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Resumo 
O objetivo do presente trabalho é o de caracterizar, em proposições curriculares produzidas 
na segunda metade do século XX, no Brasil, a posição atribuída à literatura na disciplina de 
língua portuguesa na escola básica de ensino fundamental. Fundamentando-se em análise de 
discurso de linha francesa, são analisados dois documentos de referência curricular 
representativos das inter-relações entre discursos oficiais, acadêmicos e pedagógicos no período 
de reorganização da escola pública brasileira. Os resultados evidenciam o reposicionamento da 
literatura nos discursos pela mudança no ensino de língua portuguesa, em relação à posição que 
lhe seria prescrita no ensino considerado tradicional: no contexto estudado, o texto literário se 
encontra em situação de concorrência com produções linguísticas não literárias, em processos 
interdiscursivos caracterizados pelo questionamento do caráter discriminatório que a literatura 
poderia assumir em práticas tradicionais de ensino. Nas propostas curriculares analisadas, 
observa-se a revalorização da literatura como instrumento para a inserção e a participação dos 
sujeitos na sociedade. 
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Discourses on literature in curricular guides 
published in the last decades of the 20th century in Brazil 

 
Abstract 

In this work, we aim to characterize the discourses produced in the second half of the twentieth 
century, in Brazil, about the positions of literature in curricular propositions for Portuguese 
language teaching. Based on French discourse analysis, interdiscursive relations established in 
this period were analyzed. The corpus is composed of two official curricular guides produced 
and published by the São Paulo State Department of Education, in the 1970’s and in the 1980’s. 
These documents are representative of the interrelationships between official, academic and 
pedagogical discourses developed in that period, in this country. The results show that literature 
was repositioned, in the discourses for changing in Portuguese language teaching, in relation to 
the functions attributed to literature in traditional teaching. In the observed context, literature is 
not hierarchically positioned over non-literary texts: in an opposite way, the pedagogical 
discourse points the discriminatory effects that literature could exert in traditional teaching 
practices, and defends the need of its pedagogical use oriented to promote social participation. 
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Introdução 
 

O objetivo do presente trabalho é o de caracterizar, em proposições curriculares 
oficiais produzidas na segunda metade do século XX, no Brasil, a posição atribuída à 
literatura no ensino de língua portuguesa na escola básica de ensino fundamental. 
Analisaram-se os discursos sobre ensino de língua portuguesa que se constituíram 
no período histórico em que políticas públicas para a Educação se orientaram para a 
ampliação do acesso à escolarização básica. 

Por ser a instituição que recebe mais amplamente e por tempo mais continuado 
a diversidade social em seu interior, a escola de acesso democratizado foi observada, 
então, como um lugar de concentração da heterogeneidade constitutiva da sociedade 
brasileira, e, portanto, como um contexto a ser investigado enquanto um meio de 
conhecer a formação social do país naquele momento histórico (FREITAS, 2014; 
BEISIEGEL, 2013). Poderia se constituir, assim, num espaço de formação que 
pudesse conduzir à transformação da sociedade em uma realidade menos injusta e 
opressora. 

Nesse período, propostas curriculares renovadoras do ensino de língua 
portuguesa, a serem desenvolvidas na escola básica pública, começam a ser 
elaboradas com base em conhecimentos produzidos em pesquisas acadêmicas. 
Estabelece-se, assim, um processo de associação entre instâncias acadêmicas e 
oficiais com o objetivo de transformar o ensino de língua portuguesa em razão das 
novas condições escolares que se constituem nesse momento histórico. 

Durante o regime militar, alterações curriculares foram propostas não apenas 
sobre o tempo obrigatório da escolarização pública (que passaria de 4 para 8 anos), 
mas também para a reordenação das disciplinas e de seus conteúdos. No caso da 
disciplina de língua portuguesa, suas bases conceituais seriam reorientadas com base 
em subsídios das teorias da comunicação e em fundamentos teóricos ofertados 
naquele momento histórico pelos estudos da linguagem, que então começavam a se 
desenvolver no país, principalmente em programas de pós-graduação (SOARES, 
2002; PIETRI, 2010). Nesse contexto, ao menos nos discursos sobre ensino, as bases 
tradicionais em que se fundamentava a disciplina curricular de língua portuguesa se 
enfraqueceram (KATO, 1983), deslocando-se a gramática e a literatura do lugar 
central que historicamente ocuparam nessa disciplina (GATTI e VENTURI, 2004). 

Com a distribuição da escolarização pública realizada mais amplamente na 
década de 80, e com os movimentos pela redemocratização do país, novas propostas 
curriculares de ensino de língua portuguesa foram produzidas e publicadas em 
diferentes Estados da Federação. Essas propostas curriculares se orientaram 
principalmente por concepção sociointeracionista de língua(gem) e de ensino 
(GERALDI, SILVA e FIAD, 1996) e foram produzidas no período em que os 
estudos da linguagem se voltaram para o tratamento de questões socialmente 
relevantes no país, consideradas a desigualdade econômica e as diferenças culturais 
– dentre estas, as linguísticas (CASTILHO, 1998; FARACO, 1983; LUFT, 1985; 
SOARES, 1986). 

Objetiva-se neste trabalho conhecer os discursos sobre ensino de literatura 
constituídos no período de renovação do ensino de língua portuguesa, acima 
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caracterizado. Para responder a esse objetivo, foram analisados os Guias Curriculares 
para o ensino de 1º grau (SÃO PAULO, 1975), produzidos durante o período do regime 
militar como uma das ações a fundamentar mudanças na educação básica pública; e a 
Proposta Curricular para o ensino de língua portuguesa - 1º grau (SÃO PAULO, 
[1985]1991), como documento representativo do contexto de consolidação da oferta 
ampliada de escolarização básica, no momento de luta pela redemocratização do país. 

Os Guias Curriculares constituem os primeiros documentos oficiais de referência 
curricular produzidos no período de ampliação do acesso à escolarização pública no país. 
Neles, pela primeira vez, subsídios dos estudos linguísticos são apropriados para a 
elaboração de propostas de ensino de língua portuguesa na escola (PIETRI, 2013). 

A Proposta Curricular (SÃO PAULO, 1988) guarda também um caráter inaugural 
(APARÍCIO, 2009), apresentando propostas pedagógicas de base sociointeracionista 
para o ensino de português na escola, um processo que se desenvolverá também em 
outras unidades da federação (SILVA, GERALDI e FIAD, 1996). 

Compõem o material de análise, portanto, dois documentos inaugurais dos discursos 
de renovação do ensino de língua portuguesa na escola, que se constituíram nas décadas 
finais do século XX no país (PIETRI, 2003). 

A produção e análise dos dados se realizaram com base em perspectiva francesa de 
análise do discurso, mais especificamente referenciada no conceito de interdiscurso, tal 
como proposto por Maingueneau (2005). Segundo o autor, nos processos interdiscursivos, 
os limites de um discurso se constituem em relações polêmicas estabelecidas para com 
outros discursos em situação de concorrência. Nesses processos, os discursos partilham, 
recusam ou denegam, com base em regras semânticas próprias, enunciados que se atribuem 
aos discursos com que polemizam. Assim, enunciados do discurso adversário são 
valorados positiva ou negativamente, conforme sejam ou não consonantes às bases 
semânticas do discurso que se posiciona polemicamente em relação ao seu concorrente. 
Um processo de interincompreensão se estabelece, de modo que a tradução dos enunciados 
do discurso concorrente, segundo as regras do discurso agente, produz simulacros – isto é, 
compreensões dos enunciados que o discurso adversário caracterizaria como equivocadas 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 23). 

Nos processos interdiscursivos, a unidade de análise não se refere ao discurso, 
entendido como “dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir 
como um espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 2005, p. 15), mas 
a um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos pelo analista 
em função dos objetivos da investigação. Pressupõe-se, portanto, a precedência do 
interdiscurso sobre o discurso. 

Os processos interdiscursivos não se constituem em formações fechadas, mas 
compõem um conjunto infinito, irrepresentável em sua totalidade: segundo 
Maingueneau (1997, p. 116), o universo discursivo corresponderia ao “conjunto de 
formações discursivas de todos os tipos que coexistem, ou melhor, interagem, em uma 
conjuntura”. A função metodológica da noção de universo discursivo é a de propor um 
conjunto em que se possa recortar os campos discursivos. Um campo discursivo, de 
acordo com o autor, se definiria como “um conjunto de formações discursivas que se 
encontram em relação de concorrência, em sentido amplo, e se delimitam, pois, por uma 
posição enunciativa em uma dada região”. Para o trabalho de produção de dados e 
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análise, em consequência, faz-se necessário delimitar, no campo discursivo, um espaço 
discursivo “ligando pelo menos duas formações discursivas que, supõe-se, mantêm 
relações privilegiadas, cruciais para a compreensão dos discursos considerados” 
(MAINGUENEAU, 1997, p. 117). 

No recorte definido para a produção de dados, nesta investigação, observam-se, no 
espaço discursivo definido para a análise, enunciados produzidos em processos de 
delimitação discursiva, estabelecidos entre os discursos de renovação e os discursos 
caracterizados por estes como tradicionais e avaliados como defasados ou como 
insuficientes. A análise das bases semânticas em que se sustentaram os discursos sobre 
ensino de literatura se realizou, portanto, com a caracterização das relações polêmicas 
estabelecidas para com enunciados atribuídos a discursos sobre ensino de língua 
portuguesa posicionados como contrários ou adversos às propostas de renovação que se 
produziam nas décadas finais do século XX no Brasil. A análise dos dados constituintes 
do corpus será precedida pela contextualização do momento histórico em que foram 
publicados os documentos observados e pela caracterização das propostas de ensino de 
língua portuguesa neles apresentadas. 

As condições de produção discursiva estabelecidas nesse momento histórico se 
reproduzem ainda na atualidade: estabelece-se a colaboração, para a produção e circulação 
de propostas pedagógicas renovadas, entre instâncias oficiais, responsáveis pelo 
estabelecimento dos currículos da escola pública, e acadêmicas, responsáveis pela 
produção de conhecimento científico e por sua distribuição (MARINHO, 2001; 2007; 
APARÍCIO, 1999; 2009; SANTOS, 2014). Assim, faz-se relevante conhecer as bases 
históricas em que se fundamentam as propostas curriculares de ensino de língua 
portuguesa produzidas no país e, mais especificamente, a posição da literatura nessas 
propostas para o ensino fundamental, uma vez que esse objeto de polêmica recorrente 
tem sido estudado mais explicitamente nas propostas de ensino de língua portuguesa e 
literatura para o (então) 2º grau ( FARIA, 2009); ou, mais recentemente, nas iniciativas de 
resgate do literário nas propostas pedagógicas estabelecidas em documentos nacionais de 
referência curricular, como nos PCNs+ Ensino Médio: orientações educacionais 
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), ou nas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). Mostra-se relevante, 
portanto, nesse contexto, ampliar o conjunto de conhecimentos sobre as proposições 
curriculares oficiais no que se refere à posição a ser ocupada pela literatura nas aulas de 
língua portuguesa do ensino fundamental. 

 
 

1. O ensino de Língua portuguesa no contexto de reestruturação 
curricular na década de 70 

 
No ano de 1975, foram publicados pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo os Guias Curriculares para o ensino de 1º grau, elaborados com verbas do 
Plano Nacional de Educação. O intuito da elaboração do documento seria o de orientar as 
atividades desenvolvidas pelos professores em sala de aula, tendo como base a Lei nº 
5.692, sancionada pelo Governo Federal em 1971. Assim, apresentava-se já nas primeiras 
páginas do documento: 
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Os Guias Curriculares, destinados a servir de elemento renovador do ensino 

de 1º grau, representam um primeiro esforço de estruturação de uma escola 
fundamental de oito anos de escolarização, dotada dos atributos de unidade e 
continuidade. 

Estes Guias não apenas traduzem os conteúdos dos instrumentos legais 
definidores da reforma como refletem a filosofia que os informa. Por esta razão, 
devem ser entendidos não como modelos para fiel reprodução mas como pontos 
de referência para o planejamento das atividades a ser elaborado pelo professor. 
Da criatividade do mestre é que realmente decorre a revitalização da prática 
escolar. 

A Secretaria da Educação, ao oferecer este material de apoio às tarefas 
docentes, confia em que o professorado não faltará com a colaboração que 
assegure o contínuo aprimoramento das estruturas educativas e que torne a 
implantação da Lei 5.692/71 uma realidade efetiva para toda a extensa rede do 
ensino de 1º grau paulista. Consolidar-se-á assim uma política educacional 
inspirada no princípio democrático de maior oportunidade para todos, já 
irreversível no Estado de São Paulo. (SÃO PAULO, 1975, p. 5) 

 
 Conforme exposto na apresentação do documento, os Guias Curriculares (1975) 

“representavam um esforço” de seus elaboradores em implementar, no ensino, o que 
se encontrava disposto na Lei 5.692/71, que apresentava, entre as mudanças mais 
substanciais, a extensão do ensino obrigatório (de quatro para oito anos). A referida Lei, 
voltada para o ensino de 1º e 2º graus, inseriu-se num projeto de reformas instituído 
pelo regime militar, com vistas a, em seus termos, “democratizar” em âmbito nacional 
o acesso a todos os níveis do ensino básico.  

A Lei que instituía a reforma no ensino básico, aumentando o período de quatro para 
oito anos, propunha um ensino contínuo e progressivo ao longo das séries. Tal 
ampliação previa um núcleo comum a ser ensinado em nível nacional e a oferta de 
disciplinas a serem incorporadas de acordo com as necessidades e o contexto social de 
cada escola. Em acordo com o que propunha a nova Lei, assim se organizavam os Guias 
Curriculares:  

 
Estruturados [os Guias Curriculares] à base do currículo centralizado na 

matéria, são sete os guias propostos, como modelos de referência abrangendo 
o Núcleo Comum: três para Comunicação e Expressão – Língua Portuguesa, 
Educação Artística e Educação Física; três para Ciências – Matemática, 
Ciências e Programas de Saúde; um para Estudos Sociais [...]. (SÃO PAULO, 
1975, p. 7) 

 
 O currículo dispunha assim de três “matérias”, compondo cada uma delas um 

conjunto de disciplinas. As matérias dividiam-se, como expresso na citação, em 
Estudos Sociais, Ciências e Comunicação e Expressão, na qual se inseria a disciplina de 
Língua Portuguesa.  

As concepções que orientaram a proposição curricular para esta última disciplina, 
bem como as ideias referentes ao desenvolvimento do aluno e à metodologia a ser 
empregada, de acordo com a nova organização escolar, provinham de diferentes 
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correntes teóricas e atendiam a determinados interesses políticos, em voga no contexto 
de publicação dos Guias Curriculares, conforme será discutido a seguir.  

 
 
1.1. A disciplina de Língua Portuguesa nos Guias Curriculares  
 
Observam-se aqui, dos Guias Curriculares, a apresentação geral do documento: a 

“Introdução” e as “Considerações gerais” – estas últimas assinadas pela coordenadora da 
equipe de currículo no período em questão; e a parte destinada especificamente ao ensino 
da Língua Portuguesa, subdividida em “Introdução”, “Objetivos gerais”, “Objetivos 
específicos”, “Atividades” e “Colaboradores da análise crítica”. O objetivo é o de 
caracterizar a constituição do documento em seus referenciais teóricos, para, a seguir, 
observar a posição estabelecida para a literatura nas práticas pedagógicas apresentadas para 
o ensino fundamental. 

Propõe-se no documento que o ensino de Língua Portuguesa se referencie no 
conhecimento prévio dos alunos, em suas “competências”, sobretudo no que se refere à 
linguagem oral. Assim, afirma-se sobre o desenvolvimento: “as experiências do aluno 
são um ponto de partida para o ensino”, sendo “a linguagem oral, ponto de partida para 
o desenvolvimento da habilidade linguística” (SÃO PAULO, 1975, p. 12). Propõe-se um 
trabalho que considere o seu (da língua) caráter instrumental, bem como a realidade 
social e econômica dos alunos. Defende-se a urgência de um ensino voltado à função 
comunicativa da língua portuguesa, em contraposição a um ensino preso a conceitos e 
nomenclaturas. No documento, observa-se a polêmica estabelecida em relação ao ensino 
considerado tradicional também na afirmação da necessidade de “mudar radicalmente, 
reduzir ao mínimo qualquer prescrição normativa” (SÃO PAULO, 1975, p. 12).  

Como anteriormente mencionado, no contexto de elaboração dos documentos em 
análise, o currículo da escolarização básica se alterou com a implementação da Lei 
5.692/71, sancionada pelo regime militar. Conforme afirma Soares (2002), se a educação 
era colocada a serviço do desenvolvimento, a língua representaria o instrumento para se 
chegar a ele (SOARES, 2002, p. 169).  

Entre as mudanças operadas no ensino de Língua Portuguesa, com relação ao ensino 
de primeiro grau, a autora menciona a (suposta) alteração na denominação da disciplina: 
de Português para Comunicação e Expressão, nas séries iniciais; e para Comunicação em 
língua portuguesa, nas séries finais desse mesmo grau de ensino. No entanto, parece não 
ter havido, efetivamente, alteração do nome da disciplina, como propõe Soares (2002, 
p. 169), ou mesmo uma “confusão” de nomenclaturas, como proposto por Silva e 
Arelaro (1987, p. 32): nos documentos oficiais (na Resolução CFE n.8/71 e nos Guias 
Curriculares), “a associação, em termos de equivalência, entre matéria de Comunicação 
e Expressão e disciplina de língua portuguesa parece ser algo realizado exteriormente às 
instâncias oficiais e mesmo ao meio acadêmico” (PIETRI, 2010, p. 47), como, por 
exemplo, na apropriação dessas terminologias por parte dos elaboradores dos manuais 
didáticos. 

Quanto à concepção de língua presente nos Guias Curriculares, para Soares (2002, p. 
169), a acepção pragmática e utilitarista da língua estaria em consonância com as 
propostas curriculares “desenvolvimentistas” do Estado, e, portanto, com um ensino 
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que proporcionasse o uso efetivo da língua em detrimento de seu caráter reflexivo, mais 
geralmente fundamentado em atividades metalinguísticas. Entretanto, essa percepção de 
Soares (2002) é discutida por PIETRI (2010), que defende prevalecer nesses documentos 
referências a elementos da psicologia cultural de Jerome Bruner, em que as noções de 
informação, de comunicação e de criatividade, ou mesmo de comportamento e de 
habilidade, são compreendidas em uma perspectiva construtivista, de base social 
(PIETRI, 2010).  

De fato, nos Guias Curriculares observa-se a referência explícita à produção de 
Jerome Bruner em diferentes momentos do texto, como na Introdução:  

 
Solicitava-se [para a elaboração dos Guias Curriculares] a colaboração do 

professor de ensino superior, como elaborador ou consultor, por uma segunda 
razão, emprestada de Jerome Bruner: “planejar currículos, de modo a refletir 
a estrutura básica de um dado campo de conhecimento, exige a mais profunda 
compreensão desse campo”. (SÃO PAULO, 1975, p. 6) 

 
Observa-se também referência ao autor nas Considerações Gerais: “conforme 

afirma Jerome Bruner, ‘a experiência dos últimos anos ensinou-nos pelo menos uma 
lição de importância quanto ao planejamento de um currículo, que seja fiel à estrutura 
básica da matéria tratada’” (SÃO PAULO, 1975, p. 7); e ainda: 

 
como acentua Bruner, ‘dominar as ideias básicas, usá-las eficientemente, 

exige constante aprofundamento da compreensão que delas se tem, o que se 
pode conseguir aprendendo-se a utilizá-las em formas progressivamente 
complexas’ (SÃO PAULO, 1975, p. 7-8).  

 
No entanto, ainda que as referências explícitas à obra de Jerome Bruner, 

dispostas nos Guias Curriculares, apontem para uma concepção do processo educativo 
inspirada em elementos da psicologia cultural — na medida em que evidenciam 
preocupação com o conhecimento e a cultura do aluno, bem como atentam ao caráter 
progressivo e contínuo da aprendizagem —, é possível observar no documento “vozes” 
de outros discursos, como, por exemplo, na referência ao caráter instrumental que se 
pretende conferir à escolarização: “configuram uma escola ministrada de cultura geral, 
instrumental”, em que “os conteúdos foram selecionados pelo seu valor instrumental” 
(SÃO PAULO, 1975, p. 9). As disciplinas de Comunicação e Expressão seriam 
disciplinas que deveriam apresentar o “caráter predominante de um fazer”, favorecendo o 
desenvolvimento linguístico com “ênfase à comunicação eficaz” (SÃO PAULO, 1975, p. 
11).  

Observa-se, portanto, que constituem o documento em análise discursos distintos e, 
por vezes, conflitantes, fundamentados em perspectivas dos modernos estudos 
linguísticos, das teorias da comunicação e da informação e em elementos da psicologia 
cultural. Parece ordenar a aproximação desses referenciais sua contraposição a 
concepções consideradas ultrapassadas ou retrógradas de currículo, de linguagem e de 
ensino/aprendizagem de língua portuguesa. 

Consideradas as bases conceituais do documento, procura-se, a seguir, com a 
análise dos Guias Curriculares, conhecer a posição estabelecida para a literatura nas 
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proposições oficiais para o ensino de língua portuguesa no período estudado.  
 
 
1.2. A literatura nos Guias Curriculares 
 
No que concerne mais especificamente à parte dos documentos destinada à 

disciplina de Língua Portuguesa, observa-se a menção direta aos textos literários já na sua 
Introdução, em que se procura estabelecer o status de não prevalência desse material sobre 
outras produções linguísticas: “o estudo de textos literários ou não e obras se fará com 
vista aos objetivos. Não se quer ênfase para textos literários, mas sim equilíbrio entre 
estes e outros tipos de textos” (SÃO PAULO, 1975, p. 12). 

A seguir, no campo destinado ao tratamento de questões relacionadas ao ensino da 
leitura, a palavra literatura aparece associada à produção de textos: “o aluno conseguirá 
ler, independentemente ou não, obras de literatura, de seu nível e interesse para [...] 
identificar alguns gêneros literários, recriar um texto e produzir textos a partir de sua 
própria linguagem” (SÃO PAULO, 1975, p. 17). A indicação de que a produção de textos 
se faria pelo aluno “a partir de sua própria linguagem” parece demarcar um limite em 
relação a discursos em que se prevê que a escrita deva se fazer segundo determinados 
padrões ou estilos de linguagem considerados bons ou legítimos. Assim, se o ponto de 
partida de uma atividade é a leitura literária, o ponto de chegada — a produção textual do 
aluno — não seguiria preceitos fundamentados nos usos de linguagem e estilos associados 
ao literário. Observa-se, desse modo, um deslocamento do literário, em face de sua 
valoração no ensino considerado tradicional, para posições de equivalência em sua 
valoração relativa a outras produções ou manifestações linguísticas. 

Prevalecem, no documento, propostas de atividades com textos informativos e de 
circulação cotidiana, além de conteúdos gramaticais, tais como a sintaxe, a morfologia, 
a pontuação e a ortografia. Dentre os objetivos específicos do ensino de português (SÃO 
PAULO, 1975, p. 15-19), não se observa nenhuma menção ao literário, mas apenas a 
conteúdos gramaticais que deveriam fundamentar o ensino de língua referenciado em 
subsídios dos modernos estudos da linguagem. As situações propostas no documento 
que incluem a literatura encontram-se em número reduzido, quando comparadas às demais 
atividades propostas, e estão distribuídas como suporte para o desenvolvimento da 
linguagem oral, da leitura e da escrita. A presença dos textos literários em sala de aula 
se faria, de acordo com as propostas do documento, em função da necessidade de se 
preparar o aluno para a expressividade, sobretudo oral. As atividades envolvendo a 
literatura, quando elencadas em meio às demais propostas, aparecem com o objetivo 
de levar o aluno a escrever e, principalmente, falar adequadamente. Sugerem-se, nesse 
sentido, atividades como a apresentação oral de histórias, as dramatizações, o jogral e o 
trabalho com canções populares.  

Assim, na parte reservada às Atividades para aprender a ouvir e falar (SÃO PAULO, 
1975, p. 20-21), algumas referências que podem abarcar o literário são observadas: aparece 
(em meio a cinco grupos de situações de uso de linguagem) um grupo de “situações 
recreativas e criadoras”, no qual são sugeridas atividades de “estórias narradas e/ou lidas”, 
de “dramatização” e de “poesia, jogral”. Quando se apresenta a “situação de análise 
do processo de comunicação e dos aspectos de língua referentes a ele”, indicam-se a 
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“pesquisa das várias funções da linguagem” e, nela, o exercício “nas funções de apelo, 
expressiva e poética (mais ligada ao estilo)”. Também neste tópico observam-se 
sugestões de atividades que levassem o aluno a se expressar oralmente. 

Ainda nas propostas de atividades, agora com relação à leitura, a menção ao literário 
pode ser entrevista na realização da “leitura oral de prosa e verso para ser apresentada” 
(SÃO PAULO, 1975, p. 21). Menção semelhante pode ser observada quando do 
tratamento da aprendizagem da escrita (SÃO PAULO, 1975, p. 22-23), em que se sugere 
o trabalho com “estórias inspiradas em [...] textos em prosa e verso”, como a “composição 
criadora” de “crônicas, contos, novelas e poemas” (SÃO PAULO, 1975, p. 22-23).  

O trabalho com elementos próprios ao fazer literário, quando proposto mais 
explicitamente, também se orienta para finalidades não literárias, como “exercitar-se nas 
funções de apelo, expressiva e poética (mais ligada ao estilo)”, de modo a conhecer os 
postulados da teoria da comunicação sobre as funções da linguagem. Assim, mesmo 
com a proposta de um trabalho em que se tematizem especificidades da literatura, 
afirma-se, já de início, no documento em análise, que se trata de atividades voltadas ao 
aprendizado da escuta e da fala, não se mencionando finalidades relacionadas à apropriação 
pelo aluno das especificidades do literário.  

De um modo geral, portanto, as páginas do documento destinadas a apresentar as 
propostas para o ensino de português evidenciam preocupação com o caráter funcional 
da língua, instrumento para o aprendizado de gêneros úteis aos alunos em sua atuação 
social. 

A urgência em conferir ao ensino de língua materna um caráter instrumental parece 
marcar ainda mais fortemente a tendência que observa Soares (2002, p. 170) no processo 
de constituição da disciplina de língua portuguesa, quando afirma que, nos anos 1970, “os 
textos [nela] incluídos já não são escolhidos exclusivamente por critérios literários, mas 
também (e talvez, sobretudo) por critérios de intensidade de sua presença nas práticas 
sociais”. Nas propostas curriculares oficiais aqui analisadas, a literatura se encontra 
submetida a critérios de ordem funcional e instrumental, nas proposições pedagógicas 
para o ensino de língua portuguesa na escola, e não a objetivos de aprendizagem do 
literário em suas especificidades. 

 
2. O ensino de Língua Portuguesa no contexto da produção curricular na 

década de 80 
 
Os anos iniciais da década de 1980 foram caracterizados, conforme aponta 

Germano (1993), como um período de enfraquecimento da ditadura militar e de 
fortalecimento da sociedade civil, que trazia consigo inúmeras reivindicações 
democráticas, sobretudo no âmbito educacional.  

Nesse contexto de luta pela abertura política  várias ações foram realizadas no país 
com o objetivo de garantir a toda a população o acesso à educação e a participação na 
distribuição da renda nacional (GHIRALDELLI, 2006; GERMANO, 1993). 
Movimentos organizados no período motivaram uma série de mudanças representativas 
no âmbito da educação, em direção a um processo de escolarização que respondesse 
aos anseios das classes populares.  

Nesse período de lutas por mudanças, elaboraram-se em diversos estados da 
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federação documentos de referência curricular para o ensino básico. No caso do 
ensino de língua portuguesa, como apontado por Geraldi, Silva e Fiad (1996), esses 
documentos se caracterizaram por fundamentarem-se em concepção 
sociointeracionista de linguagem, em que a produção textual contextualizada (fala, 
escuta, leitura e escrita) aparece como central ao trabalho pedagógico, associada a 
atividades de análise linguística. A Proposta Curricular para o Ensino de Língua 
Portuguesa – 1º grau, publicada no estado de São Paulo em primeira edição no ano 
de 1985, é parte desse conjunto de propostas produzidas em diferentes estados no país ( 
ANGELO, 2005).  

A Proposta Curricular, conforme se afirma nas suas páginas iniciais (SÃO PAULO, 
1991, p. 05)1, se caracterizaria como um conjunto de “documentos norteadores do 
trabalho docente”, dirigidos aos professores atuantes na rede pública estadual paulista 
com o objetivo de os auxiliar nas atividades a serem desenvolvidas em sala de aula 
segundo novas concepções e metodologias para o ensino.  

 
 
2.1. O ensino de Língua Portuguesa na Proposta Curricular 
 
No período que se seguiu às décadas de 1950 e 1960, momento em se iniciou e se 

deu continuidade à ampliação do acesso à educação básica pública, fazia-se necessário 
responder às demandas (também) trazidas pelos sujeitos sociais que passaram a frequentar 
a escola , vindos de grupos sem tradição escolar e trazendo para a essa instituição 
variedades linguísticas distantes das privilegiadas historicamente por ela (SOARES, 
2002). O contexto que se reconfigurava para a escola pública demandava a produção de 
subsídios teórico-metodológicos para o ensino, o que se fez com base em conhecimentos 
produzidos pelos modernos estudos da linguagem. 

Esses subsídios se direcionaram sobretudo ao professor, a fim de atualizá-lo quanto 
às novas concepções a serem empregadas para a transformação de suas bases teóricas 
e de suas práticas de ensino. Nesse sentido, os documentos de referência curricular 
produzidos no período teriam um “caráter duplo” (PIETRI, 2007): considerando-se as 
condições escolares, no contexto de democratização do acesso ao ensino público, as 
propostas curriculares cumpririam a função de não apenas orientar as práticas 
pedagógicas, mas também de subsidiar a formação continuada de professores, tendo em 
vista que promoveriam a circulação em contexto escolar de novos saberes produzidos, 
segundo Soares (2002, p.171),  pela Linguística em suas diferentes vertentes que se 
desenvolveram e se consolidaram nos anos de 1980: a Sociolinguística, a Psicolinguística, 
a Linguística Textual, a Pragmática e a Análise do Discurso.  

Observa-se no texto da Proposta Curricular também a polêmica estabelecida em 
relação a concepções e metodologias que fundamentaram o ensino em períodos 
anteriores, considerados tradicionais, discriminatórios ou ultrapassados: tratar-se-ia de 
colocar “em xeque o velho para fazer emergir o novo” (SÃO PAULO, 1991, p. 5).  

As diferenças que mais se evidenciam na Proposta Curricular, em relação aos 
documentos oficiais publicados anteriormente, dizem respeito às concepções de língua e 
de ensino de língua, que se fundamentam nesse documento principalmente em 
concepção sociointeracionista de linguagem. Ao definir, por exemplo, “o que é a 
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linguagem” (SÃO PAULO, 1991, p. 12), afirma-se na Proposta Curricular que “a 
linguagem não é uma atividade escolar. É uma atividade humana, histórica e social”. 
Mais adiante, na mesma página, argumenta-se que “a linguagem é um trabalho 
construtivo, um processo coletivo...” (SÃO PAULO, 1991, p. 12). Concebe-se, portanto, 
a linguagem como algo que se constitui na interação entre sujeitos, como uma forma de 
ação social.  

Enfatiza-se no documento a necessidade do respeito pela linguagem da criança, bem 
como por suas experiências culturais. Nesse sentido, como já observado em relação 
aos Guias Curriculares, constitui-se um processo interdiscursivo em que os discursos 
de renovação do ensino de português na escola contrapõem-se ao caráter 
discriminatório que possuiria o ensino considerado tradicional: “o grande problema é 
que a escola tem buscado substituir a linguagem da criança pela linguagem-padrão, 
ao mesmo tempo em que discrimina e desvaloriza a linguagem da criança que a 
identifica com sua comunidade” (SÃO PAULO, 1991, p. 20).  

Considerando-se o contexto histórico de elaboração do documento, num período 
em que se desenvolvia o processo de democratização do acesso à escolarização, à escola 
era atribuída a função de ensinar ao aluno mais uma variedade, associada à língua padrão 
ou à norma culta, sem que se buscasse substituir o conhecimento linguístico que o aluno 
trazia ao ingressar no sistema escolar. Não se tratava de substituir, mas de somar. 

 
 
2.2. A literatura na Proposta Curricular  
 
Na Proposta Curricular, a primeira referência à literatura se encontra quando 

apresentadas as concepções orientadoras do documento com relação à noção de texto. 
Ao tratar da importância de se perceber o ponto de vista do autor para o processo de 
interpretação na leitura, afirma-se:  

 
No texto literário, por exemplo, o autor trabalha para transformar 

uma experiência jamais pensada, jamais dita, jamais feita, em algo 
pensável, inteligível e factível. Ou, pelo menos, trabalha experiências 
comuns sob outros esquemas de representação, colocando-as sob 
outras perspectivas e dimensões. Quando bem sucedido, o trabalho do 
autor abala o já estabelecido e se torna mediador e instrumento eficaz 
de um novo conhecimento, pelos processos de recomposição e 
reconstrução, pela reflexão ativa e crítica que leva a realizar a cada 
leitura. (SÃO PAULO, 1991, p. 15) 

 
Observa-se na menção ao texto literário o relevo dado ao trabalho do autor e, ainda, 

ao aspecto criativo e mesmo educador de tal texto que, justamente por resultar de 
“processos de recomposição e reconstrução” e de uma “reflexão ativa e crítica” diante 
da realidade, favoreceria a aquisição de novos conhecimentos a cada diálogo que se 
estabelece com ele.  

Com relação ao destaque para o trabalho do autor sobre o texto literário, afirma-se, 
em seguida, que o conceito de trabalho estaria associado à atividade com a linguagem, 
“particularmente, a concepção de linguagem como trabalho e extensão simbólica da ação 
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do homem sobre os outros e sobre o mundo” (SÃO PAULO, 1991, p. 16).  
Contrapõe-se, nesse sentido, a concepção de literatura presente no documento a 

concepções associadas ao ensino tradicional, ou à literatura devedora a regras de estilo:  
 

[...] o texto literário se torna particularmente interessante para uma 
pedagogia de invenção, baseada no diálogo, na busca e na troca, sem medo 
das contradições. Sobretudo, quando ele expressa essa vontade de criar, 
quando mais interroga que responde, quando possui uma opacidade e uma 
obscuridade misteriosa que desafia a busca do sentido; e quando, em sala de 
aula, não se faz acreditar, desde logo, em uma interpretação unívoca, mas se 
levam os alunos a construir junto com o autor esse sentido, a experimentar 
seus diferentes aspectos lúdicos, seus diferentes sabores; principalmente, 
quando não se impõem regras de estilo e de gosto que excluem do literário 
tudo o que possa perturbar o previamente instituído. (SÃO PAULO, 1991, p. 
15) 

 
A contraposição a concepções e práticas de ensino de língua pode ser observada 

também no excerto acima, nas referências às qualidades que assegurariam ao texto o seu 
poder inventivo (“quando mais interroga que responde, quando possui uma opacidade e 
uma obscuridade misteriosa que desafia a busca do sentido”), acrescidas as condições para 
que a inventividade, própria ao literário, seja mantida: opõe-se, assim, como antes já se 
fizera nos Guias Curriculares, a concepção de literatura e de ensino, presente na Proposta 
Curricular, aos textos normativos, prescritivos ou moralizantes. 

Observa-se também nessa passagem a crítica a determinadas atividades com o texto 
literário em sala de aula, que se oporiam a outras consideradas mais adequadas, de 
acordo com as concepções em que se fundamenta a elaboração do documento em análise. 
Desse modo, em substituição a uma prática tradicional de leitura do texto literário na 
escola, centrada no professor e orientada pela busca de um objetivo único, qual seja, o de 
alcançar o “verdadeiro” sentido do texto, propõe-se no documento uma ordem inversa, 
caracterizada pelo diálogo a ser instaurado não somente entre professores e alunos, mas 
entre estes e o autor do texto lido, com ênfase num processo de leitura que 
possibilitasse a construção compartilhada dos sentidos possíveis.  

A contraposição a concepções tradicionais de literatura e de leitura do texto literário 
na escola se observa ainda em outro momento do documento, quando nele se combatem 
os “preconceitos e discriminações sociais na atividade linguística” (SÃO PAULO, 
1991, p. 19), associados ao uso de uma linguagem “técnica” e “formulística” por parte 
de setores administrativos e burocráticos, que acabariam por impedir às “pessoas simples” 
a plena compreensão dos textos próprios a essas esferas. Ao criticar esse determinado uso 
de linguagem, afirma-se no documento: 

 
Há processos semelhantes na literatura. De fato, língua e literatura se 

incorporaram durante séculos aos valores da nobreza e do clero, foram 
apropriados como signo distintivo das elites. Não certamente língua e 
literatura enquanto atividade e trabalho humano, comunitário, instrumento de 
manifestação e expressão da capacidade criadora, imaginativa, lúdica que todo 
homem pode exercitar; mas uma língua e literatura que se oficializam como 
fator de discriminação. E quando se rompeu a aliança entre o escritor ou o 
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letrado e os centros de poder, a “liberdade” conseguida não levou 
necessariamente a uma aproximação com o povo; às vezes tem levado “ao 
estágio absurdo de criar somente para outros artistas” e a repartir somente 
entre “eleitos” os segredos da interpretação e os refinados prazeres estéticos. 
Um letrado forma outro letrado para ler um terceiro letrado falar a letrados 
que formem outros letrados... E lá fora fica o povo basbaque. (SÃO PAULO, 
1991, p. 19) 

  
A polêmica estabelecida no documento em relação a concepções elitistas e 

individualizantes de língua orienta-se para a valorização de produções linguísticas e 
literárias em seu caráter social e coletivo, resultante do trabalho de todo sujeito, 
independentemente de sua classe social. 

No que concerne mais especificamente à linguagem literária, parece emergir, no 
trecho mencionado, certa contrariedade à imposição de um cânone literário e, mesmo, 
certo questionamento quanto ao que se define por literatura. Nesse sentido, parece 
haver uma recusa a textos que se constroem em linguagem hermética, de difícil 
compreensão, pois destinados a um círculo social que seria interditado àqueles que não 
pertencessem às classes economicamente privilegiadas. 

A próxima menção ao literário, na Proposta Curricular, encontra-se no trecho 
referente aos “aspectos fundamentais do trabalho sobre os textos” (SÃO PAULO, 1991, 
p. 44-48): ao tratar das diferentes funções, pontos de vista e propósitos das construções 
textuais, o documento adverte que “a escola não pode fixar-se em certo tipo de texto, 
por exemplo, o literário” (SÃO PAULO, 1991, p. 46), e continua:  

 
Em nossa sociedade muitos apelos são feitos através da linguagem escrita 

e chegam por vezes a transformar em consumo o desejo de acesso à leitura e 
mesmo à literatura. Em termos de urgência social, dentro de um projeto de 
educação, as instâncias de leitura de um texto literário são até menos 
relevantes do que aquela essencial de quem lê jornais, assina um contrato de 
trabalho, procura emprego através de anúncios, solicita documentos, enfim, 
participa dos circuitos da sociedade moderna que faz da escrita seu código 
oficial. (SÃO PAULO, 1991, p. 47) 

 
Nessa passagem, evidencia-se a posição conferida à literatura e à leitura do texto 

literário na proposta pedagógica apresentada no documento em análise: em um contexto 
caracterizado pela “urgência social” e “dentro de um projeto de educação”, a literatura, 
enquanto “signo distintivo das elites”, torna-se pouco ou menos relevante que a formação 
que ofereça aos alunos de classes sociais desprivilegiadas ou oprimidas instrumentos para 
suas necessidades de inserção e participação social. A “urgência social” pode ser observada 
como referência direta ao contexto em que se elaborava a Proposta Curricular, num 
período em que a “abertura” das escolas aos alunos das diferentes camadas sociais fazia 
dessa instituição, para os movimentos de luta pela transformação social do país, um 
lugar privilegiado de atuação política, como mencionado anteriormente.  

Tendo a escola acolhido a partir de então um público muito mais amplo e 
heterogêneo, cabia-lhe a função de preparar os alunos para a participação social, para o 
acesso a informações, para a “busca e contrato de trabalho”, entre outras práticas que lhes 
permitissem a inserção não apenas na cultura (e na cultura urbana), mas também nas 
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atividades econômicas e laborais.  
Assim, ainda que tenha se fundamentado em concepções de linguagem e de ensino 

de língua de caráter social, com a contribuição de diferentes perspectivas teóricas, ao 
enfatizar o trabalho com textos diversos em função da utilidade de tais produções 
(informar-se; inserir-se no mercado de trabalho), na Proposta Curricular, o trabalho 
pedagógico com o literário apresenta-se também com a função de promover 
possibilidades criativas, de construção de novas referências do vivido, de colaboração 
para a transformação social. 

Nesse sentido, a literatura, ainda que seja valorizada em algumas passagens da 
Proposta Curricular por sua especificidade no trabalho com a linguagem e a sua 
capacidade de (re)criar mundos, não ocuparia lugar privilegiado no ensino de português 
como teria ocupado no ensino considerado tradicional. Nos novos objetivos traçados 
para a instituição escolar, em sua função de inserção na sociedade mais ampla e de 
formação para o mercado de trabalho, o literário se coloca na escola como mais um 
instrumento para a atuação social. 

 Por fim, no “quadro geral de conteúdos por série”, são sugeridas atividades a serem 
desenvolvidas em sala pelos alunos, bem como os textos a serem utilizados pelos 
professores nesse trabalho. Assim, para as quintas e sextas séries do ensino fundamental, 
sugere-se a “leitura de obras literárias” (SÃO PAULO, 1991, p. 61) em meio às 
“conversas, relatos, comentários, debates, entrevistas” e à “leitura de textos diversos”. 
Sugerem-se, ainda, nas “atividades de reflexão e operação sobre a linguagem”, “o trabalho 
com os recursos sonoros e rítmicos na prosa e no poema”, junto aos trabalhos de 
identificação dos procedimentos de coesão e coerência, de organização dos parágrafos, 
de variação dialetal e linguística, entre outros; e, especificamente quanto à sexta série, 
propõe-se “a identificação dos diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, o 
texto descritivo e o texto poético”, além dos que caracterizam o texto dissertativo, 
argumentativo e administrativo ou técnico (SÃO PAULO, 1991, p. 62).  

Observa-se, portanto, que, nos conteúdos e nas atividades que compõem a Proposta 
Curricular, a literatura se encontra em situação de concorrência, e não mais de 
prevalência, para com produções não literárias, como os textos dissertativos ou os 
técnicos e administrativos.  

Desse modo, se em alguns trechos do documento analisado a literatura é concebida 
em sua singularidade, devido à especificidade do trabalho que nela se realiza sobre a 
linguagem, em outros momentos (como quando das indicações dos conteúdos a serem 
trabalhados em sala de aula; ou mesmo quando da menção à função discriminatória que 
pode assumir; ou ainda quanto ao papel “menos relevante” da literatura num período de 
“urgência social”), a posição do literário em sua função pedagógica parece ser submetida 
a concepções de linguagem de caráter mais pragmático, utilitário ou instrumental, como  
observado também nos Guias Curriculares anteriormente analisados.  

 
 

Considerações finais 
 
A análise dos Guias Curriculares para o ensino de 1º grau e da Proposta Curricular 

para o ensino de língua portuguesa - 1º grau aponta para determinadas concepções do 
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ensino de língua e de literatura que respondem aos contextos políticos-ideológicos em que 
foram elaborados os documentos e, também, às possibilidades teóricas e metodológicas 
dos estudos da linguagem nos momentos históricos de produção e circulação dessas 
referências curriculares. Mudanças nos modos como estabelecidas as relações do poder 
público para com os professores a quem se destinam os documentos podem ser observadas 
na própria alteração de nomenclatura que se estabelece: de guia para proposta. 

No contexto de produção dos Guias Curriculares, língua e literatura deveriam estar a 
serviço da expressão, ordenados curricularmente segundo os fundamentos da Psicologia 
Cultural e da Teoria da Comunicação e da Informação e, ainda, em consonância com os  
princípios desenvolvimentista estabelecidos pelo  regime militar. Nesse contexto, a 
literatura perde o status a ela atribuído no ensino considerado tradicional, em que 
representaria os bons usos do idioma, que deveriam ser modelares para o desenvolvimento 
das possibilidades linguísticas dos sujeitos na escola. 

No contexto de elaboração da Proposta Curricular, a língua, concebida como produto 
do trabalho e da interação entre sujeitos social e culturalmente condicionados, deveria ser 
ensinada de modo a que não se excluíssem ou se estigmatizassem as variedades 
linguísticas distintas de um determinado padrão ou de uma norma considerada culta. 
Seria um processo necessário para que fossem acolhidos na escola os diferentes 
sujeitos que a ela chegavam, em decorrência da ampliação do acesso ao ensino público. 
Nesse contexto, a literatura também se encontra numa posição distinta daquela que lhe é 
conferida no ensino considerado tradicional, uma vez que a concepção de uma cultura letrada 
superior, de propriedade de parcelas economicamente privilegiadas da população, é 
questionada em sua suposta essencialidade e relativizada, num processo de valorização da 
produção cultural de grupos sociais não pertencentes à elite econômica, mas explorados por 
ela. 

 Assim, tanto no processo de reorganização curricular da escolarização básica, 
estabelecida pelo regime militar na década de 1970, quanto no processo de luta pela 
construção da escola pública como uma agência de transformação social, na década de 
1980, a literatura é deslocada, nas propostas pedagógicas então produzidas, da posição que 
lhe seria atribuída no ensino tradicional, como referência de uma pressuposta cultura 
superior e de modelo dos bons usos do idioma. A partir de então, se encontra em situação 
de concorrência em relação a outras produções de linguagem consideradas socialmente 
relevantes, e, nesse processo, é regularmente questionada quanto à sua função social e às 
suas associações historicamente estabelecidas com a reprodução de uma ordem social 
desigual. 

 A posição em que se encontra a literatura nas propostas de renovação do ensino de 
língua portuguesa na história recente do país parece ser resultante da força que assumem, 
nesse processo, os estudos modernos da linguagem. A contraposição que se estabelece 
nessas proposições curriculares em relação ao ensino considerado tradicional, pautado no 
ensino da gramática, do padrão da escrita e da literatura estabelecida como canônica 
(SOARES, 2002), altera os modos como estabelecidos os processos interdiscursivos no 
campo do ensino de língua portuguesa no país. 

 Com essa reordenação, o discurso pela renovação das práticas linguísticas na escola 
se posiciona no lugar de discurso agente e se contrapõe aos discursos definidos como 
tradicionais, polemizando com eles e traduzindo seus enunciados em simulacros que os 
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desautorizem. Nesse processo interdiscursivo, a função escolar da literatura é questionada, 
pois, ao mesmo tempo em que se denuncia seu uso associado a práticas linguísticas 
discriminatórias, no ensino tradicional, é também reintroduzida em novas bases 
semânticas, de modo a figurar como função de outras práticas (a comunicação e expressão 
ou o trabalho para a formação cultural e a transformação social). O literário deixa de ocupar 
um lugar de centralidade nos princípios de valoração dos usos sociais da língua, para 
ocupar um lugar funcional, de instrumento ou meio para o desenvolvimento de habilidades, 
de atividades de linguagem, ou de trabalho linguístico, orientados para a inserção dos 
alunos na sociedade mais ampla e para a participação social dos sujeitos. 

 Essa posição atribuída ao literário no currículo da escola básica de acesso 
democratizado, no Brasil, será revisada, nos Parâmetros Curriculares Nacionais produzidos 
na década de 1990, para uma função secundária em relação a gêneros de discurso 
associados ao campo da mídia jornalística ou da divulgação científica. Esse deslocamento 
produzirá, posteriormente, movimentos de revalorização da leitura literária na escola 
básica, com iniciativas de elaboração de referências curriculares oficiais — como os PCN+ 
(BRASIL, 2002) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) — 
que buscam recuperar em suas especificidades a presença da literatura na sala de aula de 
língua portuguesa. Estudos que mostrem as relações polêmicas atualizadas por esses 
documentos são necessários para que se possa compreender como tem sido construída 
discursivamente, nas propostas curriculares oficiais recém-produzidas, a posição da 
literatura no currículo da escola básica. 
 
 
Notas 
 
1 A versão do documento utilizada para a produção dos dados de pesquisa e aqui referida é o texto publicado em sua 
4ª edição, do ano de 1991, que difere, em relação à 1ª edição de 1988, apenas no teor de sua carta de apresentação, 
assinada pelos distintos Secretários de Estado da Educação em um e em outro momento de reedição da Proposta 
Curricular. 
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