dez competências gerais da Educação 

Básica, a utilização da linguagem oral está contemplada para se desdobrar no tratamento 

didático que compõe as três etapas da Educação Básica, ou seja, as questões da oralidade se 

articulam “na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação 

de atitudes e valores, nos termos da LDB” (BRASIL, 2018, p. 9). Ressalto que delimitei meus 

estudos apenas à etapa do Ensino Fundamental (Anos Inicias). 

 Um outro aspecto sobre a oralidade previsto na BNCC é em relação à “oralização de 

textos em situações socialmente significativas” (BRASIL, 2018, p. 79). Esclareço que não 

verificarei esta abordagem. Justifico meu posicionamento através da perspectiva dos autores 

genebrinos. Dolz, Schneuwly e Haller (2011) diferenciam gênero oral e atividade de linguagem 

oral. Estes autores defendem que, ao ler um texto, há, assim, uma atividade de linguagem oral, 

através da escuta deste texto, porém não há a produção de texto, ou seja, não se produz um 

gênero, e sim a oralização de um texto escrito.  
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Apresento, na sequência, o Quadro 4. Nele, mostro o “tratamento para as práticas de 

linguagem que ocorrem em situação oral” (BRASIL, 2018, p. 79), para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.   

 

Quadro 3: O tratamento para as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral 

 

 
Fonte: BNCC (BRASIL, 2018, p. 79-80) 

 

A partir das indicações da primeira coluna, percebi que a primeira e a última linha 

possuem uma certa aproximação no aspecto da multissemiose. Assim, conforme dizem 

Carlomagno; Rocha (2016), busquei evitar a replicação do estudo e proporcionar a 

homogeneização das categorias de análise. Deste modo, adaptei estas previsões em 3 (três) 

categorias, as quais se relacionam com o primeiro objetivo desta Dissertação de Mestrado. As 

previsões às quais investiguei foram: compreensão de textos orais, construção de sentido 

utilizando para isso recursos multissemióticos e produção de textos orais. 

A partir destas três categorias adaptadas por mim, acredito que é possível, enquanto se 

estuda os conteúdos das CN (no LD), produzir GOs e, concomitante a isto, o aluno ser mediado 

pelo professor para observar a prática da sua oralidade.   

Sobre a importância do desenvolvimento da linguagem, a coleção BMC (2017) afirma 

que 
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O trabalho com a linguagem nesta obra, portanto, não pretende desviar o olhar 

do aluno dos conhecimentos das Ciências e do desenvolvimento das 

competências e habilidades relacionadas, mas, ao contrário, procura promover 

uma maior reflexão de forma a potencializar a aprendizagem destes conteúdos 

(YAMAMOTO, 2017, p. XXI). 

 

Ainda, nesta reflexão, referente ao componente curricular de Língua Portuguesa, a 

BNCC salienta que o eixo da oralidade 

 
[…] compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral com 

ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem 

gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, 

entrevista, declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, 

apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de 

game, contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre 

outras. Envolve também a oralização de textos em situações socialmente 

significativas e interações e discussões (BRASIL, 2018, p. 78-79). 
 

São muitas as oportunidades de se desenvolver as competências orais dos alunos 

(propondo que produzam GOs). Desta maneira, verifiquei se o LDCN atende estas 

normatizações da BNCC, mesmo tendo a clareza que estas previsões são para Língua 

Portuguesa, mas considerando a possibilidade de se criar uma relação dialógica.  

Findadas as referências sobre material didático, no próximo capítulo trago a análise dos 

dados ‘frutificados’ com a pesquisa da coleção BMC (2017). 
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4 A FRUTIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

Se não houve frutos, valeu a beleza das flores; se 

não houve flores, valeu a sombra das folhas; se 

não houve folhas, valeu a intenção da semente. 

Henfil 

 

A fase da frutificação ocorre logo após a polinização da flor, ou seja, ela necessita de 

procedimentos transcorridos da natureza, garantindo, assim, a formação dos frutos daquilo que 

se plantou. Analogamente é o que considero acontecer na análise dos dados de uma pesquisa, 

já que são necessários os procedimentos metodológicos que assegurem a busca pelas respostas 

aos objetivos traçados durante o estudo. 

Assim, neste capítulo, demonstro a análise dos dados obtidos com a pesquisa da 

coleção BMC (2017). Esses dados revelam os resultados que envolvem os três objetivos desta 

Dissertação de Mestrado: a) quanto à abordagem dos gêneros orais e o alinhamento com a 

BNCC (2018); b) quanto ao favorecimento ao letramento crítico do aluno; c) quanto à 

contribuição para a ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas 

a esses gêneros orais. Para analisar as propostas, estabeleci categorias de análise com as quais 

trabalhei.  

  

4.1 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para a realização da pesquisa, apresento 6 (seis) categorias, buscando contemplar os três 

objetivos específicos. O primeiro objetivo é subsidiado pela BNCC, no que diz respeito às suas 

considerações em relação ao eixo da oralidade em Língua Portuguesa. Migro estas 

considerações para as atividades analisadas quanti-qualitativamente no LDCN, analisando se 

estas atividades se alinham em relação ao eixo de ensino produção de texto oral. 

Reafirmo o que Guedes; Souza (2011) declaram acerca da responsabilidade 

compartilhada da escola, e não apenas dos professores de Língua Portuguesa de desenvolverem 

as habilidades de linguagem do aluno.  

Para o segundo objetivo, adaptei as categorias de análise produzidas por Paniago-Lima 

(2019) em sua pesquisa sobre letramento crítico no livro didático de Inglês, observando o rigor 

científico de seus estudos e a proximidade com os meus por ambos tratarem de material 

didático. Faço um levantamento qualitativo das propostas de produção oral e, em seguida, as 

qualifico, apontando se favorecem ou não o letramento crítico do aluno. 
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No terceiro objetivo, analiso os GOs contemplados nas propostas da coleção estudada, 

a partir de um levantamento quanti-qualitativo, inferindo possibilidades destes gêneros se 

estenderem a outras esferas de atividade humana e, assim, à produção de outros GOs que não 

mais os escolares ou escolarizados.  

Na sequência, apresento o Quadro 5, exibindo a relação entre os objetivos específicos, 

na primeira linha, seguidos pelas colunas das categorias de análise, dos conceitos e da 

apresentação do referencial teórico que me conduzirá às reflexões de cada um destes objetivos. 

Em seguida, procedo à descrição das categorias. 

 

Quadro 4: Objetivos, Categorias de análise, conceito e autores 

 

 

1° Objetivo 

Analisar se a abordagem dada aos gêneros orais pela coleção de livro didático de CN 

está alinhada ao que é previsto pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em 

relação ao eixo de ensino produção de texto oral 

Categorias 

Bloco: BNCC 

As propostas de produção de 

GOs 

Principais autores 

1) Construção de 

sentido utilizando 

para isso recursos 

multissemióticos 

 

Favorecem ao aluno a construção 

dos efeitos de sentidos possíveis 

pelos usos de recursos 

multissemióticos produzidos nos 

textos orais 

 

Gêneros do discurso 

(BAKHTIN ([1952-53/1978] 

2019) 

 

- Gêneros orais e escritos na 

escola (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2011) 

 

- BNCC (BRASIL, 2018) 

 

O oral como texto: como 

construir um objeto de ensino 

(DOLZ; SCHNEUWLY; 

HALLER, 2011) 

 

- Desafios de implementação da 

BNCC (NAKAD, 2017) 

 

- Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016) 

 

- Paradigma Indiciário 

(GINZBURG, [1939] 1989) 

2) Produção de textos 

orais de caráter 

científico 

 

 

Incentivam o aluno a produzir 

textos orais de caráter científico 

favorecendo a interação 

2º Objetivo 

Refletir se os gêneros orais propostos pela coleção favorecem o letramento crítico do 

aluno 

Categorias 

Bloco: Letramento crítico 

Letramento crítico 

As propostas de produção de 

GOs 

Principais autores 



 

92 

 

1) Contribuição com 

a criticidade  

Permitem ao aluno expressar sua 

visão pessoal de forma crítica, a 

partir de variados gêneros do 

discurso orais. 

 

Letramento crítico (STREET, 

2014), (SOARES, 2009)  

 

- Letramentos múltiplos (ROJO, 

2009); (SCHULTZ; HULL, 

2017) 

  

- Gêneros do discurso 

(BAKHTIN [1952-53/1978] 

2019) 

 

- Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016) 

 

- Paradigma Indiciário 

(GINZBURG, [1939] 1989) 

 

2) Superação de 

elementos 

linguísticos 

Articulam a abordagem dos 

elementos linguísticos à formação 

de um locutor crítico, 

ultrapassando a mera 

decodificação de sinais explícitos. 

3º Objetivo 

Verificar se as atividades propostas a partir dos gêneros orais contribuem para a 

ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas a esses 

gêneros 

 

Categorias 

Bloco: Contribuição para a ampliação de capacidades em 

esferas extraescolares 

As propostas de produção de 

GOs 

Principais autores 

1) Apresentação 

textual oral 

Preparam o aluno para situações 

cotidianas em que o aspecto 

tipológico ‘expor’ ocorra, 

dispondo-o a apresentar 

textualmente diferentes formas 

de saberes, contribuindo para a 

transmissão e construção destes 

 

- Gêneros orais- Gêneros orais e 

escritos na escola 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2011) 

 

- Os gêneros escolares 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2011) 

 

- A exposição oral (DOLZ et 

al., 2011) 

 

- Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2016) 

 

- Paradigma Indiciário 

(GINZBURG [1939] 1989) 

 

- Esferas de atividade humana 

(BAKHTIN, 1997) 
 

- Dialogismo (BAKHTIN, 

1997); (FIORIN, 2006); 

(SOBRAL, 2009), 
 

- Argumentação  

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014); 

2) Textos 

argumentativos 

Favorecem a apresentação da 

tese e justificativa para a tese a 

partir da produção de textos 

argumentativos pertencentes ao 

aspecto tipológico ‘argumentar’  
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(PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005); (TOULMIN, 

[1958]2001) 
 

      Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Através da Categoria 1 (hum) do bloco ‘BNCC’, verifiquei ‘se’ e ‘como’ as propostas 

de produção de GOs favorecem ao aluno a compreensão dos efeitos de sentido provocados 

pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos produzidos nos textos orais. 

Os recursos linguísticos são elementos adquiridos e desenvolvidos através da 

comunicação. Bakhtin ([1952-53/1978] 2019) afirma que os gêneros do discurso requerem a 

mobilização de determinados recursos linguísticos, pois cada enunciado é singular e há escolhas 

determinadas pelas necessidades da situação interacional específica ou mesmo pelo estilo do 

locutor. Segundo o autor, “a escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo falante sob 

maior ou menor influência do destinatário e da sua resposta antecipada” (BAKHTIN, [1952-

53/1978] 2019, p. 69). 

Os recursos multissemióticos se relacionam com os textos com muitos elementos, como 

imagens, desenhos, ícones. Os letramentos multissemióticos são “exigidos pelos textos 

contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da imagem, da música, das 

outras semioses que não somente a escrita” (ROJO, 2009, p. 107). Sobre isto, a BNCC 

(BRASIL, 2018) sinaliza que a prática educativa (todos os eixos da Língua Portuguesa) precisa 

estar alinhada aos avanços tecnológicos e ao uso da linguagem e às evoluções sociais. A BNCC 

(BRASIL, 2018) propõe o trabalho com o ‘letramento da letra’ impressa, contemplando 

também os letramentos considerados essencialmente digitais.  

Através da Categoria 2 (dois) do bloco ‘BNCC’, verifiquei ‘se’ e ‘como’ as propostas 

de produção de GOs incentivam os alunos a produzir textos orais que contemplem uma 

diversidade de gêneros do discurso.  

No Capítulo 2 desta Dissertação de Mestrado, já referenciei acerca do gênero do 

discurso sob o viés bakhtiniano. Retomo aqui a estes conceitos, afirmando que a diversidade 

de gêneros do discurso se relaciona aos aspectos sócio-históricos, pois os gêneros são 

constituídos pela linguagem concreta.  

Sobre este repertório de gêneros do discurso, o filósofo russo diz que 

 

A riqueza e a diversidade de gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 

cresce à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 
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Cabe salientar em especial a extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso 

(orais e escritos) (BAKHTIN, 1997, p. 262). 

 

Bakhtin (1997, p. 268) argumenta que “os gêneros do discurso refletem de modo mais 

imediato, preciso e flexível todas as mudanças que transcorrem na vida social [...], são correias 

de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem”. Por isto, defendo ser 

importante que esta diversidade de gêneros seja apresentada e proposta aos alunos pela coleção 

BMC (2017) analisada.  

Através da Categoria 1 (hum) do bloco ‘Letramento crítico’, verifiquei ‘se’ e ‘como’ as 

propostas de produção de GOs permitem ao aluno apresentar sua opinião criticamente com 

gêneros do discurso diversificados. Sustento que o LDCN deva proporcionar ao aluno atitudes 

crítico-reflexivas acerca do que se estuda, estimulando-o a perceber a concepção de mundo, de 

modo a desconsiderar, ou recriar, sua própria perspectiva. É plausível que o aluno possa 

desenvolver a sua criticidade social ao expor sua visão pessoal, a partir de um repertório variado 

de gêneros do discurso.  

Desta forma, Bakhtin (1997) nos diz que escrevemos e falamos por meio de vários 

gêneros do discurso, os quais sofrem alterações. Sobre isto, ele afirma que “o gênero sempre é 

e não é ao mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo” (BAKHTIN, 1997, p. 106). 

Assim, ele explica o ‘relativamente estável’, pois o gênero também se atualiza para considerar 

as mudanças na sociedade e nas diversas esferas em que ele circula e é produzido. 

Através Categoria 2 (dois) do bloco ‘Letramento crítico’, averiguei ‘se’ e ‘como’ as 

propostas de produção de GOs articulam a abordagem dos elementos linguísticos à formação 

de um locutor35 crítico, ultrapassando a mera decodificação de sinais explícitos. 

A abordagem dos meios linguísticos refere-se à situação de produção textual de um 

determinado gênero. Além disso, diz respeito à sua organização textual (conteúdo temático, 

tipos de discurso), formando a sua infraestrutura textual. Por fim, a linguagem (aspectos 

linguísticos discursivos), a coesão verbal, a coesão nominal, a conexão e os mecanismos de 

enunciação também dizem respeito a este aspecto.  

Sobre a utilização do LDCN e as suas relações com o envolvimento crítico, Santos; 

Prado (2017) colaboram dizendo que 

Deste modo, assumimos que o ensino de ciências e o uso de bons livros 

didáticos [...] são indispensáveis, uma vez que permitem a satisfação pessoal, 

um envolvimento crítico em sociedade e uma melhor atuação das suas 

 
35 Locutor para Bakhtin ([1952-53/1978] 2019) é o sujeito que depende da relação com o outro, o interlocutor, 

com o qual mantém uma parceria na comunicação, sendo postulada uma compreensão responsiva e alternando o 

turno da fala. 
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atividades no cotidiano, proporcionando a capacidade de compreender a 

realidade e situar-se diante das questões sociais, econômicas e políticas 

(SANTOS; PRADO, 2017, p. 155-156). 

 

Finalizada esta apresentação de cada uma das categorias elaboradas acerca do 

‘Letramento crítico’, faço, a seguir, a exposição sobre as categorias da ‘Contribuição para a 

ampliação de capacidades em esferas extraescolares’. 

Através da Categoria 1 (hum) do bloco ‘Contribuição para a ampliação de capacidades 

em esferas extraescolares’, analisei ‘se’ e ‘como’ propostas de produção de GOs preparam o 

aluno para situações cotidianas em que o aspecto tipológico ‘expor’ seja predominante, 

dispondo-o a perceber as relações sociodiscursivas, o estilo da linguagem e a delimitação 

temática.  

 O aspecto tipológico ‘expor’, geralmente, é o mais tradicional no ambiente escolar. 

A maior parte das aulas é expositiva, acarretando maiores possibilidades de os alunos também 

produzirem mais GOs pertencentes a este aspecto tipológico, possivelmente, os mais frequentes 

nas propostas do LDCN analisado. 

 Dolz et. al (2011) acreditam que ‘expor’ é um instrumento privilegiado para a 

transmissão de diversos conteúdos. A afirmação destes teóricos colabora com a tradição dos 

professores planejarem suas aulas, contemplando usualmente os gêneros ligados ao aspecto 

tipológico ‘expor’, tanto pelo domínio destes gêneros, quanto pelo privilégio da causa maior da 

escola, a transmissão dos saberes aos alunos. 

Através da Categoria 2 (dois) do bloco ‘Contribuição para a ampliação de capacidades 

em esferas extraescolares’, analisei ‘se’ e ‘como’ os textos argumentativos favorecem a 

apresentação da tese e a justificativa para a tese a partir da produção de textos orais pertencentes 

ao aspecto tipológico ‘argumentar’. 

Toulmim ([1958]2001) diz que argumentar é apresentar uma prova para sustentar uma 

afirmação. Segmenta a argumentação em três níveis: a alegação inicial, a justificativa e a 

conclusão36.  

Já Bakhtin/Volochínov (2014) afirmam que todo enunciado é uma resposta a outro 

enunciado já dito por outra pessoa, portanto não é neutro; ou o locutor irá sustentar ou refutar 

 
36 Para Toulmin ([1958]2001), a ‘alegação inicial’ é a indicação do ponto de vista (o fundamento da existência da 

argumentação). A ‘justificativa’ é complexa e compõe-se por elementos que defendem o ponto de vista (exige que 

o locutor identifique o ponto de vista do interlocutor para então se posicionar), divide-se em: a) Explicação 

(justificar o porquê ser correto pensar sob um determinado ponto de vista) e b) Apresentação de algum dado 

concreto (reforço à explicação). Por fim, a ‘conclusão’ é a razão de existir do argumento total. Classifica a 

conclusão de duas formas:  síntese e proposta. A primeira trata-se de um resumo das principais ideias do texto; a 

segunda trata-se de uma possibilidade para esclarecer o problema apresentado no texto (objeto do debate). 
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um enunciado anterior. Deste modo, todo ato linguístico é composto por argumentação. Em 

relação à dimensão da justificativa da tese, Silva (2018, p. 96) diz que “sem a justificativa, o 

argumento não terá o efeito desejado”. O mesmo autor indica também que a justificativa é fruto 

da expressão do pensamento e do ponto de vista de quem a produz. 

 

4.2. A ‘FRUTIFICAÇÃO’ QUANTI-QUALITATIVA 
 

A ‘frutificação’ a que me proponho utilizar aqui é a indicada por Souza e Kerbauy 

(2017): a quanti-qualitativa. Nesta visão, primeiramente observei o aspecto quantitativo a partir 

da frequência com que apareceu o objeto que investigo, ou seja, a abordagem dos GOs na 

coleção BMC (2017). Baseada nesta frequência ‘frutificada’, gerei uma grande quantidade de 

dados, registrados em tabelas e gráficos. O dado inicial foi a contabilização das 211 (duzentas 

e onze) propostas que extraí a partir da evidenciação dos indicadores presentes nos 5 (cinco) 

volumes do LDCN. Usei a Análise de Conteúdo e o Paradigma indiciário para analisar, 

interpretar, discutir e agregar a todos estes dados um referencial teórico condizente ao que 

analisei. 

Já para a visão qualitativa, fundamentai-me em Bardin (2016), utilizando-a em corpus 

reduzido. Assim, estabeleci categorias mais específicas, imbricadas aos significados das 

relações humanas, irrelevantes à visão essencialmente estatística/quantificável.  

 Dito isto, apresento na sequência o gráfico com os dados quantitativos em que 

contemplo a verificação de todas as propostas de produção de GOs nos LDCN da coleção BMC 

(2017) em seus 5 (cinco) volumes, indicando o quantitativo de gêneros do discurso oral 

propostos. No total, foram averiguadas 211 (duzentas e onze) propostas numa diversidade de 

17 (dezessete) GOs. 

Para elucidar a totalidade das propostas encontradas apresento, inclusive, duas do 

aspecto tipológico ‘narrar’ (‘narrativa de tirinha’ e ‘dramatização’), as quais não serão 

analisadas, pois não contemplam nenhuma das categorias de análise deste estudo, porém a 

quantificação destas foi necessária, por constituírem propostas relacionadas aos GOs.  
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Gráfico 1: Propostas de produção de GOs da coleção BMC 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Em relação ao aspecto quantitativo, considero que houve uma razoável variedade de 

GOs propostos pela coleção BMC (2017). A grande maioria destes gêneros do discurso compõe 

o aspecto tipológico ‘expor’ o que, segundo a visão de Dolz e Schneuwly (2011, p. 52), 

desenvolve as capacidades de linguagem dominantes acerca da “apresentação textual de 

diferentes formas dos saberes”. Estas reflexões sobre os aspectos tipológicos serão 

aprofundadas na análise do terceiro objetivo desta Dissertação de Mestrado. 

Observei que ocorreu uma desigualdade na distribuição destas propostas de produção 

dos GOs, o que ficou evidenciado a partir do Gráfico 1. O gênero ‘resposta pessoal’ aparece 

excessivamente em todos os 5 (cinco) volumes, o que vejo como desfavorável ao aluno. Farei 

uma discussão mais ampla sobre essa desigualdade na distribuição dos GOs na análise do 

terceiro objetivo.  

De maneira geral, todos os volumes mostram uma certa variedade de propostas de 

produção de GOs. Desde os PCN (1997) já se previa uma relevante orientação metodológica 

para o ensino da oralidade. O referencial dizia que “eleger a língua oral como conteúdo escolar 

exige planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades 

sistemáticas de fala [...] (BRASIL, 1997, p. 50). 
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Ainda nesta perspectiva das orientações curriculares, a BNCC (BRASIL, 2018) define 

que as propostas com a oralidade (entre outros eixos) devem ser construídas de modo que o 

aluno participe falando/ouvindo, refletindo sobre o uso da língua, e não somente teorizando. 

 
Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos 

curriculares anteriores [...], que estudos de natureza teórica e metalinguística 

– sobre a língua [...] – não devem nesse nível de ensino ser tomados como um 

fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que 

permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da 

língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas de 

linguagem (BRASIL, 2018, p. 71). 

 

Foi nesta perspectiva de ampliar o uso da língua oral que ponderei as propostas de 

produção de GOs encontradas por mim na coleção BMC (2017). Proponho que essas práticas 

de linguagem também devem estar situadas no LDCN, por se tratar de um ambiente rico em 

oportunidades de discussão, relato, investigação e olhar científico acerca dos objetos de ensino 

das CN.  

Evidencio que analisei objetivamente apenas as propostas de produção de GOs 

encontradas no LDCN, e não outras dimensões que compõem também o desenvolvimento da 

linguagem, como a oralização do texto escrito, a variação linguística e relações entre fala e 

escrita. Estas três dimensões da oralidade não perpassam os objetivos do meu estudo. Assim, a 

meu ver, caso levasse em consideração essas outras dimensões da oralidade, fugiria do cerne 

do que pesquiso, ou mesmo teria que construir um quarto objetivo específico.  

 

4.3 A ‘FRUTIFICAÇÃO’ QUANTI-QUALITATIVA DOS DADOS – PRIMEIRO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O primeiro objetivo desta Dissertação de Mestrado é analisar se a abordagem dada aos 

gêneros orais pela coleção de livro didático de CN está alinhada ao que é previsto pela Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, em relação ao eixo de ensino produção de texto oral. 

Anteriormente, apresentei, no Capítulo 3, a oralidade prevista na BNCC (BRASIL, 

2018). Agora, proponho-me a relacionar a ‘colheita’ dos dados ‘frutificados’ na coleção BMC 

(2017) e relacioná-los às referências obrigatórias da BNCC (BRASIL, 2018) para o ensino da 

linguagem oral (indicadas nesta Dissertação de Mestrado como GOs). 

Quero reforçar que a utilização da linguagem oral está evidente entre as dez 

competências gerais da BNCC, as quais são obrigatórias para todos os componentes 

curriculares da Educação Básica e não somente para a Língua Portuguesa. Desta forma, esta 
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competência deve assegurar ao aluno a elaboração de conhecimentos, a promoção de 

habilidades e a construção de atitudes e valores, em que o aluno possa  

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital [...] para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo (BRASIL, 2018, p. 9. 

Grifos nossos). 

 

Entre o que a BNCC (BRASIL, 2018) prevê para o trabalho com a oralidade, analisei 

se as propostas de produção de GOs favoreceram a: construção de sentido utilizando para 

isso recursos multissemióticos e produção de textos orais. Como já disse anteriormente, 

adaptei estas três categorias para evitar a replicação do estudo e para proporcionar a 

homogeneização destas, como sugerem Carlomagno e Rocha (2016).  

Faço a análise dos dados referentes à construção de sentido utilizando para isso 

recursos multissemióticos.  Para tanto, trago o gráfico na sequência. 

 
Gráfico 2: Utilização de recursos multissemióticos 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020)  

 

Do total de 211 (duzentas e onze) propostas de produção de GOs encontradas na coleção 

analisada, 173 (cento e setenta e três) apresentaram recursos multissemióticos, o que equivale 

a dizer que em (81%) do total das propostas foram utilizados estes recursos.  

Ressalto que não contabilizei os recursos multissemióticos usados pela coleção para 

atividades ligadas aos outros eixos de ensino, como a leitura e a produção de texto escrito, para 

não desviar do meu objeto de estudo. 
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Concebo o percentual alcançado muito significativo, indicando que a coleção 

utilizou/explorou as linguagens verbal e não verbal através da escrita, ilustração, imagem 

(fotografia), figura, ilustração + imagem (fotografia). 

Baseei-me em Machado (2018) para esclarecer o que usei como referência para a 

categorização quantitativa dos elementos multissemióticos.  

Ilustração foi classificada como sendo desenhos artísticos e pinturas de um determinado 

assunto tratado. Para exemplificar, cito a ilustração de plantas, crianças, casa, animais, objetos; 

algo que revele a imaginação, a criatividade ou uma realidade vista a partir de um ilustrador.  

Na sequência, exibo um exemplo do que considerei ser uma ilustração. Ela indica um 

grupo de alunos composto por uma certa diversidade étnica, todos uniformizados e participantes 

de um momento de interação e de aprendizagem. Aparentemente, estão explorando o conteúdo 

sobre reciclagem, devido o símbolo disposto no cartaz. 

 

Figura 3: Exemplo de ilustração  
 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 11)  

Imagem (fotografia) foi classificada como sendo a reprodução de fotos de objetos, 

animais ou pessoas, ou mesmo a reprodução de uma fotografia de um dado real.  

Na sequência, exibo um exemplo do que considerei ser uma imagem (fotografia) a qual 

relaciona-se ao estudo da tecnologia em benefício da saúde. 
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Figura 4: Exemplo de imagem (fotografia) 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 4 (p. 46) 

 

Figura foi classificada como sendo desenhos técnicos, tais como tabelas, esquemas, 

ícones e infográficos.  

Na sequência, exibo um exemplo do que considerei ser uma figura. Ela demonstra um 

esquema dos órgãos humanos que compõem o sistema digestório, bastante detalhado e colorido. 

O LDCN apresentou um menino de etnia branca, magro, de cabelos pretos e lisos. 

 

Figura 5: Exemplo de figura 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 4 (p. 108) 
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Na sequência, exibo um exemplo do que considerei ser uma ilustração + imagem 

(fotografia). A ilustração retrata o ciclo de vida de um gato, possibilitando a comparação das 

fases de vida, desde o nascimento até a morte. Já a imagem (fotografia), busca associar o 

nascimento do filhote sob os cuidados da mãe de um bicho-preguiça com o texto que a antecede. 

 

Figura 6: Exemplo de ilustração + imagem (fotografia) 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 3 (p. 18)  

 

Os estudos sobre as múltiplas linguagens com base na multimodalidade/multissemiose 

consideram as novas práticas de letramento. Teóricos afirmam que estas linguagens 

multimodais/multissemióticas foram exigidas pelos textos contemporâneos, ampliando o 

conceito de letramento “para o campo da imagem, da música, das outras semioses que não 

somente a escrita” (ROJO; MOITA-LOPES, 2004, p. 44).  

O conceito de multissemiose é fruto dos estudos do multiletramento37. Para este último, 

a linguagem apresenta vários recursos que dialogam entre si e com o contexto. Todos indiciam 

 
37 O conceito de multiletramento surgiu através do Grupo Nova Londres (GNL), em 1996. Esse grupo defendia a 

Pedagogia dos Multiletramentos (estudo dos novos letramentos advindos da sociedade contemporânea).  



 

103 

 

sentidos, direcionando a interpretação do interlocutor. Deste modo, as palavras, as imagens, a 

diagramação, as cores, as expressões não são elementos aleatórios, pois buscam contribuir para 

o processo de produção de sentido. Parte-se do pressuposto de que um texto não é organizado 

apenas por meio da fala/escrita, mas é constituído também por meio de outros recursos 

semióticos, como imagens, cores, movimentos e sons, por exemplo. 

De acordo com Rojo (2009), a multimodalidade não é apenas a reunião de linguagens, 

mas sim a interação destas. Tudo isto permite ao aluno uma reflexão sobre a linguagem e sobre 

o mundo. Deste modo, o aluno deve utilizar estratégias para desvelar essas multissemioses que 

constituem os gêneros do discurso e ser capaz de produzir sentido ao que leu/viu/ouviu/sentiu.   

Os estudos de Duarte et.al (2016) atentaram-se para o fato de que 

 

o empoderamento semiótico depende da compreensão das diferentes semioses 

presentes em cada gênero e considerar que as imagens visuais podem ser lidas 

como um texto, que a multiplicidade de significados dos textos multimodais 

deve estar pautada nos seus contextos sociais e que as imagens visuais, como 

a linguagem e todos os modos semióticos, são socialmente construídas 

(DUARTE et.al, 2016, p. 8). 

  

 O texto da BNCC (BRASIL, 2018) enfatiza o uso dos recursos multissemióticos 

atrelados à cultura digital38, mas não somente neste viés. Ocorre, ainda, o entendimento de que 

esse olhar para o digital “não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar 

de considerar gêneros e práticas consagrados pela escola [...], próprios do letramento da letra e 

do impresso, mas de contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais” 

(BRASIL, 2018, p. 68). 

Como exemplo de recursos semióticos, a BNCC (BRASIL, 2018) cita “tirinhas, charges, 

memes, gifs, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou 

imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, etc” (BRASIL, 2018, 

p. 141). 

Esclareço que não verifiquei o uso de recursos multimidiáticos, mesmo sendo estes 

também compostos por multissemiose. A diferença é que os recursos multimidiáticos compõem 

a diversidade de mídias (TV, rádio, internet). Tudo isto também é composto por linguagens 

variadas (semioses). Entretanto, pelo fato de o LD se tratar de um suporte físico, isto é, 

impresso, fiquei restrita à análise dos recursos multissemióticos.  

 
38 Essa cultura digital perpassa todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas. Por essa razão, 

optou-se por um tratamento transversal da cultura digital (BRASIL, 2018, p. 85).  
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Na sequência, trago um gráfico para demonstrar a variedade de recursos 

multissemióticos encontrados por mim. Novamente, apresento a totalidade das propostas de 

produção de GOs e a apresentação de recursos multissemióticos como base de comparação com 

os demais dados.  

 

Gráfico 3: Quanti-qualificação dos recursos multissemióticos  

 

 

  
Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Em primeiro lugar, os dados me revelaram a prevalência de texto escrito (TE) 

intercalado com ilustrações em todos os volumes da coleção analisada, significando (73%) de 

173 (cento e setenta e três) recursos multissemióticos encontrados. Observei a ocorrência do 

que Rojo (2009) afirma sobre essa multimodalidade não ser considerada apenas uma reunião 

de gêneros, mas sim uma interação entre estes. Digo isso pelo fato de que percebi uma 

‘conversa’ entre gêneros sobre o mesmo tema, conduzindo o aluno a construir com sentido a 

sua produção de texto oral. 

Trago duas ponderações sobre este valor preponderante de (73%) de recursos 

multissemióticos constituídos por TE + ilustração: 1) o fator econômico considerado pelas 

editoras; 2) aproximação com o universo infantil. 

Sobre o fator econômico, hipotetizo que, ao utilizar uma imagem (fotografia), a editora 

teria que remunerar os direitos autorais de um determinado profissional. Suponho que para cada 

imagem (fotografia) utilizada a editora teria que celebrar um contrato de autorização do uso 
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desta. Existe legislação39 específica que rege estes direitos autorais, tratando da propriedade 

intelectual em vários campos (estético, industrial, literário, artístico e científico).  

Sobre o fator de aproximação com o universo infantil, alguns autores, dentre eles Lajolo 

(1993), orientam que a linguagem não-verbal estabelece aproximação com o universo 

vivenciado pelas crianças. A autora acredita que é importante analisar o sentido narrativo que 

o aluno dá às ilustrações. Esse sentido integraria a construção da leitura desta linguagem. Outro 

item importante seria o destaque de formas, cores, objetos e animais que poderia provocar uma 

aproximação gráfica entre a ilustração do LD com as próprias produções do aluno.  

Retomando os dados, o segundo maior quantitativo foi o TE atrelado à imagem 

(fotografia). Esta multissemiose representou (17%) de 173 (cento e setenta e três) recursos 

multissemióticos encontrados. Este tipo de recurso esteve presente em todos os volumes do 

LDCN. Considerei que a imagem (fotografia) oferecia melhor qualidade do que a ilustração, 

por referenciar a realidade e contextualizar mais satisfatoriamente o que o LD enunciava.  

O terceiro dado que indico foi bem menos frequente, com apenas (7%) dos 173 (cento 

e setenta e três) recursos multissemióticos encontrados. O TE acompanhado de figura (desenho 

técnico, tabela, ícone ou esquema) foi verificado nos volumes do 3º, 4º e 5º Anos. Julgo que, 

por se tratar de uma linguagem um pouco mais complexa, esta composição pode ter sido 

escolhida para contemplar alunos já alfabetizados e, talvez, com um letramento um pouco mais 

avançado. 

O quarto e último dado do gráfico foi o menos representativo, com (5%) de 173 (cento 

e setenta e três) recursos multissemióticos encontrados. O TE acompanhado de ilustração + 

imagem (fotografia) foi verificado apenas nos volumes do 1º, 2º e 3º Anos. Considerei este tipo 

de recurso multissemiótico o mais satisfatório, por oferecer uma interação mais ampla e de 

maior possibilidade de compreensão para o aluno sobre os efeitos de sentido. 

Como fator positivo dos recursos multissemióticos levantados na coleção, indico o TE 

atrelado à qualidade das imagens (fotografias). Julgo que estas imagens (fotografias) mostram 

detalhes reais, podendo favorecer a compreensão do que se estuda ao serem relacionadas ao 

TE.   

Como fator negativo destes recursos, indico a baixa frequência de apenas (5%) destes 

enunciados compostos por TE + imagens (fotografias), além da ausência destes nos volumes 

 
39 Direitos previstos pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXVII e XXVII) e pela Lei de Direito Autoral 

(LDA, Lei nº 9.610/98.  
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do 4º e 5º Anos. Mais uma vez, acredito que esta baixa frequência pode estar imbricada com as 

questões econômicas (direitos autorais), que podem tornar a coleção mais onerosa. 

Apresento, na sequência, outro gráfico, no qual retrato aspectos relacionados ao 

favorecimento para a construção de sentidos.  

 

Gráfico 4: Favorecimento à construção de sentido 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Resgatei dados já apresentados por mim apenas para parâmetros comparativos, sendo 

eles o total de propostas de produção e o número de propostas que apresentaram recursos 

multissemióticos. No primeiro dado, contabilizei 211 (duzentas e onze) propostas e no segundo 

dado 173 (cento e setenta e três), ambos nos 5 (cinco) volumes.  

Assim, considerei que (59%) de 173 (cento e setenta e três) propostas que utilizaram 

recursos multissemióticos favoreceram a construção de sentidos para o aluno. A partir da 

utilização destes recursos houve o encaminhamento para a produção de GOs, o que, de certa 

forma, percebi cooperar com as previsões da BNCC (BRASIL, 2018). Houve uma 

proporcionalidade entre os volumes, sendo que os do 2º e do 3ºAnos foram os que mais 

apresentaram favorecimento, com (65%) e (63%) respectivamente. Sendo assim, julgo que a 

coleção atendeu às previsões da BNCC (BRASIL, 2018) acerca da construção de sentido 

utilizando para isso recursos multissemióticos, numa perspectiva de indiciar sentidos à 

compreensão do aluno, através de textos, imagens, cores, esquemas. 

 Fundamentei-me em Bakhtin ([1934-1935]1998) para atribuir favorecimento/não 

favorecimento à construção de sentido junto a estes recursos multissemióticos. Assim, analisei 

de que forma ocorre a hibridização de linguagens sociais no interior de um único enunciado no 
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LD. Verifiquei se essa mistura possibilitou/impossibilitou a dissociação entre gêneros, 

linguagens e semioses. Sobre isto, Bakhtin ([1934-1935]1998, p. 161) ainda diz que “pode-se 

realmente dizer que, no fundo, a linguagem e as línguas se transformam historicamente por 

meio da hibridização, da mistura das diversas linguagens que coexistem”, indicando que esse 

processo constitui a linguagem e as línguas. 

 Exibo, na sequência, outro gráfico, no qual aponto dados relacionados à 

produção de textos orais de caráter científico 

 

Gráfico (5): Produção de textos orais de caráter científico  

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

No primeiro dado, demonstro as 211 (duzentas e onze) propostas totalizadas na coleção 

investigada para que possa ser comparado ao segundo dado, as 78 (setenta e oito) ocorrências 

de propostas de produção de textos orais de caráter científico. 

Desta forma, considerei que (37%) das propostas estavam relacionadas à produção de 

textos orais de caráter científico e que favorecessem a interação, ou seja, 78 (setenta e oito) 

propostas. Nesta categoria, as previsões da BNCC (BRASIL, 2018) foram menos favorecidas 

do que a categoria analisada anteriormente e também ligada a este documento de cunho 

nacional. Houve uma certa proporcionalidade entre os volumes analisados, sendo que o LD do 

5ºAno foi o menos favorecido. As questões de escrita já estão mais consolidadas no 5º Ano. 

Talvez por isto, algumas propostas de produção de textos (que levavam em consideração o 

caráter científico) contemplaram o eixo da escrita.  
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Para caracterizar uma proposta de produção como sendo de caráter científico, baseei-

me em Nascimento e Carvalho (2004), considerando que estas propostas deveriam contemplar 

aspectos como a investigação de um problema, o levantamento de hipóteses, a coleta de dados, 

a análise ou a descoberta de fenômenos e, por fim, a conclusão de ideias. Os estudos de 

Nascimento e Carvalho (2004, p. 3) apontam que “a natureza do trabalho científico é alvo de 

debates em que se manifestam divergências entre filósofos da ciência”. Por outro lado, as 

autoras indicam que a ciência é construída historicamente pela humanidade a partir de 

perspectivas abertas. 

Desta forma, Nascimento e Carvalho (2004) elencam algumas concepções que 

fundamentam o conhecimento científico ou, como julgo análogo, o caráter científico: a) o 

método cientifico é aberto e contraria a visão rígida ou mecânica da ciência, está 

constantemente  sujeito a mudanças e reformulações; b) o conhecimento científico é construído 

por padrões de observação e de interpretação de algum fenômeno; c) a ciência é um fruto 

histórico; d) a ciência é humana, viva e relaciona-se aos aspectos sociais e políticos. 

Observei se estes aspectos do caráter científico eram contemplados pelas propostas de 

produção de textos orais e se favoreciam a interação entre os alunos e entre o aluno e o 

professor. Sobre a interação ser beneficiada pelos intercâmbios orais, Mattos e Magalhães 

(2020, p. 9) dizem que a oralidade é constituída pela produção de GOs, pela interação entre os 

alunos, além das “atividades de escuta e análise da língua falada que se relacionem aos 

múltiplos aspectos da multimodalidade da fala”. 

Vygotsky (1991) afirma que através da interação com outros interlocutores ativos é 

possível que o indivíduo adquira o conhecimento, de modo que do caminho do objeto até o 

indivíduo e deste até o objeto faz-se necessária a interação com outras pessoas. A teoria 

sociocultural de Vygotsky considera que as interações são a base para que o indivíduo 

compreenda, através da internalização, as representações mentais, gerando, assim, a sua 

aprendizagem. 

Mello e Teixeira (2012) declaram que Lev Vygotsky considera que  

 
a aprendizagem não acontece de maneira isolada, o indivíduo participante de 

um grupo social, ao conviver com outras pessoas, efetua trocas de informações 

e, desta forma, vai construindo o seu conhecimento conforme seu 

desenvolvimento psicológico e biológico (MELLO; TEIXEIRA, 2012, p. 4). 

 

Sendo assim, julgo que a coleção atendeu parcialmente às previsões da BNCC 

(BRASIL, 2018) acerca da produção de textos orais de caráter científico e que favorecessem 

a interação, ao propiciar a aprendizagem e a formação de conceitos do aluno.  
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4.3.1 ‘Frutificação’ Qualitativa do Primeiro Objetivo Específico - Categoria 1  

(Construção de sentido utilizando para isso recursos multissemióticos) 

 
Nesta subseção, faço a análise qualitativa da Categoria 1 do primeiro objetivo específico 

(BNCC).  

Com a finalidade de buscar se a coleção BMC (2017) atendeu às previsões da BNCC 

(BRASIL, 2018) acerca da abordagem com a oralidade, trago um exemplo ilustrativo. O 

objetivo é observar se a coleção oferece ao aluno condições para a construção de sentido 

utilizando para isso recursos multissemióticos, de modo a analisar se a abordagem dada aos 

gêneros orais pela coleção de livro didático de CN está alinhada ao que é previsto pela Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC em relação ao eixo de ensino produção de texto oral. 

O exemplo é identificado pelo ícone de atividade oral, já indicado anteriormente por 

mim durante a apresentação da coleção. A proposta de produção do GO ‘explicação’ aparece 

no LDCN do 3º Ano (p. 105), Unidade III, nomeada ‘Ar, água e solo’, presente no Capítulo 4, 

intitulado ‘As rochas e o solo’. Neste capítulo, objetiva-se conhecer a composição do solo, o 

processo de formação deste e sua importância para os seres vivos, além de buscar perceber que 

as rochas formam a parte sólida do planeta Terra. Não há indicação referente a que seção 

específica do LD a proposta analisada pertence. 

A questão em análise tem o objetivo de mostrar ao aluno que a maior quantidade de 

matéria orgânica na camada mais superficial do planeta está relacionada ao fato de ser nessa 

região que os organismos vivos estão.  

Classifiquei-a como ‘explicação’, pois o aluno deveria explicar, apresentando 

textualmente o seu saber acerca do solo e suas relações com a matéria orgânica e a superfície 

terrestre.  

  A atividade inicia na (p. 102)40. O LD orienta o professor a explorar um primeiro texto, 

‘As rochas e o solo’, seguido de imagens (fotografias) e a questão 1. Os recursos 

multissemióticos retratam a presença de rochas na natureza, bem como a formação destas por 

minerais. Na página seguinte (p. 103)41, há um segundo texto, ‘Formação do solo’, intercalado 

por um esquema de três ilustrações, e a questão 2. Percebi que há o encaminhamento para que 

seja realizada a interpretação do recurso visual relacionado ao conteúdo. Na (p. 104)42, há um 

terceiro texto, ‘Importância do solo’, o qual vem imbricado com um glossário e duas imagens 

 
40 Anexo 2 
41 Anexo 3 
42 Anexo 4 
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(fotografias). Esse enunciado busca proporcionar a compreensão de que o solo é essencial para 

o cultivo de alimentos e para a produção de telhas e tijolos, devendo ser utilizado corretamente 

pela humanidade. Por fim, na (p. 105) encontra-se a questão a que me propus a analisar. Ela 

localiza-se abaixo de um enunciado composto por texto escrito e uma ilustração, com autoria 

de Nelson Consentino. Considerei ser uma ilustração, fundamentada em Machado (2018), quem 

diz que a ilustração se trata de desenho artístico/pintura criada a partir do olhar de um ilustrador 

e que revela a imaginação, a criatividade ou algo real acerca de um determinado assunto.  

Demonstro uma proposta de produção de GO existente no LDCN que contemple a 

previsão da BNCC (BRASIL, 2018), a qual é exibida como segue. 

 

Figura 7: Exemplo ilustrativo: Primeiro Objetivo – ‘Categoria 1’  

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 3 (p. 105) 

 

Para responder ao ponto “Por que isto acontece?” (p. 105), o aluno poderia basear-se 

nos três enunciados anteriores (entre as p. 102-105), os quais mesclaram gêneros do discurso 

verbais e não-verbais. A partir destes, o aluno poderia ser capaz de perceber o sentido das 

informações contidas. Desta maneira, atenderia à proposta de produção do GO que 

contemplasse o entendimento de que, devido à grande concentração de seres vivos, dentre estes 

animais e vegetais, o depósito de matéria orgânica sempre é muito maior na superfície terrestre. 
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Interpreto que todas estas informações foram demonstradas na ilustração e também no texto (p. 

105).  

Sobre a construção de sentido, avalio que ela pode ocorrer a partir da exploração da 

imagem apresentada. Tenho consciência de que estou analisando o LD e, por isso, não tenho 

como saber de que modo a imagem seria trabalhada pelo professor.  

A exploração das cores utilizadas na ilustração buscou remeter a uma imagem real. 

Foram destacados os detalhes das plantas e de suas raízes. O detalhamento destas pode auxiliar 

a compreensão da estrutura da planta e a função das raízes para a absorção de água e nutrientes.  

Realçou-se a presença de um animal e a distribuição gradiente das cores em relação às camadas 

do solo. Julgo pertinente a estratégia da ampliação dos microorganismos, com a imitação de 

uma lupa, dando sentido de ser invisível a ‘olho nu’. Observei também a tática de apresentar 

um ‘corte’ aprofundado no solo, indicando a existência de ambientes favoráveis à sobrevivência 

de vários organismos. Isto possibilita visualizar particularidades inacessíveis na superfície 

terrestre. Os trechos escritos estavam propositalmente adjacentes à ilustração e buscaram 

dialogar com os detalhes dispostos nela.  

A meu ver, a atividade favoreceu a construção de sentido utilizando para isso 

recursos multissemióticos, colaborando com a didatização do objeto do conhecimento ‘As 

rochas e o solo’.   

Afirmo isto reconhecendo que o convívio das pessoas com a sociedade é 

“multissemiótico cujos textos extrapolam a letra, ou seja, um mundo de cores, sons, imagens e 

design que constroem significados” (ROJO; MOITA LOPES, 2004, p. 30). Desta forma, 

compreendo que a escola, neste caso, o LDCN, deve oferecer esses recursos multissemióticos 

que abordem variadas linguagens. Arrisco-me a afirmar que essas linguagens devem retratar as 

práticas sociais de diferentes esferas, o que contribuirá para que o aluno atribua sentido ao GO 

que ele irá produzir posteriormente.  

Como fator negativo, aponto a limitação no que se refere à apresentação de atividades 

sobre o TE + ilustração. Entendo que apresentar apenas uma proposta de produção de GO 

desmereceu a utilização de recursos multissemióticos.  

Assim, mesmo com esta baixa exploração, considero que a questão analisada contempla 

a previsão da BNCC (BRASIL, 2018), pois coopera para a oralidade na perspectiva da 

construção de sentido utilizando para isso recursos multissemióticos.  
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4.3.2 ‘Frutificação’ Qualitativa do Primeiro Objetivo Específico - Categoria 2 (Produção 

de textos orais de caráter científico) 

 

Nesta subseção, faço a análise qualitativa da Categoria 2 do primeiro objetivo específico 

(BNCC).  

Com o propósito de averiguar se a coleção BMC (2017) responde às previsões da BNCC 

(BRASIL, 2018) acerca da oralidade, trago um exemplo ilustrativo. O objetivo é observar se a 

coleção proporciona ao aluno condições para a produção de textos orais de caráter científico 

favorecendo a interação, de modo a analisar se a abordagem dada aos gêneros orais pela 

coleção de livro didático de CN alinha-se ao que é previsto pela BNCC (BRASIL, 2018) em 

relação ao eixo de ensino produção de texto oral. 

Apresento um exemplo identificado pelo ícone de atividade oral. A proposta de 

produção do GO ‘discussão’ é nomeada ‘A vida que a gente não vê’ e é exibida no LDCN do 

4º Ano (p. 29), Unidade I, Capítulo 4, intitulado ‘Os fungos e os protozoários’. Neste capítulo, 

objetiva-se conhecer os fungos e compreender que eles são seres vivos, e também conhecer os 

protozoários e algumas doenças causadas por eles. Pertence à seção ‘Atividades práticas’, da 

categoria ‘Experimento’. 

O objetivo da questão analisada é discutir e relacionar o surgimento do bolor no pão 

com o desenvolvimento do fungo, o qual cresce rapidamente devido às condições de 

temperatura e umidade. 

A questão foi classificada por mim como o GO ‘discussão’, pois o aluno deveria discutir 

os resultados do experimento realizado por seu grupo com o restante da turma. Para tanto, 

deveria produzir um texto oral de caráter científico, ou seja, um enunciado científico. Bakhtin 

(1997) indica que o enunciado é produto das relações sociais. Para ele, “a palavra é um território 

compartilhado, quer pelo expedidor, quer pelo destinatário” (BAKHTIN, 1997, p. 85) e todo 

enunciado pertence a um gênero.  

Bakhtin (1997) afirma que há dois aspectos essenciais para que o texto seja reconhecido 

como um enunciado: o querer-dizer de quem produz o enunciado (autor) e a produção deste, 

sempre ligada às condições de produção e as suas relações com outros enunciados. 

Já Geraldi (2011), aponta que para que um texto seja produzido é necessário que o autor 

se preocupe com a compreensão do seu interlocutor. Desta forma, são desenvolvidas ações com 

a linguagem e ações sobre a linguagem. Assim, o autor elenca estratégias para sua produção 

textual, envolvendo suas atividades cognitivas.  
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 A atividade tem início na (p. 28). A proposta é que os alunos investiguem a participação 

dos fungos na decomposição do pão. Antes de iniciar a ‘Atividade prática’, o LDCN orienta o 

professor a incentivar os alunos a lerem o ‘Experimento’ e a tirarem suas dúvidas. Depois, que 

seja realizada uma discussão em grupos sobre o que acham que acontece com um pão enquanto 

ele estraga. Na sequência, os grupos deverão realizar um registro coletivo das ideias levantadas 

por eles. Caso surja a ideia do mofo no pão, o LD sugere que o professor questione acerca do 

conhecimento dos alunos sobre este conceito. Há também uma ‘Sugestão de atividade’, 

intitulada: ‘Conservação dos alimentos’. A proposta é que os alunos pesquisem técnicas de 

conservação de alimentos (salga, enlatamento, congelamento, tratamento químico). O objetivo 

é que os alunos percebam que estas técnicas reduzem o crescimento ou eliminam os 

microrganismos presentes nos alimentos.  

O ‘Experimento’ (p. 28) é apresentado através de um texto instrucional. Ele orienta o 

aluno, transmitindo-lhe várias informações: 1) ‘O que você vai fazer’, ou seja, o objetivo da 

atividade; 2) ‘Material’, ou seja, os elementos necessários; 3) ‘Como você vai fazer’, ou seja, 

os procedimentos. Por fim, há uma ilustração de como devem ser organizadas as etiquetas e os 

pacotes com os pães. 

Na página seguinte (p. 29)43, há ainda duas questões: uma atividade que orienta a 

quantidade de dias necessários para o ‘Experimento’, e outra com uma tabela a ser construída 

no caderno e preenchida durante os dias de observação. Azevedo (2013) aponta aspectos 

positivos das atividades que envolvam a experimentação em CN:  

 

utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a 

compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu 

processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber 

e a agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto como 

acontecimentos e buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, 

uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações. 

(AZEVEDO, M., 2013, p. 22). 

 

Finalizada esta parte prática, na seção ‘Para você responder’, o LDCN propõe três 

questões: a primeira sugere uma ‘resposta pessoal’ escrita; a segunda sugere uma produção de 

texto oral seguida pelo registro escrito das conclusões do grupo com ‘respostas variáveis’; a 

terceira trata-se de uma produção de texto oral, sem gênero definido pela coleção BMC (2017), 

sendo esta a questão escolhida para ser analisada aqui. 

 
43 Anexo 5  
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Demonstro uma proposta de produção de GO existente no LDCN que contemple a 

previsão da BNCC (BRASIL, 2018). Adicionei uma seta na questão 3 para otimizar a 

identificação do que analiso. 

 

Figura 8: Exemplo ilustrativo: Primeiro Objetivo – ‘Categoria 2’  

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 4 (p. 29) 

  

Durante a análise, aponto como assertiva a estratégia da coleção BMC (2017) ao eleger 

um ‘Experimento’ para fundamentar a produção de um texto oral de caráter científico, elencada 

por mim como GO ‘discussão’. Para que a produção textual oral transite da espontaneidade (no 

mundo das hipóteses) para a cientificidade (conjunto de verdades), busca-se que o aluno discuta 

o conhecimento científico produzido por seu grupo. Assim, ele irá observar e discutir dados 

coletados e registrados em uma tabela, comparar fenômenos, analisar os resultados e realizar 

conclusões, utilizando-se de terminologias adequadas ao caráter científico. Sobre esta 

“passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado”, Saviani (2015, p. 292) diz ser um 

movimento dialético que o ambiente escolar privilegia ao aluno.  
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Ao tratar do uso das terminologias construídas cientificamente e utilizadas durante as 

aulas de Ciências, Bizzo (2006, p. 56) afirma que “os alunos, à medida que progridem nos seus 

estudos, passam dos argumentos perceptivos aos conceituais”. Na questão analisada, observei 

ser possível ao aluno progredir da primeira etapa do levantamento de hipóteses até a última 

etapa da discussão em grupo sobre os fenômenos ocorridos. Nesta última, o aluno teria formado 

o conceito, da vida e da evolução de microrganismos (fungos) presentes no pão e beneficiados 

com a presença da umidade, da escuridão e da temperatura ambiente. 

Sobre a constituição do caráter científico, Fogaça (2020) diz que ele consiste em um 

conjunto de etapas ou passos organizados por quem pesquisa, para estudar os fenômenos. As 

principais etapas são: a observação, a elaboração do problema que se deseja pesquisar, o 

levantamento de hipóteses, a experimentação, a coleta de dados, a análise dos resultados e a 

conclusão do que se pesquisou. Considero que estas etapas foram contempladas durante a 

atividade prática, numa linguagem acessível aos alunos. 

Por outro lado, não encontrei nenhuma orientação ligada ao ensino do GO, com exceção 

do ícone que sinalizava a produção ser oral. Tenho a perspectiva de que as orientações didáticas 

dadas pelo LD ao ensino das CN possam contribuir, de alguma maneira, com a produção de 

textos orais de caráter científico. 

Outro aspecto que considero é o fato de que devido ao ‘Experimento’ ser orientado para 

ser realizado em grupos e, posteriormente ser produzido o GO ‘discussão’, estas ações podem 

favorecer a interação.  

Sobre a interação, Bakhtin/Volochínov (2014) dizem que a interação verbal é o maior 

princípio da língua, a saber 

 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 123). 

 

Na interação, o locutor e o interlocutor são responsáveis pela emissão e recepção de 

mensagens. Para Bakhtin/Volochínov (2014), o locutor é um ser social, por isto, construído 

tanto pela interação quanto pelas relações sociais de seu contexto.  

Vygotsky (1991) diz que é a partir da interação social dos sujeitos entre si e com o 

mundo que a linguagem é construída continuamente. Nesse sentido, as trocas que o sujeito 

realiza com o meio, ou seja, a interação, desencadeiam o processo de aprendizagem, além de 

outros processos, como os culturais, por exemplo, os quais constituem o Homem.  
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Sobre isto, Morato (2000, p. 154) afirma que o pensamento vygotskyano diz que “não 

há possibilidades integrais de conteúdos cognitivos ou domínios do pensamento fora da 

linguagem, nem possibilidades integrais de linguagem fora dos processos interativos humanos”. 

A autora ainda afirma que “Vygotsky sugere que todo pensamento verbalizado é (auto) 

regulador. Não se trata de algo puramente metacognitivo: a organização interna da linguagem 

é fundamentalmente estruturada pelas regularidades enunciativo-discursivas constitutivas das 

interações humanas” (MORATO, 2000, p. 161). 

E é nessa interação, proporcionada pelas relações criadas a partir do ‘Experimento’ em 

grupo, seguido pela produção textual oral do GO ‘discussão’, que julgo que a questão analisada 

atende as previsões da BNCC (BRASIL, 2018) acerca da oralidade em relação à categoria 

produção de textos orais de caráter científico, favorecendo a interação. 

 

4.4 A ‘FRUTIFICAÇÃO’ QUANTI-QUALITATIVA DOS DADOS – SEGUNDO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O segundo objetivo desta Dissertação de Mestrado é refletir se os gêneros orais 

apresentados pela coleção favorecem o letramento crítico do aluno.  

O letramento crítico que busquei verificar na coleção BMC (2017) é aquele que indica 

que o aluno analise e posicione-se criticamente em relação aos textos orais e escritos. Este 

letramento é necessário para uma visão ativa em relação ao mundo. Propõe uma perspectiva 

que ultrapasse a escola conteudista ou domesticadora, dando ao aluno a oportunidade de uma 

educação emancipatória e transformadora, como apresenta Freire (1981). Esta perspectiva 

defende que o processo de ensino não seja atrelado apenas a um programa civilizatório 

salvacionista aos menos favorecidos. 

Soares (2009) diz que o letramento se relaciona às práticas sociais de leitura e escrita 

complexas, às quais superam a tecnologia da alfabetização. O letramento possui efeitos de viés 

sociocultural, político, econômico e linguístico, tanto para o aluno quanto para o grupo social a 

que se vincula.  

Street (2014) diz que o letramento compreende aspectos ideológicos das práticas sociais, 

seguido de dois modelos44: autônomo e ideológico.  

Ao quantificar as 211 (duzentas e onze) propostas de produção de GOs na coleção BMC 

(2017), procurei enunciados que provocassem o aluno a ultrapassar a mera decodificação do 

 
44 Ambos foram aprofundados no Capítulo 2. 



 

117 

 

enunciado lido/escrito/falado por ele conforme as perspectivas de Freire (1981, 1987, 1990, 

1996), Street (2014) e Soares (2009). Observei também se o encaminhamento para a produção 

de GO poderia permitir a criticidade, o questionamento a ideologias, bem como a superação 

de elementos linguísticos, indo além da simples decodificação de sinais explícitos. 

Para tanto, guiei-me pelas categorias de análise construídas através dos estudos 

produzidos por Paniago-Lima (2019). Este pesquisador se empenhou em analisar o trabalho 

textual que favorecesse o letramento crítico do aluno, em uma coleção de LD de Inglês. 

Identifiquei que meus dados quantitativos demonstraram uma baixíssima ocorrência de 

propostas de produção de GOs que contemplam o letramento crítico. Trago o gráfico na 

sequência para demonstrar isso. 

 

Gráfico 6: Letramento Crítico 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Desfavoravelmente, a ocorrência destes dados relacionados ao letramento crítico somou 

apenas 4 (quatro) propostas, ou seja (1,8%) do total das 211 (duzentas e onze) propostas de 

produção de GOs encontradas na coleção BMC (2017). Considerei que as 4 (quatro) propostas 

atenderam a Categoria 1, ou seja, contribuíram com a criticidade nos volumes do 1º e 5º 

Anos, o que significa (1,8%) das 211 (duzentas e onze). Observei 1 (uma) única proposta no 

volume do 5º Ano, a qual atendeu as duas categorias analisadas. Além de contribuir com a 

0

10

20

30

40

50

60

1º Ano
2º Ano

3º Ano
4º Ano

5º Ano

52

43

41

36
36

2

0
0

0
1

0
0

0
0

1

Letramento crítico

Propostas de produção de GOs Permissão à criticidade Superação de elementos linguísticos



 

118 

 

criticidade, ela também abordou a superação de elementos linguísticos. Esta última categoria 

contemplou (0,4%) do total. 

Sobre isso, apresento 4 (quatro) problematizações. A primeira diz respeito ao fato de eu 

ajuizar que as categorias de análise construídas por Paniago-Lima (2019) foram exitosas para 

investigar o favorecimento do letramento crítico no LD de Inglês. Para isto, ele analisou quatros 

categorias, das quais me apropriei, realizando ajustes e utilizando três delas. Assim, procurei 

ver se a coleção BMC (2017) ofereceu ao aluno propostas de produção de GOs em que houvesse 

a permissão à criticidade, o questionamento a ideologias e a superação de elementos 

linguísticos, favorecendo o letramento crítico do aluno. Acredito que o enfoque ao letramento 

crítico perpassa a linguagem como um todo, devendo abranger, portanto, todas as esferas de 

atividade humana, pois todas são permeadas pela língua. Digo isto fundamentada em Bakhtin 

(1997). O autor defende que “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

Assim, as oportunidades de criticar, questionar e superar os elementos linguísticos 

oralmente deveriam, a meu ver, ser mais representativas no LDCN.  

A segunda problematização que apresento é o fato da coleção BMC (2017) não explorar 

as questões do letramento crítico. Ao ler a proposta didática da coleção, ela afirma 

discretamente que “a escola pode propiciar o domínio de conhecimentos, valores e 

procedimentos aos alunos para que adquiram participação social e política de modo crítico” 

(YAMAMOTO, 2017, p. XVII. Livro do Professor). Essa afirmação não foi efetivada ao longo 

da coleção. Em um outro momento são citados os quatro objetivos formativos gerais da coleção, 

sendo um deles a formação cidadã a qual “envolve [...] questões de justiça, equidade, 

solidariedade, respeito mútuo, combate às discriminações e reconhecimento de conflitos na 

sociedade” (YAMAMOTO, 2017, p. XVI. Livro do Professor). Assim, posso afirmar que 

apenas (2%) das propostas de produção de GOs envolveram o que considero ser letramento 

crítico, apesar dos apontamentos feitos pela coleção ao dizer que considera tanto a formação 

cidadã quanto a formação social e política de modo crítico. Acredito que houve um 

distanciamento do que foi proposto e o que realmente foi oferecido. A meu ver, a coleção perdeu 

a oportunidade de explorar a entrada da racionalidade (através da oralidade) do aluno, como 

afirmei usando Marcuschi (2010) no Capítulo 3.  

A terceira problematização que apresento é o fato da coleção BMC (2017) dizer estar 

adequada ao que é previsto pela BNCC (BRASIL, 2018) quando afirma contemplar desde as 

competências gerais, as quais devem ser desenvolvidas em todos os componentes curriculares, 
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até as competências específicas, elaboradas para as CN. Ou seja, a coleção se propôs a 

“valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos [...] e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade (BRASIL, 2018, p. 9. Grifos nossos). Desta 

forma, julguei que os aspectos relacionados à criticidade também seriam contemplados pelo 

eixo da oralidade, ou que, pelo menos, houvesse um equilíbrio sobre estas questões. Como já 

defendi em outros momentos, baseada em Guedes; Souza (2011), é responsabilidade da escola 

como um todo e não apenas do professor de Língua Portuguesa oportunizar o desenvolvimento 

da oralidade, escrita, leitura. Considero que a coleção BMC (2017) por ser “um importante 

veículo de consolidação, difusão universal e perenização das disciplinas escolares” 

(MUNAKATA, 2016, p. 125), poderia ter explorado mais expressivamente as questões do 

letramento crítico.  

A quarta e última problematização que apresento é o fato de as CN serem um 

componente curricular muito oportuno para o amplo debate e para o aspecto investigativo. 

Sobre o ensino de CN, Bizzo (2006) afirma que ele 

 

deve proporcionar a todos os estudantes a oportunidade de desenvolver 

capacidades que neles despertem a inquietação diante do desconhecido [...] 

assim, os estudantes poderão desenvolver posturas críticas, realizar 

julgamentos e tomar decisões fundadas em critérios tanto quanto possível 

objetivos (BIZZO, 2006, p. 14). 

 

Entre as capacidades possíveis para o desenvolvimento de tudo isto está a produção de 

GOs. Considero como infortúnio a coleção trabalhar em apenas (1,8%) das propostas o 

letramento crítico. Perder esta possibilidade contradiz com o que Bizzo (2006) aponta sobre a 

importância das CN para a formação do aluno. Para o autor, a área “contribui efetivamente para 

a ampliação da capacidade de compreensão e atuação no mundo em que vivemos” (BIZZO, 

2006, p. 11). 

Assim, através destas problematizações, concebo estar questionando os possíveis fatos 

desta quase ausência de propostas de produção de GOs que favorecessem o letramento crítico 

do aluno. 
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4.4.1 ‘Frutificação’ qualitativa do segundo objetivo específico – categoria 1 (Contribuição 

com a criticidade) 

 

A partir desta subseção, analiso qualitativamente a Categoria 1 do segundo objetivo 

específico (Letramento crítico).  

Com o propósito de elucidar sobre como a contribuição com a criticidade foi referida 

na coleção BMC (2017), trago um exemplo ilustrativo. O objetivo é verificar se os gêneros 

orais apresentados pela coleção favorecem o letramento crítico do aluno, permitindo-o 

expressar sua visão pessoal de forma crítica, a partir de variados gêneros do discurso orais. 

O exemplo é sinalizado pelo ícone de atividade oral. A proposta aparece no LDCN do 1º Ano 

(p. 99), Unidade IV, nomeada ‘Os materiais ao seu redor’, presente no Capítulo 3, intitulado 

‘Obtenção dos materiais’. A finalidade deste capítulo é a de conhecer a origem de alguns 

materiais, além de apresentar os conceitos relacionados à redução do consumo e da produção 

de lixo. O exemplo pertence à seção ‘O mundo que queremos’.  

Elenquei a questão 4 (2º item) para ser analisada. Inicia-se na p. 98 (noventa e oito) e 

finaliza na p. 99 (noventa e nove). O objetivo da questão é conscientizar os alunos sobre a 

acumulação excessiva de brinquedos, levando-os ao pensamento favorável sobre a redução da 

produção de lixo. O LD propõe que o professor questione os alunos sobre como lidam com os 

brinquedos que consideram ‘velhos’ ou com os quais já não brincam.   

A atividade apresenta um texto intitulado ‘Meu brinquedo, seu brinquedo!’ (p. 98)45. Ao 

redor do texto, há ilustrações de vários brinquedos. A intenção é enfatizar o problema que o 

plástico traz para o meio ambiente. Também se propõe aos alunos a doação ou a troca de seus 

brinquedos, ao invés de jogá-los no lixo aumentando a poluição. Na sequência, há 2 (duas) 

questões de leitura e escrita na seção ‘Compreenda a leitura’ e uma questão a qual trata-se de 

produção de texto oral.   

Em seguida (p. 99), há uma proposta denominada ‘Faça a sua parte’46. O LDCN 

apresenta um texto instrucional. Na introdução deste, questiona-se a possibilidade de o aluno 

organizar e participar de uma feira de troca de brinquedos O texto orienta o aluno a seguir as 

seguintes etapas: 1) Separar os brinquedos que não usa mais; 2) Estipular com o professor as 

regras da feira; 3) Combinar a data e a forma de exposição para que a trocas se efetivem. Há a 

ilustração de uma feira de troca em sala de aula, contendo uma professora rodeada por 6 (seis) 

 
45 Anexo 6 
46 Anexo 7  
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alunos, dentre estes, uma aluna com deficiência física, outro com comprometimento visual e 

alunos apresentando diversidades étnicas. Há também um texto complementar47 que busca 

subsidiar o professor sobre o tema da feira de troca, exemplificando e apontando os benefícios 

desta atividade, tais como a brincadeira, as relações criadas entre os participantes, as questões 

sobre o consumismo e a possibilidade de serem realizadas em diversos locais. Por fim, aparece 

a questão 4 a ser analisada. Nela, há dois itens, ambos propostos para serem realizados a partir 

de produções orais. Analisarei somente o segundo item, o qual classifiquei como sendo o ‘GO’ 

‘resposta argumentativa’.  

A proposta de produção do GO é exibida como segue. Indiquei o 2º item da questão 4 

com uma seta para auxiliar a identificação do que analiso.  

 

Figura 9: Exemplo ilustrativo: Segundo Objetivo – ‘Categoria 1’ 
 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 1 (p. 99) 

 

Na análise, considerei pertinente o tema abordado em relação às questões da produção 

de lixo e do consumismo, provenientes, dentre tantas coisas, do plástico (relacionado aos 

brinquedos dos alunos). Acredito que este tema pode contribuir para a aprendizagem através 

 
47 Anexo 8  
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das interações e do compartilhamento de significados presentes no cotidiano dos alunos. Acerca 

disto, Nascimento e Barbosa-Lima (2006) dizem que  

ensinar ciências para crianças é dar-lhes a oportunidade de melhor 

compreender o mundo em que vivem. De ajudar a pensar de maneira lógica e 

sistemática sobre os eventos do cotidiano e a resolverem problemas práticos, 

desenvolvendo a capacidade de adaptação às mudanças de um mundo que está 

sempre evoluindo científica e tecnologicamente (NASCIMENTO; 

BARBOSA-LIMA, 2006, p. 2). 

 

A produção excessiva de lixo é uma das inúmeras consequências ambientais do advento 

da industrialização, da economia liberal e do consumismo alienador. Segundo o World Wide 

Fund For Nature (WWF)48, ou Fundo Mundial para a Natureza, infelizmente o Brasil é o 4º 

país que mais produz lixo no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e Índia. 

Além disto, há estudos que comprovam que cada pessoa produz em média de 800 gramas a 1 

kg de lixo/dia, ou de 4 a 6 litros. Ao considerar todos estes dados, julgo que abordar este tema, 

de forma lúdica como a feira de troca, busca conscientizar os alunos sobre a importância do 

consumo consciente. A BNCC (BRASIL, 2018) dentro das competências específicas das CN 

para o Ensino Fundamental estabelece que o aluno deve agir de forma pessoal e coletiva, 

buscando nos conhecimentos das Ciências subsídios para a tomada de decisões sobre as 

questões socioambientais e sustentáveis. 

Analiso que a coleção BMC (2017) abordou ideologicamente a busca da mudança do 

ponto de vista dos alunos. O objetivo da proposta de produção era a conscientização do aluno 

sobre as questões que decorrem do consumismo de brinquedos. Indicou-se que a feira de troca 

seria uma opção benéfica para amenizar a produção do excesso de lixo, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente através desta ação coletiva. Bakhtin/Volochínov (2014, p.121) 

consideram que a linguagem é um fenômeno socioideológico, assim a ideologia é social, fruto 

das interações e é construída em todas as esferas, no caso a que me refiro, a escolar. Para eles, 

“toda palavra é ideológica e toda utilização da língua está ligada à evolução ideológica” 

(BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2014, p.121).   

Entendo que a proposta, neste âmbito ideológico, motiva os alunos a participarem de 

uma atividade interativa, envolvendo-os em reflexões e reorientações de consciência. Vygotsky 

(1991) afirma que os sujeitos são internamente mobilizados por estratégias externas. Desta 

forma, a interação sujeito-objeto, proveniente da mediação tanto do professor quanto dos 

 
48 Fonte: Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo, diz WWF. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-produz-lixo-no-

mundo-diz-wwf. Acesso em: 17 out.2020. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-produz-lixo-no-mundo-diz-wwf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-03/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-produz-lixo-no-mundo-diz-wwf
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colegas de turma, poderia proporcionar a passagem das funções psicológicas elementares para 

as funções superiores (formação de ideias, raciocínio). Isto reafirma a instância da escola como 

uma esfera privilegiada acerca das aprendizagens, promotora do desenvolvimento destas 

funções psicológicas superiores. Assim, percebo que o LDCN contribuiria também com a 

possibilidade desta mudança qualitativa referente ao desenvolvimento do aluno. 

Assinalo que a presença dos recursos multissemióticos presentes na atividade, 

principalmente em relação à apresentação da diversidade dos alunos em sala de aula, bem como 

variedade de brinquedos, aproxima o aluno do contexto da sua convivência. Sobre isto, Lajolo 

(1983) diz que a utilização da linguagem não-verbal pode criar uma certa semelhança entre a 

ilustração do LD com as próprias ilustrações do aluno.  

Sobre a questão que analiso, discordo acerca da classificação feita pelo LDCN como 

sendo GO ‘resposta pessoal’ e, portanto, pertencente ao aspecto tipológico ‘expor’. 

Classifiquei-a como GO ‘resposta argumentativa’, pertencente ao aspecto ‘argumentar’, pois, a 

partir do questionamento “por quê?”, o aluno teria que apresentar sua tese e a justificativa para 

esta tese. Assim, deveria argumentar se concorda ou não com o fato de a feira de troca ser uma 

boa opção para os brinquedos não irem para o lixo, além de justificar o motivo da defesa desta 

tese.  

Aponto como fator limitante a baixa ocorrência deste tipo de proposta oferecida pela 

coleção, o equivalente a (1,8%) das 211 (duzentas e onze) propostas apresentadas. Avalio que 

a coleção BMC (2017) poderia ter ampliado quantitativamente este tipo de proposta. 

Entretanto, julgo que a questão analisada contribui com a criticidade, permitindo ao 

aluno expressar sua visão pessoal, colaborando desta forma com o letramento crítico ideológico 

apresentado por Street (2014), o qual preocupa-se em estimular o aluno a ser responsivo, 

interativo e crítico-reflexivo, características que inferi serem possivelmente beneficiadas pela 

proposta analisada.  

 

4.4.2 ‘Frutificação’ Qualitativa do Segundo Objetivo Específico – Categoria 2 (Superação 

de elementos linguísticos) 

 

Nesta subseção, faço a análise qualitativa da Categoria 2 do segundo objetivo específico 

(Letramento crítico).  

Com a intenção de esclarecer sobre como a superação de elementos linguísticos foi 

abordada na coleção BMC (2017), trago um exemplo ilustrativo. O objetivo é refletir se os 
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gêneros orais apresentados pela coleção favorecem o letramento crítico do aluno, dispondo-o a 

articular a abordagem dos elementos linguísticos à formação de um locutor crítico, 

ultrapassando a mera decodificação de sinais explícitos. O exemplo é identificado pelo ícone 

de atividade oral. A proposta aparece no LDCN do 5º Ano (p. 155), Unidade III, nomeada ‘O 

céu e a noite’, presente no Capítulo 4, intitulado ‘Instrumentos de observação do céu’. Neste 

capítulo, procura-se conhecer os movimentos da Terra, do Sol e das estrelas e alguns aparelhos 

para a observação do céu. O exemplo pertence à seção ‘O mundo que queremos’.  

Escolhi a questão 2 (1º item) para ser analisada. Ela foi a única proposta da coleção, 

dentre os 5 (cinco) volumes, que atendeu à Categoria 3 ‘Superação de elementos linguísticos’.  

A atividade (p. 154-155) tem o objetivo de debater sobre o preconceito contra a mulher 

e propor formas de combatê-lo, também de fazer o aluno conhecer algumas mulheres que deram 

importantes contribuições para a Astronomia. O LD propõe que o professor interaja com o 

aluno, questionando sobre qual conhecimento ele tem sobre o preconceito, se já vivenciou ações 

preconceituosas, se acredita que o preconceito existe e, caso exista, o que fazer para rejeitá-lo.  

Nas orientações didáticas específicas, há um encaminhamento especial para o trabalho 

com o ‘Domínio da linguagem’ (p. 154)49, focando a oralidade. Já as orientações didáticas 

gerais levam o professor a ler o texto ‘As mulheres na Astronomia’ (p. 154)50. Para completar 

esta página, há três imagens (fotografias) de mulheres que se destacaram na Astronomia em 

nível mundial. Na próxima página (p. 155), o LD disponibiliza mais uma imagem (fotografia), 

de uma astrofísica brasileira, Beatriz Barbuy51. Na sequência, há a questão 1 (compreenda a 

leitura), em que o aluno deve responder de forma objetiva o que apreendeu do texto. Por fim, a 

questão 2 é subdividida em 4 (quatro) itens, sendo que analiso o 1º item da questão.  

A proposta de produção do GO trata-se de uma ‘conversa grupal’ existente no LDCN e 

é exibida como segue. Indiquei o 1º item da questão 2 com uma seta para auxiliar a identificação 

do que analiso.  

 

  

 
49 Anexo 9 
50 Anexo 10 
51 A brasileira se destacou mundialmente nos estudos das estrelas. Foi vice-presidente da União Astronômica 

Internacional. 
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Figura 10: Exemplo ilustrativo: Segundo Objetivo – ‘Categoria 2’  

 

 
 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 155) 

 

Na análise, considerei pertinente a presença da ‘Orientação específica’ à oralidade (p. 

154). Nesta, o LDCN diz que “a capacidade do aluno debater oralmente, formulando e 

expressando seus pensamentos de forma clara [...] é importante para o pleno exercício da 

cidadania” (YAMAMOTO, 2017, p. 154).  

Aponto assertividade desta declaração, porém explico que, por mais que a ação seja 

debater, a coleção propõe que os alunos façam uma conversa entre eles (conversa grupal). 

Assim, o GO proposto não é o ‘debate’, mas possui funções didáticas que levam o aluno a 

argumentar durante a produção da ‘conversa grupal’. 

Na sequência da análise, através da leitura do texto ‘As mulheres na Astronomia’ (p. 

154), percebi a ênfase à desigualdade percentual entre mulheres e homens na profissão de 
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cientista. O texto indicou que ainda há preconceito de que as Ciências não são “coisa de 

mulher”. Na sequência, apresento um trecho do texto a que me refiro. 

 

Figura 11: Trecho do texto ‘Mulheres na Astronomia’ 

 

 
 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 154). 

 

Na (p. 155), na seção ‘Vamos fazer’, o 1º item da questão 2 retoma a expressão “coisa 

de mulher” e questiona o aluno acerca do que isto quer dizer. Também interroga o aluno sobre 

existência ou não de uma determinação da mulher para exercer algum tipo de profissão. Trata-

se de uma proposta de produção do GO ‘conversa grupal’. Interpretei que é neste momento que 

a coleção BMC (2017) colabora para que o aluno consiga superar elementos linguísticos. 

Digo isto, pois analiso que a presença das aspas na expressão “coisa de mulher” pode dar sentido 

para o aluno ultrapassar a decodificação destes sinais explícitos, de maneira a favorecer a 

formação de um locutor crítico. Tudo isto considero colaborar para o letramento crítico do 

aluno.  

Assim, além desta superação do elemento linguístico, considero que a escolha do GO 

‘conversa grupal’ enriquece as capacidades de argumentação dos alunos.  

Feitas todas estas considerações favoráveis à atividade analisada, aponto, entretanto, um 

aspecto que indico como negativo. Digo isso em relação à baixíssima ocorrência deste tipo de 

proposta oferecida pela coleção. Em termos percentuais, equivale a (0,47%) das 211 (duzentas 

e onze) propostas apresentadas pela coleção, ou seja, um dado quase insignificante. Avalio que 

a coleção BMC (2017) não abordou quantitativamente, de maneira suficiente, a superação dos 

elementos linguísticos.  

Por outro lado, pondero que a proposta pontualmente analisada sobre o GO ‘conversa 

grupal’ pode sim contribuir para a superação de elementos linguísticos e para a formação de 

um locutor crítico, ultrapassando a mera decodificação de sinais explícitos, favorecendo o 

letramento crítico do aluno.  
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4.5 A ‘FRUTIFICAÇÃO’ QUANTI-QUALITATIVA DOS DADOS –TERCEIRO 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

O terceiro objetivo desta Dissertação de Mestrado é verificar se as atividades propostas 

a partir dos gêneros orais contribuem para a ampliação de capacidades requeridas em esferas 

extraescolares relacionadas a esses gêneros. 

Sobre as esferas, Bakhtin/Volochínov (2014) as propõem como sendo o advento 

organizador dos gêneros. Assim, é nelas que ocorrem as interações e são constituídos os 

enunciados que nelas circulam, resultando nos gêneros do discurso particulares de cada esfera. 

Antes de apresentar a ‘frutificação’ dos dados, reforço que a metodologia desenvolvida 

nesta verificação indica a utilização das estratégias de Bortoni-Ricardo (2008) e sua abordagem 

interpretativista. A autora pauta-se numa concepção que considera a realidade social e, de certa 

forma, opõe-se ao positivismo. Assim, considero a realidade social, mesmo não pesquisando o 

campo, como já explicitado e justificado. 

Na busca por sistematizar as categorias de análise deste terceiro objetivo, as quais 

mencionam os aspectos tipológicos e suas relações com as capacidades de linguagem, apresento 

uma adaptação do agrupamento de gêneros orais e escritos, produzido pelos estudos dos autores 

genebrinos Dolz e Schneuwly (2011). 

Estes agrupamentos são compostos por 5 (cinco) aspectos, que compuseram os estudos 

sobre sequências didáticas para o oral e a escrita em conjunto com as progressões através de 

ciclos/séries, sendo eles ‘narrar’, ‘relatar’, argumentar’, ‘expor’ e ‘descrever ações’.  

Dolz e Schneuwly (2011, p. 50) declaram que “não é possível classificar cada gênero 

de maneira absoluta em um dos agrupamentos propostos”. Assim, um mesmo GO pode 

pertencer a mais de um aspecto tipológico, a depender das particularidades do trabalho didático 

a ser desenvolvido. 

Destes aspectos, analisei 2 (dois): ‘expor’ e ‘argumentar’. Para assegurar este critério de 

escolha acerca dos dois aspectos tipológicos52, justifico que considerei as relações destes com 

a construção das categorias de análise do terceiro objetivo.  

 
52 Os aspectos tipológicos ‘narrar’ e ‘descrever ações’ obtiveram uma baixa frequência quantitativa, a saber: o 

‘narrar’, com apenas 2 (duas) propostas; o ‘descrever ações’, com nenhuma proposta nos 5 (cinco) volumes. O 

aspecto “relatar ‘obteve 14 (quatorze) propostas. Todos estes 3 (três) aspectos tipológicos não serão analisados por 

não fazerem constituírem os objetivos da minha pesquisa. 
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Baseada em Schneuwly e Dolz (2011), reafirmo que o gênero escolarizado “é sempre 

uma variação do gênero de referência”, assim, são objetos de ensino e aprendizagem advindos 

de outras esferas sociais. Sobre isto, Da Silva (2011) declara  

 

Os gêneros trabalhados com os alunos [...] não são gêneros escolares, tendo 

em vista que não circulam ‘naturalmente’ na esfera escolar Para sua entrada 

na escola, esses gêneros passaram por um processo de didatização, tornando-

se escolarizados (DA SILVA, 2011. p. 6. Grifos do autor). 

 

 Desta forma, alguns exemplos destes gêneros escolarizados podem ser a piada, a receita, 

o relato de experiência, o diálogo argumentativo. De maneira distinta, assinalo que há também 

os GOs que são de origem escolar, como é o caso das respostas de atividades escolares, da 

chamada, da prova oral. Por isto, permanecem os dois conceitos, ‘gêneros escolares’ e ‘gêneros 

escolarizados’. 

Antes de apresentar na sequência um quadro com os agrupamentos segundo o aspecto 

tipológico, atento que muitos destes gêneros podem transitar em diferentes ações humanas, 

modificando-se em outros gêneros, pertencentes a outros aspectos tipológicos. Cito o exemplo 

do GO ‘explicação’, gênero que pode pertencer ao aspecto tipológico ‘expor’ quando o locutor 

estiver explicando sobre algum fenômeno estudado na esfera escolar, como também é possível 

compor o aspecto tipológico ‘narrar’, a partir de um fato a ser contado para uma outra pessoa 

sobre algo que se sabe.  

Reforço que incluo, na última coluna do quadro, gêneros orais presentes na esfera 

extraescolar, os quais poderão ser ampliados mediante a produção de GOs na escola. Esta 

relação é o que pretendo indicar no terceiro objetivo desta Dissertação de Mestrado. 

 

Quadro 5: Agrupamentos de GO segundo os aspectos tipológicos  
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Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Fundamentada nos dados apresentados no Gráfico 1 (p. 71 confira se está nesta página 

mesmo), analiso a predominância das propostas para a produção do gênero do discurso 

‘resposta pessoal’, com 95 (noventa e cinco) ocorrências, o que representa (45%) do total. Em 

segundo lugar foi a ‘resposta de opinião’, com 23 (vinte e três) ocorrências, representando 

(11%) do total. Em terceiro lugar, ‘resposta conclusiva’, com 20 (vinte) ocorrências, 

representando (10%) do total. 

Em relação à representatividade de (45%) do gênero do discurso ‘resposta pessoal’ em 

todos os cinco volumes analisados, destaco o pertencimento deste GO ao aspecto tipológico 

‘expor’, o qual, geralmente, como já dito, é predominante no ambiente escolar. Massetto (2010, 

p. 79) afirma que (95%) das aulas são expositivas e os motivos que este autor aponta para que 

as aulas sejam massivamente povoadas por este gênero são a praticidade diante da limitação de 

tempo e a fragmentação dos conteúdos nas aulas. 

Assim, se as aulas são essencialmente permeadas por GOs pertencentes a este aspecto 

tipológico, consequentemente as produções orais por parte dos alunos também tendem a seguir 

este mesmo padrão. 

Além destas alegações sobre a quantidade, retomo o que indiquei anteriormente na 

apresentação das categorias de análise. Dolz e Schneuwly (2011) dizem que, a respeito do 

domínio social do aspecto tipológico ‘expor’, considerando ser ele um instrumento privilegiado 

para a transmissão de diversos conteúdos, de certa forma, também colabora para a sua 

hegemonia na escola.  

Outro fator que indico é a presença deste GO em todas as aberturas das unidades, o que 

contabilizou um número expressivo de propostas de produção da ‘resposta pessoal’. Nestas 

aberturas, as propostas estão relacionadas ao levantamento de hipóteses dos alunos acerca do 

conteúdo a ser estudado, o qual auxilia um diagnóstico do nível de conhecimento da turma para 

o professor.  

Subsequente, trago um gráfico comparativo do 1º ao 5º Anos, demonstrando os aspectos 

tipológicos ‘expor’ e ‘argumentar’ contemplados. Verifiquei que houve a seguinte frequência: 

a) O aspecto tipológico ‘expor’ obteve um total de 192 (cento e noventa e duas) ocorrências – 

contemplando a categoria ‘apresentação textual oral’; b) O aspecto tipológico ‘argumentar’ 

obteve 3 (três) ocorrências, contemplando a categoria de análise ‘textos argumentativos’. 
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Gráfico 7: Aspectos tipológicos 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Houve uma predominância acentuada do aspecto tipológico ‘expor’ em todos os 5 

(cinco) volumes analisados, totalizando (91%), ou seja, a coleção priorizou a ‘apresentação 

textual oral’ de diferentes formas de saberes, contribuindo para a transmissão e construção do 

saber. 

Antes de refletir sobre os dados quantitativos, recorri à AC de Bardin (2016), a qual 

perpassa as seguintes fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

Na pré-análise, sistematizei todas as propostas, organizadas pelos aspectos tipológicos 

num quadro. Posteriormente, na exploração do material, li cuidadosamente estas propostas, 

tentando compreendê-las. A partir de então, realizei as inferências e as interpretações. 

Nestas interpretações, percebi que quase (100%) das propostas do aspecto tipológico 

‘expor’ eram classificadas em 3 (três) GOs: 1) ‘resposta pessoal’; 2) ‘resposta de opinião’ e 3) 

‘resposta variável’.  

Na ‘resposta pessoal’, observei que foram classificadas, geralmente, as propostas que 

abriam as unidades e mencionavam as hipóteses dos alunos. A ‘resposta de opinião’ se 

relacionava às produções em que o aluno apresentava seu ponto de vista, porém sem uma 

rigidez argumentativa53, mas sim muito mais ligado ao aspecto expositivo. Já em relação à 

 
53 De acordo com Dolz e Schneuwly (2011, p. 56), “dar sua opinião com o mínimo de sustentação” constitui a 

ausência de rigidez argumentativa.   
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‘resposta variável’, tratava-se de uma produção oral adequada a um contexto, em que o aluno 

poderia atribuir diferentes valores, produzindo respostas diferentes desde que adequadas ao 

conjunto. 

Após realizar estas fases da AC de Bardin (2016), percebi que havia ainda a necessidade 

de retomar a averiguação acerca de muitas propostas que, a meu ver, não poderiam ser 

classificadas apenas como ‘resposta pessoal’, ‘resposta de opinião’ ou ‘resposta variável’, além 

daquelas propostas em que não havia a classificação do GO por parte do LD. Assim, me 

subsidiei em Ginzburg ([1939]1989) e nas indicações dadas pela coleção BMC (2017) as quais 

não poderiam ser negligenciadas. Também considerei a teoria de Dolz e Schneuwly (2011), a 

qual aponta as capacidades de linguagem/aspectos tipológicos e suas relações com a produção 

dos gêneros orais e escritos.  

Utilizando estes critérios, criei outras classificações de GOs pertencentes ao aspecto 

tipológico ‘expor’, como ‘resposta conclusiva’, ‘discussão’, ‘explicação’, ‘conversa grupal’, 

‘conversa em dupla’, ‘exposição’, ‘brincadeira em grupo’, ‘entrevista’ e ‘experimento’54, todos 

integrantes do Gráfico 7, apresentado há pouco, na (p. 125).  

A partir dos dados quantitativos, faço algumas considerações a respeito da 

preponderância do aspecto tipológico ‘expor’: a) a primeira reflexão é sobre a pesquisa de 

Massero (2010) e a predominância de (95%) das aulas serem expositivas, o que demonstra que 

o LDCN também segue este mesmo viés; b) a segunda reflexão é o domínio social de 

comunicação ser um instrumento que privilegia a transmissão de conteúdos e saberes; c) a 

terceira reflexão é a presença destas propostas em quase todas as aberturas das Unidades, o que 

somou um significativo índice destas; d) a quarta reflexão pode ser por conta de uma estratégia 

metodológica, buscando dar voz ao aluno, permitindo que ele apresente textualmente os seus 

conhecimentos prévios, dando, ao professor, indicações de como um determinado conteúdo 

poderá ser explorado (a partir do que o aluno já contextualizou dominar). 

Para finalizar estas considerações, aponto o que dizem os autores referência em GOs 

desta Dissertação  

 

Finalmente, as estratégias de ensino supõem a busca de intervenções no meio 

escolar que favoreçam a mudança e a promoção dos alunos a uma melhor 

mestria dos gêneros e das situações de comunicação que lhes correspondem 

(DOLZ, SCHNEUWLY, 2011, p. 45). 

 

 
54 Devido a extensão do texto, não fiz considerações sobre essas outras classificações que criei dos GOs 

pertencentes ao aspecto tipológico ‘expor’.  
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Desta forma, concordo com Joaquim Dolz e Bernard Schneuwly, afirmando que investir 

na boa formação comunicativa do aluno é prepará-lo para dominar a língua em diferentes 

situações. Convém que as práticas de ensino priorizem desenvolver uma relação com o 

comportamento do discurso de forma consciente e espontânea, permitindo o desenvolvimento 

de estratégias de autorregulação e, finalmente, propiciando a construção de atividades de escrita 

e de fala em situações adversas.   

No que tange a este pensamento, acredito que a coleção BMC (2017) poderia ter 

distribuído com um equilíbrio melhor as propostas de produção dos GOs em seus aspectos 

tipológicos, podendo, desta maneira, propiciar ao aluno um domínio mais amplo da língua nas 

mais diversas situações sociais de comunicação. 

O aspecto tipológico ‘argumentar’ representou somente (1,5%) do total das propostas 

entre os volumes analisados, ou seja, 3 (três) de 211 (duzentas e onze), o que significa que se 

relacionaram à categoria dos ‘textos argumentativos’ e ao favorecimento da apresentação da 

tese e justificativa para a tese. 

O LD do 1º Ano obteve (67%) das propostas do ‘argumentar’ em relação aos demais 

volumes. Assim, das 3 (três) propostas, 2 (duas) estão neste volume. Não estou indicando que 

esta baixa ocorrência das propostas do ‘argumentar’ seja satisfatória, mas, sim, o fato de se 

concentrar mais da metade de todas as propostas em um único volume, gerando uma 

desigualdade entre os demais.  

Para mim, um dado muito preocupante, o qual me levou a, pelo menos, cinco reflexões 

(discorro sobre elas na sequência), foi a ausência de propostas do aspecto tipológico 

‘argumentar’ nos volumes do 2º, 3º e 4º Anos, além da baixíssima frequência de apenas 1 (uma) 

proposta no volume do 5º Ano.  

A primeira reflexão é sobre o que já apresentei, fundamentada em Bakhtin/Volochínov 

(2014), quando dizem que todo gênero do discurso, de alguma forma, é argumentativo pela não 

neutralidade do locutor, que sempre terá que se posicionar, ou para concordar ou para refutar 

algo já dito.  

Evidencio que somente este viés argumentativo apontado pelos filósofos russos não 

atende aos pressupostos em que me baseio: a apresentação da tese e a justificativa para a tese, 

o que se relaciona também às indicações de Dolz e Schneuwly (2011, p. 56): “dar sua opinião 

com o mínimo de sustentação”.  

A segunda reflexão que aponto é de total ausência da classificação explícita das 

propostas de produção oral como sendo pertencentes ao aspecto tipológico ‘argumentar’, assim 
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como ocorreu no ‘relatar’. Também usei o critério de ler a proposta e, posteriormente, averiguar 

as capacidades de linguagem exigidas para ela.  

 A terceira reflexão é sobre o posicionamento da BNCC (BRASIL, 2018) a respeito da 

argumentação, já antecipada no Capítulo 1. Ela diz que, entre as competências específicas das 

CN para o Ensino Fundamental, a construção de argumentos está assinalada, de modo que o 

aluno possa  

 

- Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e 

promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 

acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 

preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018, p. 276. Grifos nossos). 

   

 Verifiquei que esta competência acerca da construção de argumentos indicada pela 

BNCC (BRASIL, 2018) foi desfavorecida, tendo sido indicada pelo enfoque quantitativo. 

A quarta reflexão é a apresentação de um sutil viés argumentativo de dois GOs, como 

foi o caso da ‘resposta de opinião’ e da ‘discussão’. Nestes, a proposta direciona para que o 

aluno diga o seu ponto de vista para um grupo de colegas, ou mesmo que ouça as outras 

opiniões. Como não há a proposta de apresentar e justificar uma tese (o ponto de vista), não 

considerei ser pertencente ao aspecto tipológico ‘argumentar’, e sim ao ‘expor’. Reforço que o 

meu critério seguiu a sequência de leitura, compreensão da proposta e, posteriormente, 

averiguação das capacidades de linguagem.  

Considero que, apesar de estarmos sempre produzindo enunciados permeados pela 

argumentação (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014), o LDCN não direciona suas propostas para 

os gêneros do discurso essencialmente argumentativos. 

A quinta e última reflexão é o fato de um mesmo GO, a ‘conversa grupal’, ser 

classificada por mim em aspectos tipológicos diferentes. Em 4 (quatro) propostas encontradas 

foi considerada pertencente ao ‘expor’ e em apenas uma delas ao ‘argumentar. Neste mesmo 

capítulo já citei o que Dolz e Schneuwly (2011) declararam sobre essa possibilidade, a qual vai 

depender da função didática que esse gênero estiver exercendo.   

Na sequência, trago uma tabela com o propósito de retratar a totalidade da diversidade 

dos GO. Apresento, também, outros dois GOs (‘narrativa de tirinha’ e ‘dramatização’) que não 

foram indicados na análise anterior. Estes GOs pertencem ao aspecto tipológico ‘narrar’, 

portanto não participam das categorias de análise elencadas nesta Dissertação de Mestrado, o 

que já justifiquei preliminarmente. Estes dois GOs, juntos, contabilizaram (0,9%), o que 
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considero pouco relevante em nível quantitativo. Também indico a total ausência de propostas 

do aspecto tipológico ‘descrever ações’.  

 

Tabela 1: Aspectos tipológicos, gênero oral, ocorrências e percentual 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2020) 
 

Como já dito, quanto ao aspecto tipológico ‘expor’, a ‘resposta pessoal’ obteve a maior 

ocorrência dentre os GOs relacionados a este aspecto, somando 95 (noventa e cinco) propostas 

nos cinco volumes analisados, o que representa (49%) do total. Isto me leva a considerar a 

necessidade de analisar uma proposta de produção deste GO para responder ao terceiro objetivo 

desta pesquisa. 

Em relação ao aspecto ‘argumentar’, a ‘resposta argumentativa’ ocorreu em 2 (duas) 

propostas, tendo, assim, (67%) de representatividade nas propostas de produção de GOs 
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relacionados a este aspecto tipológico. Isso pode sinalizar a vantagem em analisar uma proposta 

de produção deste GO, a qual me guiará à resposta ao terceiro objetivo desta pesquisa.  

Explicitados todos estes dados quanti-qualitativos com o propósito de contextualizar a 

resposta ao terceiro objetivo da pesquisa, apresento, na sequência, de que forma será conduzido 

o texto da Dissertação de Mestrado a partir de então. 

Inicialmente, analisarei 2 (duas) atividades propostas a partir das 2 (duas) categorias 

ligadas a este objetivo, sendo e 1 (uma) atividade pertencente ao aspecto tipológico ‘expor’ 

(resposta pessoal) e outra pertencente ao aspecto tipológico ‘argumentar’ (conversa grupal).  

Ressalto que estou classificando como ‘resposta pessoal’ o GO no qual o locutor retorna 

um panorama prévio sobre algo que lhe foi indagado. Neste retorno, não há certo ou errado, 

como também não há neutralidade por parte do locutor. Para a ‘conversa grupal’, o critério de 

classificação foi o GO cujo locutor faz uma arguição (apresentação de uma tese e justificativa 

para esta tese) sobre uma pergunta que lhe foi feita, buscando justificar e apontar sua 

perspectiva como sendo a correta.  

A soma das propostas de produção desses dois GOs totalizou 96 (noventa e seis) 

ocorrências, contabilizando (45,5%) do total de todos os gêneros integrantes dos cinco volumes 

analisados (211– duzentos e onze). Considero este dado numérico muito representativo, além 

de contemplar as 2 (duas) categorias do terceiro objetivo deste estudo.  

Esta representação expressiva em percentual sustentou a minha hipótese de que, devido 

a estes gêneros representarem quase a metade de todas as propostas de produção de GO dos 5 

(cinco) volumes analisados, poderão contribuir significativamente para a ampliação de 

capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas a esses gêneros. Naturalmente, 

não perco de vista o fato de que aquilo que referendará esta afirmação será a análise qualitativa 

a partir de atividades extraídas do LDCN, considerando que quantitativo alto não significa 

abordagem qualitativa eficiente. 

Dando prosseguimento, trago uma proposta ilustrativa de cada um destes GO, 

apontando o que venho defendendo a respeito de as propostas de produção de GO (verificadas 

no LDCN) contribuírem ou não para a ampliação de capacidades requeridas em esferas 

extraescolares relacionadas a esses gêneros. Ao exibir a proposta, analiso-a qualitativamente, a 

partir dos pressupostos teóricos que sustentam esta pesquisa. 
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4.5.1 ‘Frutificação’ Qualitativa do Terceiro Objetivo Específico - Categoria 1 

(Apresentação textual oral) 

 

Nesta subseção, faço a análise qualitativa da Categoria 1 do terceiro objetivo específico 

(Contribuição para a ampliação de capacidades em esferas extraescolares). 

Com o propósito de buscar o esclarecimento sobre como o GO ‘resposta pessoal’ foi 

abordado na coleção BMC (2017), trago um exemplo ilustrativo. O objetivo é perceber se ele 

prepara o aluno para situações cotidianas em que o aspecto tipológico ‘expor’ ocorre, dispondo-

o a apresentar textualmente diferentes formas de saberes, favorecendo a transmissão e 

construção destes, de modo a contribuir para a ampliação de capacidades requeridas em esferas 

extraescolares relacionadas a esse gênero. 

O exemplo é caracterizado pelo ícone de atividade oral, já indicado anteriormente por 

mim, durante a apresentação da coleção. A proposta aparece no LDCN do 5º Ano (p. 77), 

Unidade II, nomeada ‘A água’, presente no Capítulo 4, intitulado ‘Usos da água’. Neste 

capítulo, procura-se conscientizar sobre o desperdício de água, estudar como ocorre a poluição 

das águas e identificar o papel da família e da comunidade para o uso correto desta. Não há 

indicação referente a que seção específica do LD a proposta analisada pertence. 

A questão escolhida para ser analisada é a de número 5 (cinco): “Como podemos evitar 

alguns dos problemas apresentados nestas páginas?”. Localiza-se abaixo de um infográfico (p. 

77). Esta proposta foi selecionada por ser julgada por mim como sendo uma que atende melhor 

à Categoria 1, ‘Apresentação textual oral’.  

A atividade tem o objetivo de aprofundar as discussões sobre o tema – poluição das 

águas – aproveitando os elementos do infográfico como fundamento. Inicia na (p. 74) e finaliza 

na (p. 77). O LD propõe que o professor abra um questionamento sobre a utilização da água a 

partir de dois textos, o primeiro intitulado ‘Usos da água’55 (p. 74), e o segundo, uma notícia 

do Jornal O Diário - ‘Moradores passarão a ser multados por desperdício de água’56 (p. 75). 

A proposta de produção do GO ‘resposta pessoal’ existente no LDCN é exibida como 

segue. Abaixo dela fiz um recorte ampliado da questão analisada para que fique mais legível. 

 

  

 
55 Anexo 11 
56 Anexo 12 
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Figura 12: Exemplo ilustrativo: Terceiro Objetivo – ‘Categoria 1’  

 

 
 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 76-77) 

 

No que diz respeito ao aluno apresentar textualmente diferentes formas de saberes, 

considerei que a proposta ilustrativa escolhida valorizou este domínio ao realizar uma 

preparação para a produção da ‘resposta pessoal’.  

Constatei que a exploração do gênero do discurso infográfico possibilita a exibição de 

algumas maneiras de poluição das águas, suas consequências aos seres vivos/ambiente e o que 

pode ser realizado para impedir este tipo de poluição. Os elementos verbais e os não-verbais, 

geralmente, potencializam as informações que poderão ser utilizadas de forma mais eficiente 

pelo leitor. Desta forma, pode ser que este gênero do discurso prepare o aluno para produzir 

uma ‘apresentação textual oral’ por meio do GO ‘resposta pessoal’ de maneira mais eficaz. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011) dizem que são finalidades dos procedimentos para o ensino 

da expressão oral/escrita 

 

preparar os alunos para dominar sua língua nas situações mais diversas da vida 

cotidiana, oferecendo-lhes instrumentos preciosos, imediatamente eficazes, 
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para melhorar suas capacidades de escrever e de falar (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2011, p. 93). 

 

Além do infográfico, sinalizo que a discussão realizada anteriormente entre as páginas 

(p. 74-75) do LD trouxe grandes colaborações para a resolução da questão 5 (cinco), por meio 

dos textos (Anexo 11) e (Anexo 12). Eles buscam contextualizar a reflexão sobre os usos da 

água em atividades cotidianas, bem como a redução do consumo pela população. 

Outro elemento que poderia proporcionar mais preparação para aluno dominar a língua 

oral é a ‘Sugestão de atividade – Pega-pega poluição’ (Livro do Professor, p. 76-77)57. Trata-

se, segundo o LDCN, de uma oportunidade de praticar o conteúdo estudado de maneira 

divertida. Sugere-se que uma brincadeira seja desenvolvida na aula de Educação Física. O 

objetivo da atividade é levar o aluno a perceber os malefícios causados pela poluição à vida dos 

animais, provocando a sua morte. Saliento que esta brincadeira é apenas sugerida pelo LD, 

tendo um caráter de complemento às demais atividades propostas pelo LDCN. Ela se encontra 

na seção ‘Sugestão de atividade’. 

No que diz respeito ao aluno transmitir diferentes formas de saberes, considerei que a 

proposta é positiva. Recordo que o aluno deveria transmitir oralmente o que sabia sobre “Como 

podemos evitar alguns dos problemas apresentados nestas páginas” (evitar a poluição das 

águas).  

Assim, para que a transmissão ocorra, será necessário o uso de palavras. 

Bakhtin/Volochínov (2014) afirmam que a linguagem promove a interação através da palavra. 

Segundo dizem, a palavra comporta duas faces, sendo determinada tanto “pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o 

produto da interação do locutor e do ouvinte” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 113). 

Na interação, por meio do diálogo, o locutor e o interlocutor são reconhecidos como 

sujeitos plenos, constituídos por suas próprias competências comunicativas e por valores. 

Bakhtin (2015) atribui ao locutor o conceito de ‘ser social’. Logo, ao ser concebido como ‘ser 

social’, o locutor transmite seus valores por meio da interação com o outro. No caso da questão 

analisada, o aluno iria transmitir um saber. Assim, além de tudo, a questão favoreceria a 

interação do aluno com o professor e do aluno com os colegas. 

No que diz respeito ao aluno construir diferentes formas de saberes, considero que a 

proposta traz colaborações razoáveis. Vygotsky (1991), em seu enfoque histórico-cultural, 

 
57 Anexo 13 
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afirma que a construção do saber/conhecimento ocorre mediante a possibilidade dada ao aluno 

para que ele assimile os conhecimentos sistematizados e construídos historicamente.  

Acredito que a escola é a instituição responsável pelo saber cientificamente construído 

e o professor o agente social responsável por planejar o acesso/aquisição dos alunos aos 

conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história. Assim, o LDCN é uma porta 

de acesso a este saber. Para que o aluno entre em contato com o saber, cabe ao professor mediar 

esta relação, considerando as várias interações através da linguagem, num processo dialógico58. 

Vygotsky (1991), a partir da Pedagogia Histórico-Cultural, acredita que o Homem é um 

ser histórico, constituído pelas relações dadas na esfera natural e na esfera social. O 

conhecimento nesta perspectiva é fruto da interação sujeito-objeto e das ações socialmente 

mediadas, na interação dialética entre o homem e a natureza.  

Para a construção do saber, Vygotsky (1991) pondera a distância entre as atividades que 

a criança já domina e as outras para as quais ela ainda não possui autonomia para a resolução. 

Para ele, é no trajeto entre esses dois pontos que a criança pode se desenvolver mentalmente, a 

partir da troca de experiência e da interação aluno/aluno e professor/aluno. Vygotsky (1991) 

define este conceito como zona de desenvolvimento proximal (ZDP) 

 
[...] a distância entre o nível do desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

(VYGOTSKY, 1991, p. 112). 

 

Assim, para gerar a construção deste saber (desenvolvimento), o processo deve ser 

sistematizado pelo professor, o qual, através da interação com o aluno, possui o conhecimento 

específico para mediar o acesso a esse saber. Por outro lado, o aluno deve construir seu próprio 

saber baseado no que foi trabalhado em aula. 

Deste modo, verifiquei que há indícios de este saber ser construído mediante as 

interações orais que poderão ser proporcionadas, bem como os encaminhamentos dados pelo 

LDCN. O que não posso afirmar é como seria a mediação realizada pelo professor, indicada 

por Vygotsky (1991), ou seja, o que o professor utilizaria de estratégia de ensino e como ele 

conduziria as interações entre os alunos. Vislumbro que tudo isto poderia ser confirmado 

através de uma pesquisa de campo.  

 
58 Neste processo dialógico, Vygotsky (1991) considera as influências sociais, históricas e culturais no 

desenvolvimento individual.  
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Por outro lado, percebi que não há orientações específicas ao professor para o 

direcionamento da produção do GO ‘resposta pessoal’, mesmo sendo este o GO com a maior 

representatividade (45%) entre todos os GOs encontrados nos 5 (cinco) volumes da coleção 

BMC (2017). Como já afirmei anteriormente, há ícones em toda a coleção que sinalizam o 

trabalho com a oralidade, o que me trouxe muitas expectativas. Devido a esta expectativa, 

procurei encaminhamentos particulares aos GOs, desde as ‘Orientações ao professor’, como 

também nas ‘Orientações didáticas’, mas encontrei apenas instruções simplistas sobre o GO 

‘resposta pessoal’, encontradas nas ‘Orientações específicas’ sobre o ‘Domínio da 

linguagem’59. 

A meu ver, as orientações ao professor sobre os conteúdos das CN resultam em um 

dialogismo com as produções de textos orais dos alunos. Neste caso, percebi que é possível 

ocorrer a relação dialógica entre o conteúdo da ‘Poluição das águas’ com a produção textual 

oral do aluno.  

Para demonstrar o que acabei de dizer, reapresento a significância quantitativa de 95 

(noventa e cinco) propostas de produção deste gênero em relação às 211 (duzentas e onze) 

totalizadas em todos os 5 (cinco) volumes, correspondendo a (45%) do total. Considero de total 

relevância verificar que em todos os volumes da coleção BMC (2017) este GO se fez 

predominante em relação aos demais.  

Sendo assim, a partir da análise da produção do GO ‘resposta pessoal’, constatei que ela 

pode, sim, contribuir para a ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares 

relacionadas a esses gêneros. Como já mencionado no Quadro 6 (p. 93), infiro que o GO 

‘reposta pessoal’ possa ser equivalente ao GO ‘resposta a algum questionamento’ presente em 

outras esferas, para além da escola.  

 

4.5.2 ‘Frutificação’ qualitativa do terceiro objetivo específico - Categoria 2 (Textos 

argumentativos) 

 

Na sequência, faço a análise qualitativa da Categoria 3 do terceiro objetivo específico 

(Contribuição para a ampliação de capacidades em esferas extraescolares).  

Com a finalidade de buscar a elucidação sobre como o GO ‘resposta argumentativa’ foi 

abordado na coleção BMC (2017), trago um exemplo ilustrativo. O objetivo é perceber se ele 

favorece a apresentação da tese e justificativa para a tese a partir da produção de textos 

 
59 Anexo 14 
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argumentativos pertencentes ao aspecto tipológico ‘argumentar’, de modo a contribuir para a 

ampliação de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas a esse gênero.  

O exemplo é assinalado pelo ícone de atividade oral e aparece no LDCN do 1º Ano (p. 

28-29), Unidade I, nomeado ‘Quem eu sou’, Capítulo 3 (três), intitulado ‘Fases da vida’. Neste 

capítulo, procura-se conhecer as diferentes fases da vida e compreender as mudanças do corpo 

ao longo desta. A proposta faz parte da seção ‘O mundo que queremos’. O propósito desta seção 

é levar as crianças a conhecer alguns de seus direitos segundo o ‘Estatuto da Criança e do 

Adolescente’. 

É relevante reforçar o meu questionamento sobre esta proposta do GO ser classificada 

pelo LD como ‘resposta pessoal’, o que considero um equívoco, pois acredito ser melhor 

classificá-la como ‘resposta argumentativa’. Já afirmei, anteriormente, que me guiei pelo 

critério de ler a proposta e, posteriormente, averiguar as capacidades de linguagem exigidas 

para ela. Assim, percebi que se enquadrava no aspecto tipológico ‘argumentar’, segundo os 

critérios que elenquei, por mobilizar as capacidades de apresentação da tese e a justificativa 

para a tese. 

A proposta escolhida para ser analisada é a número 3 (três) e está na subseção 

‘Compreendendo a leitura’ (p. 29). Selecionei esta proposta por considerar que ela contempla 

melhor a Categoria 3 ‘Textos argumentativos’.  

Ela começa na (p. 28) e termina na (p. 29). Tem o objetivo de levar o aluno a explorar 

os conceitos e atitudes sobre o consumo responsável. Para isso, o LD propõe que o professor 

leia o texto intitulado ‘Direitos em todas as fases da vida’ (p. 28), esclarecendo eventuais 

dúvidas de compreensão e vocabulário. O LD enfatiza a importância de desenvolver nos alunos 

a consciência destes direitos como forma de auxílio à construção da identidade destas crianças.  

A proposta de ‘resposta argumentativa’ existente no LDCN é exibida como segue. 

Destaco que trago, primeiramente, o texto e as imagens relacionadas à questão analisada (p. 

28). Em seguida, apresento a subseção ‘Compreendendo a leitura’ (p. 29), onde se encontra a 

questão analisada, número 3 (três), bem como um trecho das orientações ao professor; ambos 

ampliados para maior legibilidade.  
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Figura 13: Exemplo ilustrativo: Terceiro Objetivo – ‘Categoria 2’ 

 

 
 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 1 (p. 28) 

 

  



 

143 

 

Figura 14: Exemplo ilustrativo: Terceiro Objetivo – ‘Categoria 2 A’ 

 

 
 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 1 (p. 29) 

 

As imagens (exemplo ilustrativo - ‘Resposta argumentativa’ – Categoria 2) retratam os 

direitos à alimentação, saúde, lazer e educação. A partir destas e do texto lido anteriormente 

pelo professor, o aluno poderá ter mais subsídios para produzir a sua ‘resposta argumentativa’ 

correspondente (exemplo ilustrativo – ‘Resposta argumentativa – 2A’) à questão: “Nas imagens 

da página anterior, circule o direito que é mais importante em sua opinião. Explique por quê.” 

Analiso como oportuno, porém pouco efetivo, alguns pontos ligados ao planejamento 

da fala e à perspectiva de contribuições para a justificativa, aspectos necessários para a 

produção de um texto argumentativo. O LD apresenta ao professor a possibilidade de indicar 

ao aluno que estes direitos são de outras esferas, não somente a escolar. Há dois textos 

complementares (conceituais): o primeiro sobre a Constituição Federal/1988 e o segundo sobre 

os Direitos humanos (ambos presentes apenas no Livro do Professor). Caso o professor optasse 

pela citação/leitura destes textos, o aluno poderia perceber a importância da existência dos 

direitos para assegurar sua cidadania. Isto, de certa forma, não assegura, mas pode colaborar, 
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eventualmente, com a justificativa produzida oralmente por eles. Além de dar sua opinião e 

explicar o porquê de considerar um direito como sendo o mais importante, a criança poderia 

incluir também esta perspectiva mais formal à sua ‘resposta argumentativa’.  

Toulmin ([1958]2001) diz que a justificativa é um dos elementos fundamentais do 

argumento. Assim, considerei que esta orientação do LDCN em oferecer ao professor os 

conceitos do que é a Constituição e do que são os Direitos humanos, caso citados/lidos e 

compreendidos pelo aluno, hipoteticamente, poderia auxiliar a justificativa, contribuindo para 

a validação desta.  

Usar os trechos lidos pelo professor pode funcionar para o aluno como discurso 

argumentativo de autoridade. Citelli (2002) apresenta um recurso, o qual chama de ‘apelo à 

autoridade’. O autor declara que, para que um argumento seja validado, faz-se necessário 

acessar citações de autoridade ao assunto referido.  

 

Apelo à autoridade. É o chamamento a alguém que valide o que está sendo 

afirmado. As citações de especialistas em determinadas dissertações, o uso 

que a publicidade faz do dentista, do médico, do atleta, para tornar “mais real” 

a mensagem, são exemplos inequívocos (CITELLI, 2002, p. 68). 

 

Além da importância da justificativa, Perelman; Olbrechts-Tyteca (2005) afirmam que 

o educador (escolho dizer professor) é o porta-voz dos valores socialmente legitimados.  

 

Enquanto o propagandista deve granjear, previamente, a audiência de seu 

público, o educador foi encarregado por uma comunidade de tornar-se o porta-

voz dos valores reconhecidos por ela e, como tal, usufrui um prestígio devido 

a suas funções (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 58). 

 

Esta comparação entre o discurso produzido na educação e na propaganda dá ao 

professor relevância. Por outro lado, considero que passamos por um momento político, 

histórico e sociocultural em que a classe de professores, sobretudo a dos servidores públicos, 

nem sempre é vista sob esta ótica de respeito, valorização e credibilidade em suas práticas 

educativas.  

Segundo as orientações ao professor (p. 29), a resposta para a questão 2 (dois) deveria 

alicerçar uma justificativa, porém sem a exigência de um rigor argumentativo (trecho 

apresentado de forma ampliada na (p. 112) desta Dissertação de Mestrado, o que considero 

pertinente, por conta da idade dos alunos usuários do material desta série, em geral, entre 6 

(seis) e 7 (sete) anos.  

Em referência à categoria de ‘texto argumentativo’, concluí que a atividade sugerida 

atende parcialmente a apresentação da tese e a justificativa para a tese a partir da produção de 
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textos argumentativos.  

Considerei que a questão analisada atende à apresentação da tese. Ela ocorre quando 

há a solicitação para que o aluno circule (p. 28) uma das imagens e, desta forma, exponha o que 

defende (qual o direito mais importante) em sua opinião. Não há necessidade de uma 

justificativa, por enquanto, e sim apenas a apresentação de um posicionamento do aluno.  

Já quanto à justificativa para a tese, ao dizer o porquê de o aluno considerar um direito 

como sendo o mais importante, será necessário dispor de suas razões pessoais, ou seja, o que o 

leva a escolher e a ponderar seu posicionamento. Sobre aspectos ligados à justificativa, indico 

Dolz, Schneuwly et al. (2011), os quais sustentam que, ao argumentar, as crianças apresentam 

uma certa regulação interativa. Esta regulação ocorre através das reformulações sucessivas, as 

quais permitem e contribuem para que o aluno constitua o seu raciocínio acerca do que ele 

esteja argumentando.  

Corroborando sobre a constituição dos aspectos da racionalidade do aluno e sua 

imbricação com a oralidade, Marcuschi (2010, p. 134) revela que “ela sempre será a porta da 

nossa iniciação à racionalidade”. Essa racionalidade está alinhada à apresentação da clareza da 

tese que o aluno irá apresentar. 

Por outro lado, julgo insuficientes os encaminhamentos que levam à justificativa para 

a tese. Não existe uma orientação compulsória para que o professor faça a leitura/citação dos 

textos complementares, como já disse anteriormente. Reflito que isto pode reduzir a 

possibilidade de favorecer a justificativa do aluno e assim e validar a sua tese. 

Os dados quanti-qualitativos apresentam que esta categoria foi contemplada de forma 

mediana no LDCN, com (50%) de um total de 2 (duas) propostas. Entretanto, é este baixo dado 

numérico de apenas 2 (duas) propostas nos 5 (cinco) volumes analisados que julgo bastante 

insatisfatório. Acredito que a coleção BMC (2017) poderia ter explorado quantitativamente 

mais este GO, aumentando as possibilidades destas capacidades analisadas. 

Considero que as atividades propostas pela coleção para os gêneros orais podem 

contribuir de forma limitada para a ampliação de capacidades requeridas em esferas 

extraescolares relacionadas a esses gêneros. 

Concluídas as análises quanti-qualitativas, ou a ‘frutificação’ dos dados, na sequência, 

no próximo capítulo apresento as considerações finais sobre tudo o que me propus a pesquisar.
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5 A COLHEITA 

O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher.  

Cora Coralina 

 

 

Esta Dissertação de Mestrado é resultado da ‘colheita’ de uma pesquisa, no campo da 

Educação e Linguagem. Nesta, investiguei as propostas de produção dos GOs em uma coleção 

de livro didático de CN (anos iniciais do Ensino Fundamental) aprovada pelo PNLD para o 

triênio 2019-2021. A coleção foi escolhida para ser utilizada em escolas da cidade e do campo 

em cinco municípios localizados na Microrregião Região Sudoeste do estado de Goiás. A 

análise quanti-qualitativa incidiu sobre a coleção ‘Buriti Mais Ciências’, sendo Ana Carolina 

de Almeida Yamamoto a autora responsável pela edição. 

Nesta Dissertação de Mestrado, apresentei uma descrição da coleção investigada. 

Retratei os aspectos gerais do LD e do Ensino das CN, ressaltando a abordagem voltada para 

as propostas de produção de GOs. Descrevi o que a BNCC (BRASIL, 2018) prevê para a 

oralidade e suas relações com o que pesquiso, entretanto, reconhecendo as críticas em relação 

à BNCC, ligada às políticas neoliberais e aos interesses de mercado. Também fiz o exercício 

de relacionar a evolução do LDCN e sua disputa no cenário da educação entre duas Tendências 

Pedagógicas. Descrevi as categorias de análise que utilizei e exibi a ‘frutificação’ dos dados, 

ou seja, os dados quantitativos da coleção em análise. Na sequência, analisei quanti-

qualitativamente os dados de cada um dos blocos: da BNCC (BRASIL, 2018), do Letramento 

crítico e da Contribuição para a ampliação de capacidades em esferas extraescolares. Tudo isto 

foi sequenciado pela análise qualitativa a partir de exemplos ilustrativos através dos quais 

investiguei aspectos, considerados por mim como pesquisadora, como favoráveis e 

desfavoráveis à produção dos GOs. 

A partir disto, com o primeiro objetivo específico sobre as previsões da BNCC 

(BRASIL, 2018) em relação à oralidade, observei, na Categoria 1, que a coleção disponibilizou 

um grande percentual de propostas de produção de GO que utilizaram recursos 

multissemióticos. Julguei que estes recursos favoreceram a construção de sentido. Já a 

Categoria 2 deste bloco foi contemplada com um percentual menor. Analisei que menos da 

metade das propostas de produção dos GOs estavam ligadas à produção de textos orais de 

caráter científico. Desta forma, constatei que a coleção BMC (2017) empenhou-se em atender 

o que a BNCC (BRASIL, 2018) prevê para o trabalho com a oralidade (para a Língua 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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Portuguesa), demonstrando uma relação dialógica entre estes componentes curriculares. Quanto 

à abordagem com os GOs, foco central desta Dissertação, entendo que sua produção foi 

beneficiada pela implementação de textos atrelados à ilustração, à imagem (fotografia), à figura, 

à ilustração + imagem, buscando oportunizar ao aluno a construção de sentidos acerca dos 

conceitos estudados. Sobre a produção de textos orais de caráter científico favorecendo a 

interação, acredito que a coleção poderia ter explorado mais esta oportunidade, tendo em vista 

a amplitude deste componente curricular. A BNCC (BRASIL, 2018, p. 324) propõe que através 

da oralidade sejam salientadas as seguintes capacidades para o ensino de CN: o debate de 

questões científicas, a análise, a compreensão e a explicação de fenômenos da natureza, a 

verificação e o respeito aos diversos pontos de vista e o combate aos preconceitos, por exemplo.  

Ainda sobre o primeiro objetivo, analisei qualitativamente dois exemplos ilustrativos, 

sendo classificados por mim um como GO ‘explicação’ e outro como GO ‘discussão’. 

Averiguei que em ambas propostas as categorias de análise foram contempladas, sendo elas: 

constatar se houve o favorecimento da construção de sentido utilizando para isso recursos 

multissemióticos; verificar se a coleção proporcionou ao aluno condições para a produção 

de textos orais de caráter científico favorecendo a interação. Duarte, et.al (2016) dizem que 

os recursos multissemióticos, tratados por eles como imagens visuais e linguagens, devem 

pautar-se nos seus contextos sociais. Percebi que, através do GO ‘explicação’, oferece-se ao 

aluno situações de aproximação entre o que era ensinado no LDCN com o contexto, a saber, o 

texto escrito imbricado com a ilustração colorida e detalhada de um animal em seu ambiente 

natural. 

Em relação ao segundo objetivo, relacionado ao letramento crítico, considerei que a 

coleção BMC (2017) apresentou poucas propostas relacionadas à produção de GOs acerca deste 

objetivo. Assim, reflito que o letramento crítico poderia ter sido mais contemplado em todos os 

volumes analisados. Percebo que as questões da contribuição com a criticidade e da 

superação de elementos linguísticos são ótimas oportunidades para que haja incentivo à 

justiça social, à libertação, à igualdade, ao respeito às diversidades e à visão do professor em 

perceber o aluno em suas questões sociais e culturais, para além da esfera escolar, através das 

práticas de letramento. Assim, indico que a coleção estaria muito mais próxima ao letramento 

fraco proposto por Soares (2009) ou ao modelo autônomo de Street (2014), por não considerar 

o contexto social. Aponto que o ideal seria propor um letramento crítico e analítico, que levasse 

o aluno a refletir sobre os poderes hegemônicos presentes na sociedade, estimulando o aluno a 
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ser crítico de seu contexto e que fosse resistente como um ser social e revolucionário, da forma 

como convergem Freire (2019), Soares (2009) e Street (2014). 

Entretanto, ao analisar qualitativamente dois exemplos ilustrativos do segundo objetivo, 

os quais foram classificados por mim, um como GO ‘resposta argumentativa’ e outro como GO 

‘conversa grupal’, verifiquei que as propostas se utilizaram de fatos do contexto. Houve uma 

abordagem crítica de modo que os conceitos propostos para o estudo fossem inseridos e 

trabalhados ao longo da atividade. Os temas estavam relacionados à produção excessiva de lixo 

e ao machismo. Julgo que nestes poucos exemplos pontuais a coleção BMC (2017) beneficiou-

se de uma relação dialética envolvendo a reflexão do contexto e a sistematização do ensino de 

CN. Desta forma, percebo que se houvesse um número mais significativo de propostas de 

produção de GOs semelhantes a estas, a coleção analisada estaria proporcionando ao aluno uma 

educação que defrontasse o que Freire (2019, p. 105) chama de “domesticação [...] um ato de 

transferência de conhecimento”.  

Em relação ao terceiro objetivo sobre a contribuição para a ampliação de capacidades 

requeridas em esferas extraescolares relacionadas a esses gêneros, verifiquei uma 

desproporção, embora todos os volumes da coleção tenham sido contemplados por propostas 

de produção de GOs em relação aos agrupamentos dos GOs organizados por Dolz e Schneuwly 

(2011). A Categoria 1, acerca da apresentação textual oral, ligada ao aspecto tipológico 

‘expor’, foi massivamente atendida. Observei que a coleção acompanhou a dinâmica da 

predominância de aulas expositivas. Entretanto, a Categoria 2 sobre textos argumentativos, 

pertencentes ao aspecto tipológico ‘argumentar’, não obteve tanta ênfase quantitativa.   

Ao analisar qualitativamente dois exemplos ilustrativos do terceiro objetivo, sendo 

classificados um como GO ‘resposta pessoal’ e o outro como GO ‘resposta argumentativa’, 

observei que as duas propostas foram favoráveis às possíveis contribuições para a ampliação 

de capacidades requeridas em esferas extraescolares relacionadas a esses gêneros, tanto para o 

aluno apresentar textualmente, construir e transmitir diferentes formas de saberes, quanto para 

favorecer a apresentação da tese e justificativa para a tese a partir da produção de textos 

argumentativos.  

Julgo que as propostas de produção de GOs analisadas para o terceiro objetivo, se 

aplicadas, de alguma maneira podem contribuir para ampliação de capacidades requeridas em 

esferas extraescolares relacionadas aos GOs trabalhados e aos demais que pertençam aos 

mesmos aspectos tipológicos. Reforço que há uma grande variedade de gêneros do discurso, 

nas esferas, tanto na escolar, quanto nas extraescolares. Assim, Bakhtin (1997) explica que cada 
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uma destas esferas abarca um conjunto de gêneros do discurso, os quais diferenciam-se e 

ampliam-se a partir do desenvolvimento e da complexidade da própria esfera a que pertencem.  

Desta forma, observei que o LDCN ofereceu diversas oportunidades de se desenvolver 

as habilidades orais do aluno dentro da escola, a esfera autorizada para desenvolver diferentes 

saberes, devido à diversidade dos GOs e à quantidade das 211 (duzentas e onze) propostas de 

produção de GOs encontradas. Assim, julgo que esta análise sobre a abordagem com os GOs 

favorece, de certo modo, o aluno a produzir outros gêneros do discurso orais em situações 

cotidianas e em esferas extraescolares. 

Embora eu esteja pesquisando de que forma o LDCN aborda as propostas de produção 

de GOs, sustento que a escola não ensina gênero (tanto oral quanto escrito), mas sim, ensina os 

aspectos tipológicos do gênero. Averiguo isto, pois acredito que após ser retirado da sua esfera 

de origem, o gênero deixa de ter a sua função embrionária e passa a ter uma função educacional. 

A título de exemplo, um debate político produzido na escola perde a função de angariar votos 

dos cidadãos para eleger um administrador público ou um legislador. Entretanto, o debate 

político escolarizado ensina aos alunos a sua sistematização e, consequentemente, propõe a 

possibilidade de domínio sobre este gênero. Assim, um debate político produzido na escola 

utiliza-se dos aspectos tipológicos deste GO, contudo não atinge a mesma função que ele 

cumpriria na esfera sociopolítica. 

Durante a pesquisa, tive que ponderar a perspectiva criada por mim ao longo da análise 

do trabalho com os GOs no LDCN. Ao ler a ‘Proposta pedagógica’ da coleção BMC (2017), 

observei o engajamento desta em destacar o desenvolvimento e o domínio da linguagem 

(leitura/escrita/oralidade) também em CN e não somente em Língua Portuguesa. Assim, teci 

expectativas assertivas em relação ao objeto pesquisado, as quais me levaram a crer que a 

produção dos GOs teria um tratamento de ensino sistematizado, o que é proposto por Dolz e 

Schneuwly (2011), mas que aconteceu de forma restrita.   

Outro empecilho que enfrentei foi a classificação dos GOs feita pela coleção. Acredito 

que ocorreram equívocos, principalmente na generalização com o GO ‘resposta pessoal’. Ele 

foi amplamente utilizado, não reconhecendo a presença de outros gêneros. Para (re)classificar 

as propostas, concentrei-me na teoria de Dolz e Schneuwly (2011). Também fiz a leitura e a 

interpretação dos enunciados que antecederam as propostas analisadas, buscando pistas que me 

auxiliassem neste processo. 

Faço um apontamento reflexivo sobre as limitadas propostas de produção de GOs 

ligadas ao letramento crítico. Hipotetizo que a coleção pode ter se utilizado da produção de 
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texto escrito para propor estas questões da criticidade, o que realmente não observei. Isto 

amenizaria o que chamo de limitação. Entretanto, no que tange à oralidade, o letramento crítico 

foi raramente abordado. Sobre a criticidade, Freire (2019) considera que negá-la aos alunos, os 

sujeitos cognoscentes, é considerá-los como vasilhas vazias do mero conteudismo repassado 

pelo professor. Não que eu desconsidere o foco com o conteúdo, ao contrário, assim como 

Saviani (2015), concordo que o papel da escola é garantir ao aluno os saberes acumulados 

historicamente.  

 Assim, neste viés, julgo que a coleção pouco beneficiou o letramento crítico, pois foram 

raras as situações de diálogo entre o ensino de CN e a conscientização do aluno como sendo 

um ser social, controlado por poderes que buscam garantir a dominação e a exploração das 

pessoas. 

Entretanto, a ‘colheita’ desta pesquisa revelou muitos ‘frutos’ assertivos. Julgo que foi 

profícua a quantidade de propostas de produção em diversos GOs. Outro aspecto positivo foi a 

relação dialógica entre as CN e a Língua Portuguesa a qual mostrou-se presente nas seções ‘O 

mundo que queremos’ e ‘Para ler e escrever melhor’. A BNCC (BRASIL, 2018), também, 

sinalizou esta possibilidade a partir do desenvolvimento das habilidades orais nas CN. 

Também verifiquei que as orientações ao professor sobre os conteúdos das CN possibilitaram 

um dialogismo com as produções de textos orais dos alunos. 

A coleção apresentou a ideia de que o domínio da linguagem pode ser desenvolvido 

também através do LDCN, ou seja, que produzir textos orais, além de ler e escrever, está ligado 

à esfera das CN. Afirma que essas responsabilidades são da escola e não unicamente da área de 

Língua Portuguesa. Também defende que “as atividades que fazem uso da oralidade, do 

trabalho em grupo e da pesquisa podem ser implementadas e ter seu uso ampliado durante as 

aulas de Ciências” (YAMAMOTO, 2017, p. IX, Livro do Professor). Isto confirma o que 

analisei sobre as orientações ao professor, de modo que ele aproveitasse destas situações de 

interação, propondo ao aluno expressar suas ideias, hipóteses, observações e conclusões.  

Também aponto como favorável a predominância dos recursos multissemióticos em 

todos os volumes analisados. Percebi que eles estavam imbricados com as diversas atividades 

e poderiam contribuir para a produção de GOs.  

 Aponto que, apesar da coleção BMC (2017) reconhecer a relevância do 

desenvolvimento da linguagem para além da Língua Portuguesa, a abordagem dada aos GOs 

não ofereceu procedimentos que evidenciassem o ensino do texto oral. Dolz, Schneuwly e 

Haller (2011) afirmam que é importante que se instaure uma reflexão consciente em sala de 
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aula, a partir de procedimentos de ensino do oral, comparáveis ao ensino da escrita. Assim, será 

possível estabelecer o oral como um objeto de ensino. 

Afirmo que minha pesquisa se arrisca a trazer algumas contribuições no campo da 

Educação e Linguagem. A primeira, atribuir o desenvolvimento do domínio da linguagem para 

outro componente curricular, que não apenas ao óbvio, a Língua Portuguesa, conforme dizem 

Guedes e Souza (2011). A segunda, a qual indico a maior delas, é colaborar com as pesquisas 

relacionadas ao material didático, fornecendo dados, interpretações e inferências observadas 

em pistas e detalhes auxiliados por Ginzburg ([1939]1989). A última contribuição que aponto 

pode auxiliar a qualidade da produção de livros, os quais chegaram às mãos de 

aproximadamente 45 (quarenta e cinco) milhões60 de alunos em 2020.  

 Assim como na natureza há algumas árvores, a exemplo do ipê-amarelo, que ao ventar 

permitem que suas sementes voem, caindo e germinando em outros ambientes, também 

vislumbro que esta pesquisa possa permitir que os ventos levem suas ‘novas sementes’ em 

direção ao Doutorado. Estas ‘sementes’ teriam o mesmo genótipo da ‘árvore mãe’, a 

Dissertação de Mestrado, contudo apresentando um fenótipo diferente, uma Tese de Doutorado. 

A partir desta Dissertação, percebo que posso avançar nas comparações entre as produções de 

GOs em diversas esferas de atuação do aluno. Também visualizo pesquisar acerca das relações 

dialógicas entre a Língua Portuguesa e as Ciências da Natureza em sala de aula. Se estas 

relações ocorrem, como elas se dão? Outra possibilidade de ‘nova germinação’ seria investigar 

de que forma o professor utiliza o LDCN em relação à produção dos GOs. Também me indago 

acerca da formação inicial e continuada do pedagogo para ensinar aspectos linguísticos a partir 

do LDCN. Acredito que a ‘semeadura’ desta ‘nova semente’ possa ser realizada, mas para isso 

serão necessárias uma outra análise e uma nova pesquisa. Enxergo positivamente que é tempo 

de observar a direção dos ventos, de modo a zelar para que uma destas ‘novas sementes’ seja 

semeada em outro campo, também de terreno fértil! 

 

 
60 Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Disponível em http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/escolas-publicas-atendem-

45-milhoes-de-alunos-no-brasil/21206.Acesso em 31 out.2020. 

http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/escolas-publicas-atendem-45-milhoes-de-alunos-no-brasil/21206.Acesso
http://inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/escolas-publicas-atendem-45-milhoes-de-alunos-no-brasil/21206.Acesso
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapa da Microrregião do Sudoeste de Goiás 

 

 

Fonte: Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos (IMB). Secretaria de Estado da 

Economia.Estado de Goiás. Disponível em 

https://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=95:mapas-das-

microrregi%C3%B5es-de-goi%C3%A1s-ibge&catid=32&Itemid=179. Acesso em 10 abril 2019. 
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Anexo 2: As rochas e o solo 

 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 3 (p. 102) 
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Anexo 3: Formação do solo 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 3 (p. 103) 
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Anexo 4: Importância do solo 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 3 (p. 104) 
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Anexo 5: Experimento 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 4 (p. 29) 
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Anexo 6: Meu brinquedo, seu brinquedo 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 1 (p. 98) 
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Anexo 7: Faça a sua parte 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 1 (p. 99) 
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Anexo 8: Texto complementar – Feira de trocas 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 1 (p. 98-99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

170 

 

Anexo 9: Orientações didáticas específicas o exemplo ilustrativo analisado - Segundo objetivo, 

Categoria 2 

 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 154) 
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Anexo 10: As mulheres na Astronomia 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 154 
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Anexo 11: Os usos da água  

 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 74) 

 

 

 

 

 



 

173 

 

Anexo 12: Notícia Jornal Diário – Moradores passarão a ser multados por desperdício de água 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 7)
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Anexo 13: Atividade sugerida- Pega-pega poluição 

 

 

Fonte Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 76-77) 
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Anexo 14: Orientações específicas sobre o Domínio da linguagem 

 

 

 

Fonte: Coleção BMC (2017), Vol. 5 (p. 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


