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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo principal verificar, a partir de uma análise qualitativa e 

interpretativista, a execução da proposta para os conhecimentos linguísticos apresentada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) na coleção de livros didáticos de Língua 

Portuguesa Português: Linguagens (2015), dos autores William Roberto Cereja e Thereza 

Anália Cochar Magalhães. A fim de observar como a prática de análise linguística para os 

conteúdos „Variação Linguística‟, „Léxico‟ e „Ortografia‟ é abordada na coleção analisada, e 

concluir se as atividades dos conteúdos selecionados contribuem para o uso reflexivo da 

língua, procedi à análise de atividades selecionadas dos quatro volumes da obra e que 

constituíram o corpus da pesquisa. Pela análise dos dados, percebi que esses autores ainda 

privilegiam, com bastante intensidade, a metalinguagem, exigindo do aluno conhecimentos de 

caráter puramente normativo.  Portanto, a conclusão é de que, mesmo após quase duas 

décadas do lançamento da 1
a
 edição da coleção, em 1998, e mesmo tendo ela passado por 

sucessivas reedições, sendo a mais recente a de 2015, ainda não ocorreu uma adequação 

significativa em relação à proposta emanada dos PCN de Língua Portuguesa para os 

conteúdos verificados.   

 

Palavras-chave: Ensino de Análise Linguística. Livro Didático de Português. Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa.  

 

 



 

ABSTRACT 

This research has as main objective to verify, from a qualitative and interpretative analysis, 

the execution of the proposal for language knowledge proposed by the National Curricular 

Parameters (BRAZIL, 1998) in the collection of textbooks Português: Linguagens (2015), of 

authors William Roberto Cereja and Thereza Anália Cochar Magalhães. I wanted to observe 

how the practice of “linguistic analysis” for the contents 'Linguistic Variation', 'Lexico' and 

'Spelling' is covered in the analyzed collection, and realize if the selected activities contribute 

to the reflective use of the language. Then I have go about proceeding to the analysis of 

selected activities of the four textbooks. They constitute the corpus of the research. I realized 

by analysis of the data that the authors still emphasize with great intensity the metalanguage 

which requires knowledge of totally normative nature of the student. Therefore, I concluded 

that even after nearly two decades of the launch of the collection in 1998, and even though it 

passed by successive re-editions, being the latest in 2015, it has not yet occurred a significant 

adjustment to the proposal from the PCN of Portuguese Language for the checked contents. 

 

Keywords: Linguistics Analysis Teaching. Portuguese textbook. National Curricular 

Parameters.  
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INTRODUÇÃO 

  

Durante o estágio curricular realizado na graduação do Curso de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, então Campus Avançado de Jataí, realizei pesquisa de campo 

cujo tema foi “Ensino de Gramática na 5ª série do Ensino Fundamental” (CARDOSO, 1999) 

e, na pós-graduação, em nível de Especialização, meu objeto de pesquisa foi “Um olhar sobre 

Ensino-aprendizagem de Gramática Normativa na Educação Básica” (CARDOSO, 2013).  

No desenvolvimento desses dois trabalhos, tive a oportunidade de observar alguns 

pontos interessantes sobre o ensino da Gramática Normativa (GN) tendo como base as 

propostas introduzidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
1
, implantados no país 

a partir de 1998. Dentre esses pontos, posso destacar, por exemplo, o uso de uma gramática 

mais contextualizada na medida em que o texto começava a ser a principal unidade de 

trabalho com a língua, proposta já apresentada nos anos 80 por João Wanderley Geraldi 

(Universidade Estadual da Campinas). As atividades meramente de cunho metalinguístico e 

os exercícios que não levavam os alunos a refletirem sobre os temas abordados começavam, 

de forma ainda muito incipiente, a ser substituídos. As questões que tinham como objetivo 

somente verificar a capacidade do aluno em identificar nomenclaturas iam aos poucos dando 

lugar a outras que os levavam à reflexão. Considero essas mudanças importantes na medida 

em que o ensino da Língua Portuguesa principiava a ser guiado tendo como base as 

orientações introduzidas pelos PCN. Porém, é preciso ressaltar que somente a longo prazo 

poderia ser percebido se, efetivamente, o que propunham os parâmetros estava, de fato, sendo 

colocado em prática. Até porque, naquele momento, ainda havia muitas dúvidas quanto à 

aplicação dos PCN, e os professores ainda poderiam estar procurando respostas quanto à 

melhor forma de trabalhar com os conhecimentos linguísticos segundo uma nova perspectiva 

de ensino.  

Os PCN do 3º e 4º ciclos, em linhas gerais, visam a uma nova forma de preparar o 

professor, a partir de sua implantação, para que ele tenha condições de orientar os estudantes 

no sentido de que possam ter “acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania” (p. 5). Assim, eles objetivam 

aproximar o que se ensina na sala de aula daquilo que se espera em termos de um ensino e 

aprendizagem de língua mais democrático. Foram elaborados pelo Ministério da Educação e 

                                                           
1
 Nesta dissertação, estarei sempre me reportando aos PCN de Língua Portuguesa elaborados para o 3º e 4º ciclos 

do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Por conta disso, toda vez que fizer menção ao referencial, o foco incidirá 

sobre aquele destinado aos ciclos há pouco mencionados. 
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Cultura (MEC) com a finalidade de auxiliar os professores na difícil tarefa de ampliar a visão 

de seus alunos e prepará-los para enfrentar um mundo cada vez mais competitivo.  

Considerando-se a evolução por que passa o mundo, e a discussão de tantos assuntos 

da atualidade, torna-se praticamente impossível manter-se atualizado sem estar conectado a 

um mundo virtual presente no dia a dia de todos nós. Desse modo, o currículo tradicional não 

dava mais conta de atender às demandas de alunos e professores. É necessário levar em conta, 

também, as exigências cada vez maiores do mercado de trabalho.  Por isso, o ensino na sala 

de aula precisava ser atualizado. Assim sendo, nas palavras do Ministro da Educação, à época 

do lançamento dos PCN (1998), existe “a necessidade de se construir uma escola voltada para 

a formação do cidadão” (p. 5). Portanto, o ensino de LP também precisava adequar seus 

conteúdos de forma a atender a proposta dos PCN.   

Porém, considerando a velocidade com que tudo se transforma na atualidade, é 

preciso ter em vista que as propostas introduzidas pelos PCN servem como subsídios ao 

professor para a realização de um trabalho pedagógico que atenda as necessidades de sua sala 

de aula. No entanto, não se pode esquecer que são orientações gerais de trabalho e só têm 

efeito quando as sugestões apresentadas são adaptadas pelo professor de Língua Portuguesa 

para a realidade dos alunos. Nesse sentido, nota-se a importância da didatização a ser feita 

pelo professor além das orientações dadas pelos PCN. Tais orientações servem como 

inspiração para a prática em sala de aula levando-se em conta as pesquisas realizadas por 

linguistas que têm como foco a concepção da linguagem como lugar de interação. Por fim, 

convém lembrar que esses parâmetros servem de base para a elaboração de diretrizes e 

propostas curriculares.  

No dia a dia de cada um, não basta saber falar e escrever; é preciso dominar a 

linguagem para participar da vida em toda sua plenitude. Pelo uso da linguagem, escolhendo a 

palavra mais adequada para cada tipo de discurso, as pessoas se comunicam, trocam opiniões, 

têm acesso às informações, concordam, discordam, argumentam e fazem cultura. Tornam-se 

cidadãs. 

Os PCN têm a preocupação de formar cidadãos competentes no processo de uso da 

língua, em um trabalho dialógico com a linguagem
2
 como lugar de interação, desenvolvido 

em situações interacionais na sala de aula. Assim, essa nova postura de ensino levará em 

conta a realidade e os interesses dos próprios alunos. Mas, além disso, eles pretendem 

                                                           
2
 Para os PCN (p. 20), linguagem se entende, no fundamental, como ação interindividual orientada por uma 

finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes 

grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história. 
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também fazer com que exercícios mecânicos de gramática da Língua Portuguesa sejam 

substituídos pela Análise Linguística, trabalhada a partir do texto, aqui entendido como 

“ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade 

sociocomunicativa, semântica e formal” (COSTA VAL, 1994), e não através de frases 

descontextualizadas. É uma proposta de valorizar menos a gramática, abandonando a 

abordagem puramente de aspectos gramaticais, substituindo-a pela Análise Linguística. 

Assim, em vez do ensino tradicional, é preciso levar em consideração que os alunos, ao 

chegarem à escola, já trazem conhecimentos de gramática, especialmente da gramática 

internalizada, que precisam ser valorizados a fim de, a partir desses saberes, avançar no 

ensino dos aspectos da norma-padrão. É oportuno destacar que, segundo Mendonça (2006) e 

Faraco (2011), o termo „tradicional‟ aqui é usado no sentido de como se dá a prática dos 

conteúdos gramaticais e também considerando que, para a gramática normativa, valem 

somente as regras de uso da língua. 

Com isso, a partir da implantação dos PCN, o ensino da Gramática Normativa (GN) 

deveria ser tratado sob um novo enfoque, na medida em que o trabalho com os aspectos 

gramaticais da língua seria mais amplo e não apenas limitado ao tratamento de nomenclaturas, 

na maioria das vezes, sem sentido para o aluno. Sob o enfoque da Análise Linguística, o 

trabalho do professor de Língua Portuguesa precisava passar por uma adaptação.  

Mas, afinal, o que é Análise Linguística? De acordo com os PCN, ela está 

relacionada a atividades classificadas em epilinguísticas e metalinguísticas; atividades de 

reflexão sobre a língua, mas com diferenças quanto aos fins. Na primeira, a reflexão está 

voltada para as atividades vinculadas ao uso da língua, enquanto na segunda está associada a 

atividades voltadas a um tipo de análise descritiva, por meio da categorização e 

sistematização dos elementos linguísticos. 

A Análise Linguística tem como objetivo principal melhorar a capacidade de 

compreensão e expressão dos alunos, em situações de comunicação, tanto escrita quanto oral. 

Para Geraldi (2011), o termo Análise Linguística está relacionado à atividade que 

tem como ponto de partida o uso da língua, enfocando aspectos linguísticos e discursivos 

desse uso, para, em seguida, permitir o retorno, com conhecimentos ampliados, às práticas 

linguísticas de leitura e escrita. Nessa situação de reflexão sobre os usos da língua, os níveis 

pragmático e discursivo de análise seriam priorizados, enquanto os outros níveis (ortográfico 

e gramatical, por exemplo) funcionariam como suportes da compreensão dos fenômenos 

estudados.  
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Desde a implantação dos PCN, tem havido algumas mudanças na proposta de ensino 

da GN, aos poucos substituída pela Análise Linguística, graças a readequações de definições e 

acordos internacionais da Língua Portuguesa, conforme se pôde perceber no estudo da 

coleção analisada neste trabalho. Assim, no livro Português: Linguagens, desde o seu 

lançamento, em 1998, nota-se que houve uma evolução no trabalho com os tópicos 

gramaticais. Os autores deixam claro, no Manual do Professor, que estão sempre atentos às 

necessidades de mudanças, não só a fim de atender às exigências do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), mas também na busca constante por uma aproximação do que se 

ensina na sala de aula com a realidade do dia a dia do estudante. É preciso que os 

conhecimentos adquiridos pelo aluno estejam a serviço do que ele fará em sua vida. Assim, o 

ensino de GN vem passando por reformulações que precisam ser avaliadas para se 

compreender o processo desencadeado há quase duas décadas sobre esse tema. De acordo 

com algumas pesquisas realizadas com o objetivo de verificar se os novos parâmetros têm 

sido implementados, dentre elas as de Aparício (2006), Manini (2009) e Silva (2003), entendi 

que uma parcela ainda pequena dos docentes já vinha procurando adequar suas aulas às novas 

propostas de trabalhar os conteúdos da GN.  

Em sua dissertação de mestrado, Manini (2009) analisou de que forma livros 

didáticos de Português produzidos após a implantação dos PCN vêm desenvolvendo o ensino 

de gramática. Como dito há pouco, esse tema tem sido amplamente discutido há cerca de duas 

décadas. No aspecto intitulado “Parametrização do ensino de gramática: PCN e PNLD”, a 

autora analisa o que foi proposto pelos PCN quanto ao ensino de Análise Linguística e faz um 

breve relato a respeito da história do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

considerando a evolução nos critérios de avaliação dos conhecimentos linguístico-gramaticais 

ao longo da existência do Programa. Por fim, apresenta a análise de alguns volumes de três 

coleções didáticas, aprovadas pelo PNLD, cujos autores têm concepções diferentes de ensino 

de língua e de gramática. A conclusão final é de que, resumidamente, “as coleções abordam 

os conhecimentos linguístico-gramaticais a partir das necessidades do texto/gênero, sem se 

preocupar em seguir a sequência clássica dos manuais de gramática tradicional” (MANINI, 

2009, p. 163).  

Silva (2003), também em dissertação de mestrado, parte das “diretrizes para o ensino 

de gramática propostas pelos PCN como eixo norteador da investigação” e faz uma análise 

crítica das orientações dadas ao ensino de gramática nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Através de análise bibliográfica e de análise documental, o autor revisa e discute as principais 

concepções de gramática e de atividades de uso da língua apresentadas em trabalhos 
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acadêmicos nos anos 80 e 90, objetivando compreender os postulados teóricos que 

respaldaram as orientações apresentadas pelos PCN. Em relação a esse documento, Silva 

(2003) investigou como as orientações dos documentos oficiais estavam sendo compreendidas 

pelos livros didáticos e quais seriam as possíveis contribuições futuras dessas diretrizes para o 

ensino de gramática nas aulas de Língua Portuguesa. As atividades gramaticais por ele 

analisadas tiveram como base apenas textos injuntivos apresentados sob diferentes gêneros 

nos livros didáticos. Ele conclui seu trabalho considerando que o trajeto de investigação 

científica sobre o ensino de gramática ainda demandará outras pesquisas, pois a publicação 

dos PCN, na época, era recente
3
. 

Já Aparício (2006), em sua tese de Doutorado, teve como objetivo, em um momento 

pós-PCN e pós-PNLD, “investigar como a inovação é produzida em aulas de gramática, no 

ensino fundamental II da escola pública estadual paulista, por professores que estão buscando 

transformar sua prática pedagógica”
4
 (p. 17). Dessa forma, ela analisou as propostas para a 

inovação no ensino de gramática apresentadas pelos PCN e outros documentos oficiais e, 

também, pelos livros didáticos mais utilizados pelos professores voluntários participantes da 

pesquisa. Aparício buscou evidenciar de que forma a inovação vem sendo produzida nas aulas 

desses professores. E concluiu que os que estão empenhados em transformar sua prática 

pedagógica nas aulas “desenvolvem a Análise Linguística somente com categorias da 

gramática tradicional” (p. 127). Avalio que isso já é um começo se considerarmos que a 

pesquisa ocorreu em 1999.   

 Entre os resultados encontrados, em pesquisa de especialização, realizada em 2013, 

e também, no exercício de 15 anos de magistério, verifiquei que ainda não havia ocorrido 

muitas mudanças no ensino de gramática nas escolas pesquisadas. Assim, muitas vezes, 

somente a nomenclatura “gramática” era substituída por “prática linguística”, ou “gramática 

contextualizada”, ou ainda algum outro termo usado mais contemporaneamente. Sob esse 

aspecto, vale evidenciar que, pelo que foi proposto nos PCN, o ensino de gramática não está 

descartado. Segundo o documento, ele ocorrerá sob um viés reflexivo, situado, 

contextualizado. Desse modo, um bom professor de gramática precisa conhecer bem as 

concepções e os tipos de gramática, além dos estudos da Linguística, a fim de que possa 

desempenhar um trabalho pautado numa prática pedagógica que leve em consideração as 

necessidades atuais de domínio da língua como instrumento de comunicação e interação.   

                                                           
3
 Vale lembrar que os PCN foram publicados em 1998, e a pesquisa ocorreu em 2003. 

4
 Escolas públicas estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Birigui (SP). 
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Durante a realização dos trabalhos monográficos das atividades acadêmicas de que 

participei (CARDOSO; 1999, 2013), concluí que, em Jataí (GO), não eram frequentes oferta 

de cursos de formação continuada que norteassem os professores com relação a uma maior 

efetividade no processo de ensino e aprendizagem desse eixo de ensino, além dos demais. 

Portanto, é importante compreender como tem sido o processo de incorporação da proposta 

dos PCN nas coleções de livros didáticos mais adotadas por escolas da rede estadual de Jataí 

(GO).  

Alguns teóricos como Batista (2001), Neves (1991/2001), Rojo (2000), a respeito 

desse eixo de ensino, levantam uma questão: o ensino de Gramática Normativa, do 6º ao 9º 

ano, vem seguindo as orientações traçadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais desde que 

foram implantados em 1998? Busco respostas para esse questionamento tendo como objeto de 

estudo a pesquisa na coleção de livros didáticos mais adotada pelas escolas da rede pública 

estadual de Jataí (GO).  

À medida que as propostas contidas nos PCN quanto aos conteúdos Variação 

Linguística, Léxico e Ortografia (a serem detalhados no Capítulo 3) forem sendo colocadas 

em prática, acredito que o ensino de Língua Portuguesa alcançará novas dimensões.  

Não se justifica mais continuar adotando um sistema de ensino norteado por uma 

concepção puramente tradicional. Logo, os saberes a ensinar precisam fazer sentido para o 

aluno, para que os objetivos pretendidos sejam alcançados, na medida em que alguns 

conteúdos são mais relevantes do que outros conforme pontuam os PCN.  

Realizei, no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
5
, 

pesquisa das coleções didáticas selecionadas no intervalo de 2002 a 2014 pelos professores da 

rede pública estadual de Jataí-GO (Apêndice A), considerando que meu objeto de pesquisa 

era a coleção de Língua Portuguesa mais adotada, dentre as que tiveram maior acolhida no 

período pós-PCN, a fim de verificar se as propostas apresentadas nesse documento estão 

sendo seguidas pelos autores e editores dessas coleções nos itens verificados. Assim, das sete 

coleções adotadas nesse período, Português: Linguagens foi selecionada por 90% das 

escolas em 2002 e por 100% delas em 2005. Também foi preferida por uma escola em 

2011(Apêndice B). Portanto, minha opção por ela se justifica na medida em que, de todas, foi 

a mais escolhida ao longo de um período. Mesmo que, atualmente, não seja a mais adotada 

em Jataí-GO, dados estatísticos disponíveis no site do FNDE
6
 mostram que, no PNLD 2017, 

                                                           
5
 https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/pesquisar. Acesso em: 23 out. 2016. 

6
 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos Acesso em: 

17 jun. 2017. 

https://www.fnde.gov.br/distribuicaosimadnet/pesquisar
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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foram distribuídos 5.792.929 (cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e 

vinte e nove) exemplares (aluno e professor) dessa coleção para os anos finais do Ensino 

Fundamental. Além disso, considero que a coleção Português: Linguagens encontra-se há 

quase duas décadas, desde seu lançamento em 1998, entre as que vêm participando de todos 

os processos seletivos do PNLD tendo sido sempre bem avaliada pelo Programa. Todavia, 

não se pode negar que ela ainda apresenta lacunas em relação ao que propõem os PCN para o 

trabalho com os conhecimentos linguísticos, conforme ficou evidenciado na última análise 

realizada pelo PNLD
7
. No entanto, as sucessivas reedições por que vem passando justificam o 

empenho de seus autores e editores em melhorar essa obra didática. Por oportuno, vale 

ressaltar que, desde o início, tive como objetivo analisar a coleção didática mais adotada no 

período pesquisado, independentemente de ela ainda continuar sendo escolhida pelo corpo 

docente da rede pública estadual de Jataí. Assim, o levantamento realizado no site do FNDE 

mostrou que nenhuma outra coleção foi sequer selecionada mais de uma vez nesta cidade. Por 

consequência, caso eu optasse por analisar qualquer outra obra didática, estaria indo de 

encontro ao meu intento inicial. Por fim, preciso esclarecer que tenho consciência de que o 

fato de uma coleção ter sido selecionada pelas escolas não significa que ela foi recebida, pois 

existem fatores que influem na aquisição e distribuição desse material didático pelo FNDE. 

Porém, essa verificação demandaria uma pesquisa de campo, o que não estava previsto no 

meu projeto inicial. Mas os dados numéricos já mostrados aqui justificam a escolha da 

coleção Português: Linguagens para esta pesquisa.  

Neste trabalho, registrei dez escolas da rede pública estadual de Jataí-GO (Apêndice 

B) que escolheram coleções aprovadas pelo processo avaliativo oficial do Ministério da 

Educação (MEC), considerando os critérios comuns e também os específicos no processo 

seletivo, no intervalo de três anos. Isso significa que, levando-se em conta esse interstício de 

três anos em que o livro é usado pelas escolas, a escolha de coleções didáticas é um processo 

complexo e, se não for muito criterioso e consciente, pode acarretar resultados negativos no 

futuro (GUIA do PNLD, 2017).  

Um dado que me chamou bastante atenção nesta pesquisa é o fato de a maioria das 

escolas, normalmente, selecionar a mesma coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa. 

Por exemplo, em 2002, com exceção de uma escola, e em 2005, sem exceção, todas 

escolheram o livro Português: Linguagens. Em 2008, exceto uma escola, as demais optaram 

                                                           
7

 Informações disponíveis no Guia de livros didáticos (2017, p. 46) Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-did%C3%A1tico/guia-do-livro-didatico/item/8813-

guia-pnld-2017 Acesso em: 01 jun. 2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-did%C3%A1tico/guia-do-livro-didatico/item/8813-guia-pnld-2017
http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-did%C3%A1tico/guia-do-livro-didatico/item/8813-guia-pnld-2017
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pela coleção Tudo é Linguagem. E em 2011, 70% das escolas selecionaram a coleção 

Português – A Arte da Palavra. No último processo seletivo, ocorrido em 2014, 100% das 

escolas escolheram a coleção Para viver juntos Português. Desse modo, constata-se que 

essas são as quatro coleções mais adotadas no período pesquisado. Portanto, a coleção 

Português: Linguagens será utilizada no trabalho de pesquisa, de acordo com a delimitação 

dos temas já mencionada neste trabalho e a justificativa apresentada anteriormente. 

A fim de que sejam melhor visualizados dados quantitativos em relação ao índice de 

adoção, apresento, na sequência, os resultados relativos às coleções didáticas mais 

selecionadas pelas escolas da rede pública estadual de Jataí (GO). 

 

Tabela 1: Coleções didáticas mais adotadas entre 2002 e 2014 

 

ANOS ESCOLAS LIVRO ADOTADO PERCENTUAL 

2002 9 Português: Linguagens 90% 

1 ALP: Análise, Linguagem e Pensamento 10% 

2005 10 Português: Linguagens 100% 

2008 9 Tudo é Linguagem 90% 

1 
Textos & Linguagens - Língua 

Portuguesa 

10% 

2011 7 Português - A Arte da Palavra 70% 

2 Diálogo - Edição Renovada 20% 

1 Português: Linguagens 10% 

2014 10 Para Viver Juntos Português 100% 
 

   Fonte: Elaboração própria, 2016 

 

A partir desse levantamento, foram selecionadas as quatro coleções didáticas mais 

adotadas no período acima mencionado a fim de definir aquela que estivesse de acordo com o 

pré-requisito estabelecido para a escolha. Assim sendo, a coleção Português: Linguagens 

(2015) foi a que atendeu à condição estabelecida inicialmente posto que se trata de material 

que vem sendo largamente adotado tanto por escolas da rede pública como particular de 

ensino de todo o país, conforme já foi demonstrado com dados estatísticos disponibilizados no 

site do FNDE. Sequencialmente, fiz a análise das atividades didáticas que abordam os 

conteúdos Variação linguística, Ortografia e Léxico com o objetivo de verificar de que 

forma o material analisado atende às propostas emanadas dos PCN e do PNLD para esses 

itens, considerando que essa coleção é bem avaliada pelo Programa. Quanto aos docentes que 

optam por ela, considero que estão de acordo com sua estrutura e metodologia de trabalho 

haja vista que, em quase duas décadas no mercado editorial, chega agora à sua 9ª (nona) 

edição com boa aceitação.  
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A fim de problematizar as questões que despertaram meu interesse em pesquisar esse 

tema, estabeleci, como objetivo geral para a realização deste trabalho, verificar a proposta 

para os conhecimentos linguísticos apresentada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) numa coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa. 

Para buscar atingir o propósito central deste estudo, propus os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Observar como a prática de análise linguística para os conteúdos „Variação 

Linguística‟, „Léxico‟ e „Ortografia‟ é desenvolvida na coleção analisada. 

2. Analisar se as atividades dos conteúdos selecionados na coleção de livros didáticos 

contribuem para o uso reflexivo da língua.     

Quanto à fundamentação teórica, tive sempre em vista as ideias contidas nas obras 

de Geraldi (2011), Travaglia (2009), Possenti (2012) e outras mencionadas nas referências.  

Esta pesquisa apresenta caráter qualitativo-interpretativista, além de buscar 

embasamento da análise de conteúdo. Embora a análise de conteúdo possa ser abordada de 

diferentes formas, neste trabalho tomo como base principal a conceituação de Bardin (2006), 

tendo como abordagem para a análise dos dados o Método de Análise de Conteúdo. A opção 

por essa autora se justifica na medida em que, segundo suas palavras, esse método 

fundamenta-se no tratamento da informação iniciado com a pré-análise, momento em que os 

dados são selecionados, seguido da formulação de hipóteses e objetivos para a pesquisa. Em 

seguida, faz-se a exploração do conteúdo e, por fim, chega-se aos resultados. 

A obra L’analyse de contenu, na qual o método é descrito em detalhes, foi publicada 

por Bardin em 1977, e continua servindo de orientação e principal referência a muitos 

pesquisadores atualmente.   

Bardin (2006, p. 38) assevera que a análise de conteúdo consiste em um  

Conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

 

Desse modo, percebe-se que a análise de conteúdo tem como finalidade, 

considerando minha pesquisa, chegar aos resultados que, hipoteticamente, seriam esperados. 

Por outro lado, porém, pode-se concluir que as hipóteses levantadas inicialmente não foram 

confirmadas.    
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Adicionalmente, Triviños (1987) destaca que a análise de conteúdo se constitui num 

conjunto de técnicas. Para ele, o pesquisador necessita “possuir amplo campo de clareza 

teórica. Isto é, não será possível a inferência, se não dominarmos os conceitos básicos das 

teorias” (p. 160). Desse modo, a análise de conteúdo constitui-se num método específico que 

parece mais claro em razão da elaboração esquemática que o acompanha.  Esse aspecto 

também pode ser visto como uma das potencialidades da técnica.  

Do ponto de vista da pesquisa qualitativo-interpretativista, quero salientar que, 

segundo Bardin (2006), a análise qualitativa não tem por fim a rejeição de toda e qualquer 

forma de quantificação. Mesmo que tenha a quantificação como origem, essa técnica pode ser 

aplicada também na análise qualitativa, uma vez que sua característica é a inferência, ou seja, 

as variáveis inferidas a partir de outras variáveis de inferência no nível da mensagem, quer 

estas estejam baseadas ou não em indicadores quantitativos. 

Segundo Bardin (2006), posteriormente à geração dos dados pesquisados, há três 

etapas a serem desenvolvidas: a pré-análise, a descrição analítica e a fase de interpretação 

referencial.   

A fase da pré-análise consiste em conhecer os textos e as mensagens neles contidas, 

a fim de se preparar para os próximos passos. Na fase seguinte, a da descrição analítica, faz-se 

um estudo mais aprofundado dos corpora, em princípio, pelas hipóteses e referenciais 

teóricos. Os procedimentos como a codificação, a classificação e a categorização são básicos 

nesse momento da análise, gerando os quadros de referência. A fase de interpretação 

referencial, a última do processo, é o momento de o pesquisador refletir, intuir e, com base 

nos materiais empíricos, estabelecer relações com a realidade a ser investigada, aprofundar as 

conexões das ideias e chegar aos resultados, esperados ou não, de acordo com a proposta 

inicial. 

Com o propósito de mostrar como os objetivos levantados para este trabalho foram 

buscados, esta dissertação de mestrado foi dividida em três capítulos. No capítulo 1, faço um 

relato a respeito dos PCN, a partir de sua origem e história, iniciando com a divulgação da 

primeira fase do ensino fundamental até a publicação do documento que norteia o ensino da 

disciplina Língua Portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, publicados em 1998, por 

iniciativa do MEC/Inep. Nesse capítulo, mostro, ainda, como estão organizados os PCN, 

incluindo seu Sumário no Anexo 1. Faço, também, uma explanação a respeito do ensino de 

gramática e de como se dá sua abordagem do ponto de vista dos parâmetros. Na sequência, 

apresento, de forma abrangente, informações sobre concepções e tipos de gramática, dando 

ênfase à gramática reflexiva e à gramática descritiva. Além disso, destaco, ainda, a gramática 
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de uso, dada a importância que ela tem no desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos. 

Convém ressaltar que esses dados são confirmados por meio de citações de teóricos que 

tratam do assunto. Dentre outros, destaco os trabalhos de Travaglia (2009), Franchi (2006), 

Possenti (2012), Geraldi (2011) e Neves (2011). Na sequência, falo sobre a análise linguística 

e sua importância para os estudos de tópicos gramaticais, considerando a necessidade de um 

trabalho realizado de forma reflexiva. Além disso, ela é mostrada segundo a proposta dos 

PCN. Ainda em relação ao que propõem os parâmetros, no item „Conhecimentos linguísticos‟, 

são apresentados os objetivos e os procedimentos metodológicos do ensino de Língua 

Portuguesa e a forma como ocorrerá a prática da análise linguística. Embora o eixo da 

produção escrita não seja objetivo desta pesquisa, me refiro a ele sob o ponto de vista da 

refacção
8
 de textos tendo como base o que propõe a análise linguística. Além do mais, são 

apresentadas orientações didáticas emanadas dos PCN para o tratamento dos conteúdos 

“Variação linguística”, “Léxico” e “Ortografia”, objeto desta pesquisa na análise de uma 

coleção de livros didáticos. No último item desse capítulo, faço uma retomada sobre o livro 

didático e o livro didático de português, mostrando sua história e sua evolução no Brasil. 

Essas informações são respaldadas por estudos realizados por pesquisadores como Bunzen e 

Rojo (2005), Soares (1996) e Lajolo (1996). Por fim, apresento uma trajetória quanto à 

distribuição do livro didático, desde a origem até chegar ao FNDE. 

No capítulo 2 desta Dissertação de Mestrado, procedo à apresentação da coleção 

Português: Linguagens, selecionada para a pesquisa, conforme justificativa feita 

anteriormente, sua estrutura e metodologia de ensino. Também falo a respeito dos autores, sua 

formação e atuação no ensino de Língua Portuguesa. A apresentação da coleção se dá, por um 

lado, do ponto de vista do Manual do professor (MP) e, por outro, segundo a análise do PNLD 

(2017).  

Em primeiro lugar, apresento a proposta de trabalho de Cereja e Magalhães para os 

conhecimentos linguísticos, como um processo dinâmico de interação, em que o aluno 

deixaria de somente descrever a língua e passaria a trabalhar com ela em sua totalidade. No 

entanto, os autores não descartam, também, um trabalho abordando conceitos tradicionais da 

gramática normativa por considerar que são importantes para o aluno. Vale ressaltar que o 

trabalho com a construção de conceitos, segundo o MP, tem a finalidade de levar o aluno a 

construir o conceito gramatical por meio de atividades em que se observa um fato linguístico 

                                                           
8
 Por refacção se entendem, mais do que o ajuste do texto aos padrões normativos, os movimentos do sujeito 

para reelaborar o próprio texto: apagando, acrescentando, excluindo, redigindo outra vez determinadas passagens 

de seu texto original, para ajustá-lo à sua finalidade, segundo os PCN (p. 28). 
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presente em algum gênero a fim de se chegar ao conceito. Os tópicos Semântica e discurso, 

que tratam do trabalho com o léxico, e De olho na escrita, envolvendo questões ortográficas, 

também merecem ser destacados. Quanto à concepção de ensino dos conhecimentos da língua, 

Cereja e Magalhães consideram que o corpo docente não consegue assimilar bem os modelos 

teóricos desenvolvidos pelas universidades. Assim, ainda haveria dúvidas quanto à forma de 

abordar a análise linguística no dia a dia da sala de aula. Sob esse aspecto, são mencionados 

teóricos como Rodolfo Ilari e Maria Helena de Moura Neves, que fizeram sugestões para o 

trabalho com a AL. 

Do ponto de vista do MP, a avaliação dos conhecimentos gramaticais é enfocada 

como algo que o professor precisa ponderar, pois, antes de avaliar, convém saber até que 

ponto o aluno domina o conteúdo. É bom ressaltar que a coleção apresenta um MP 

estruturado tanto em pressupostos teóricos e metodológicos quanto em informações para uso 

do professor, incluindo referências bibliográficas ao final de cada eixo do conhecimento.  

Quanto à análise da coleção pelos avaliadores do PNLD, um dos pontos de destaque 

é a variedade de gêneros trabalhados. Entretanto, a oralidade é o eixo menos abordado na 

coleção, segundo o Guia de livros didáticos (2017). O Guia lembra, ainda, que a prioridade 

nessa obra didática são os eixos da leitura e dos conhecimentos linguísticos. Porém, estes, 

segundo aponta o Guia, sob alguns aspectos, ainda não se adaptaram totalmente à proposta 

dos PCN e seguem a ordem tradicional no trato a alguns conteúdos gramaticais. Por fim, o 

Guia chama a atenção para o fato de que se dá pouca ênfase ao uso do dicionário. Portanto, o 

professor, ao adotar essa obra, segundo recomendações do PNLD 2017, “deverá estar atento 

ao trabalho com os conteúdos linguísticos” (p. 48).  

No último capítulo desta dissertação, procedo à análise das atividades ilustrativas 

para as questões enfocando os conteúdos selecionadas para verificação. Antes, porém, faço 

uma abordagem sobre Variação linguística (incluindo variação dialetal e de registro), Léxico 

e Ortografia. Para embasamento teórico sobre esse assunto, busquei pesquisas realizadas por 

Travaglia (2009), Antunes (2007) e Morais (2007). No decorrer da análise, as conclusões 

foram fundamentadas em teóricos como Bagno (2007), Possenti (2012), Bortoni-Ricardo 

(2005), Cagliari (2002), dentre outros, além dos PCN.  

Concluo apresentando as considerações finais, quando informo a que conclusões 

cheguei após concluída a pesquisa. Trago, na sequência, as referências bibliográficas e a 

bibliografia consultada. Além dos apêndices e anexos. 

Passo, agora, ao Capítulo 1, tratando dos PCN, livro didático e livro didático de 

português. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN)  

 

Neste capítulo, faço um relato a respeito da origem, história e organização dos PCN, 

como também uma explanação sobre o ensino de gramática e sua abordagem do ponto de 

vista dos parâmetros. Na sequência, apresento informações relativas a concepções e tipos de 

gramática, com ênfase na reflexiva e na descritiva, além da gramática de uso, dada sua 

importância no desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos. Em seguida, faço uma 

abordagem da AL, segundo os PCN, e sua importância para os estudos de tópicos gramaticais. 

No item „Conhecimentos linguísticos‟, trato de objetivos e procedimentos metodológicos do 

ensino de LP e a forma como se dá a prática da AL. Apresento, também, as orientações 

didáticas sugeridas nos PCN para o tratamento de alguns conteúdos. Por último, mostro a 

história, evolução e trajetória do livro didático e do livro didático de português no Brasil.  

1.1 Origem e história 

Em 1995, teve início o processo de elaboração dos PCN ocorrido em virtude de uma 

deliberação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para um Sistema Nacional de Educação, ainda 

em discussão, com uma Base Comum sendo debatida. 

De acordo com o volume Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998), a elaboração de parâmetros visando ao ensino das disciplinas que compõem 

a Educação Básica resultou do Plano Decenal de Educação (PNE), referido no Art. 214 

da Constituição Federal (CF), de 05/10/1988, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), de 20/12/1996. A CF diz, ainda, em seu Art. 205, que a Educação é direito de todo 

cidadão, e visa ao "pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho." Segundo esses documentos, é função da União, 

Estados e Municípios o estabelecimento de diretrizes que garantam uma formação básica 

comum a todos os estudantes no país. 

A versão preliminar desse documento ficou pronta no final de 1998, ocasião em que 

foi apresentada a especialistas e diversas instituições ligadas à Educação. Em resposta a essa 

primeira versão dos parâmetros, foram enviadas ao Ministério da Educação (MEC) 

aproximadamente 700 sugestões com o objetivo de aperfeiçoar o documento. Essas sugestões 

foram catalogadas por áreas temáticas e deram sustentação à revisão do texto original. Além 

disso, foram realizadas reuniões, pelas Delegacias do MEC, com as equipes de trabalho, e o 

Conselho Federal de Educação se encarregou de promover debates regionais. Muitas 
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universidades também participaram desse processo. O que se discutiu nesses encontros e os 

resultados obtidos serviram como subsídios para que fosse produzida a versão final dos PCN 

destinados à primeira fase do Ensino Fundamental. Em 1997, o documento foi aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação para publicação e distribuição aos professores do Ensino 

Fundamental I. 

Esses parâmetros foram publicados na forma de dez livros, cujo lançamento se deu 

em 1997, no Dia do Professor, na capital federal. A edição passou a ser enviada, então, a 

todos os docentes da primeira fase do Ensino Fundamental. Após esse primeiro passo, o MEC 

deu início à elaboração dos PCN destinados aos professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental.  

É importante ressaltar que os PCN têm como finalidade serem referência e, também, 

contribuírem com as discussões curriculares na área da Educação. Além de tudo, pretendem 

contribuir tanto com os docentes quanto com o pessoal técnico no processo de revisão e de 

elaboração de propostas didáticas.  

A respeito da elaboração do planejamento pelos docentes, posso afirmar que, por um 

período de quinze anos, enquanto estive atuando como professor de Língua Portuguesa e 

Língua Inglesa da Educação Básica, o planejamento nunca me pareceu ser levado muito a 

sério. A prática adotada era fazer pequenas modificações no plano de ensino do ano anterior, 

levando em consideração o que propunha o livro didático. Isso quando havia mudanças, 

porque, permanecendo o mesmo livro, não havia muito o que mudar no planejamento. E com 

o agravante de que o planejamento, muitas vezes, não passava de uma cópia do que estava 

proposto no sumário do livro adotado.  

  Uma grande novidade introduzida pelos parâmetros está nos Temas Transversais, 

que não são disciplinas específicas, mas assuntos para serem trabalhados 

interdisciplinarmente. Assim, deles são emanados critérios a respeito do ensino das 

disciplinas que compõem a base comum nacional, além de cinco temas transversais que estão 

relacionados a todas as disciplinas curriculares, com o fim de contribuir para que a escola 

cumpra seu papel constitucional de fortalecimento da cidadania.  

 

1.2 A organização dos PCN 

 

Os PCN de Língua Portuguesa são constituídos de duas partes, conforme se pode 

perceber tanto em sua apresentação (p. 13) quanto no Sumário (Anexo 1) desse documento. 

A área de Língua Portuguesa e a definição das linhas gerais da proposta encontram-se na 

primeira parte do documento. Na introdução, os parâmetros fazem referência a alguns 
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problemas relacionados ao ensino da língua e apresentam a proposta quanto à forma como a 

reorientação curricular concorre para esse ensino. Na mesma parte, são apresentados ainda 

os conteúdos a serem desenvolvidos, além dos objetivos propostos para o Ensino 

Fundamental.  

Na segunda parte, encontram-se caracterizados o ensino e a aprendizagem da 

Língua Portuguesa para o terceiro e quarto ciclos. Além disso, o documento define os 

objetivos a serem alcançados e os conteúdos que serão desenvolvidos e apresenta, também, 

orientações didáticas e tecnologias da comunicação. Por fim, trata dos critérios de avaliação 

e aprendizagem.  

 

1.3 Ensino de Gramática nos PCN de Língua Portuguesa 

 

Em relação ao ensino de gramática normativa, os PCN alertam que não se justifica 

dar um enfoque ao tratamento de conteúdos gramaticais de forma desarticulada das demais 

práticas de linguagem. Percebe-se, assim, que a proposta emanada dos PCN não proíbe o 

ensino de conteúdos gramaticais. O que está proposto é um novo viés na forma de 

tratamento desses conteúdos. Por um lado, é preciso abandonar a velha prática da gramática 

descontextualizada e passar a adotar um modelo pedagógico sempre se valendo do texto 

como unidade de trabalho com a língua. Quanto a isso, o documento pergunta se há 

necessidade ou não de ensinar gramática. E afirma, em seguida, que a questão verdadeira 

sobre esse questionamento remete ao quê, para quê e como ocorrerá seu ensino.  

 Isto posto, é importante considerar que, de acordo com o que se afirma no 

documento, ao selecionar conteúdos de análise linguística, a gramática tradicional não pode 

ser a principal referência. Essa seleção levará em conta as necessidades dos alunos em 

relação às atividades de leitura, produção e escuta de textos. Aliada a essas necessidades, 

virá, então, o trabalho com a língua. Vale ressaltar que, segundo os PCN, a língua é 

entendida como “sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a homens e 

mulheres significar o mundo e a sociedade (p. 20).   

Quanto ao modo de ensinar, o documento propõe que, em vez da tradicional 

metodologia de apresentar definição e classificação e, por fim, a exercitação, seja adotada 

uma prática pedagógica que leve o aluno a refletir de forma que possa chegar ao 

conhecimento gramatical produzido. Tudo isso, evidentemente, com a mediação do 

professor.  

 



30 

2 A GRAMÁTICA 

 

2.1 Concepções e Tipos de Gramática  

 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, considero que seja importante discorrer, 

antes, sobre qual é o entendimento que se tem de gramática e, a partir de algumas concepções 

a respeito dela, o que seria „saber gramática‟ e o que é „ser gramatical‟. Além disso, enfocar 

alguns tipos de gramática de forma especial: a reflexiva e a descritiva.  

A Gramática normativa, do ponto de vista de sua concepção, segundo os 

especialistas no assunto, trata de um conjunto de regras visando ao bom uso da língua, no 

caso, a Língua Portuguesa, para aqueles que têm interesse de se expressar utilizando a norma-

padrão principalmente na escrita. Segundo Franchi (2006, p. 48), “gramática é o conjunto 

sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas, com base 

no uso da língua consagrada pelos bons escritores”. Além do mais, dizer que uma pessoa 

„sabe gramática‟ pressupõe que essa pessoa conhece as normas e tem domínio sobre elas, 

tanto nocionalmente quanto operacionalmente, ainda de acordo com Franchi (2006). Portanto, 

de acordo com Travaglia (2009), „gramatical‟, sob o aspecto dessa primeira concepção, será 

“aquilo que obedece, que segue as normas de bom uso da língua, configurando o falar e o 

escrever bem” (p. 24). 

Assim, conforme afirma Travaglia (2009), nesse primeiro sentido, a língua é apenas 

a variedade padrão ou culta e, portanto, as demais formas de uso são consideradas desvios, 

erros, deformações, degenerações. Sob esse ponto de vista, somente a variedade prestigiada 

da língua necessita ser seguida por todos os falantes. Essa seria, segundo os defensores desta 

noção, uma forma de não contribuir para a degeneração do idioma tendo em vista que a 

gramática normativa se ocupa tão somente da variedade padrão da língua, fazendo uma 

prescrição a respeito do uso dessa variedade e considerando como erro todas as demais 

variedades. Ainda, conforme Travaglia (2009), tudo aquilo que não se enquadra no padrão 

culto da língua é considerado „errado‟ (agramatical, ou melhor dizendo, não gramatical). 

Trata-se da oposição certo ou errado. Logo, a forma escrita e consagrada pelos bons escritores, 

desconsiderando a oralidade, é que dá sustentação às normas de bom uso do idioma. Além 

disso, desconsiderando-se as demais variedades da língua, as consequências são os 

preconceitos de toda espécie baseados em parâmetros até mesmo equivocados, tais como 

estes citados por Travaglia (2009, p. 25): “purismo e vernaculidade, classe social de prestígio 

(de natureza econômica, política e cultural), autoridade (gramáticos, bons escritores, lógica e 

história (tradição)”.   
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Nessa concepção de gramática, encontram-se diversas formas na percepção e 

definição da chamada norma culta. Assim sendo, essas formas valem-se de argumentos de 

diferentes ordens a fim de incluir ou excluir, de forma arbitrária, formas e usos que 

contribuem no exercício de seu papel prescritivo. Segundo Travaglia (2009, p. 25-26), esses 

argumentos são, sobretudo, de natureza:  

 

a) Estética – os critérios para inclusão ou exclusão das formas e usos na norma culta são 

orientados para aspectos de elegância, colorido, beleza, expressividade, entre outros. 

Vícios, como a cacofonia, a colisão, o eco, o pleonasmo vicioso, precisam ser evitados;  

b) Elitista ou aristocrática – esse critério está fundamentado na contraposição do uso da 

língua feito pela classe de prestígio ao uso que dela fazem as classes ditas populares. 

Assim, as gramáticas registram que certos usos são característicos da linguagem 

popular, portanto condenados, e não como um registro de diferenças objetivas entre as 

variedades da língua. Aqui, inclui-se, ainda, o critério da autoridade (gramáticos e 

bons escritores) considerando o prestígio cultural de quem estabelece as regras de bom 

uso da língua.  

c) Política – aqui os critérios são basicamente o purismo e a vernaculidade. Sob esse 

argumento, seria excluído da Língua Portuguesa tudo que não fosse de origem grega, 

latina ou de épocas remotas das origens da língua (por critérios históricos). Ademais, 

os estrangeirismos são caçados e condenados na medida em que há a preocupação 

com a dominação cultural e a ameaça à nacionalidade. Nesse sentido, segundo 

Travaglia (2009, p. 26) “se uma nação não mantém a sua língua, que é a principal 

marca de sua identidade, será facilmente dominada”. Ele conclui que o equilíbrio na 

aceitação de palavras estrangeiras seja feito de forma criteriosa, pois elas podem ser 

necessárias e bem-vindas à formação do nosso léxico. Lembra que países chegam a 

editar leis relacionadas a essa questão. Por oportuno, no caso do Brasil, posso citar o 

caso do deputado Aldo Rebelo que, em 1999, apresentou um projeto de lei com o 

objetivo de, para ele, promover, defender e proteger a Língua Portuguesa. No entanto, 

o uso de estrangeirismos não coloca em risco a soberania de nossa língua, pois, 

segundo Fiorin (2001, p. 116), “estando sólidos a gramática da língua (fonologia, 

morfologia e sintaxe) e seu fundo léxico comum, não há nenhuma razão para temer 

qualquer desvirtuamento do idioma em virtude de algumas centenas de empréstimos”.  

d) Comunicacional – tem como objetivo a comunicação, a facilidade de compreensão 

exigindo que as construções e o léxico escolhido resultem na expressão do 
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pensamento. Travaglia (2009, p. 26) concorda que esses critérios são desejáveis em 

muitas situações de interação comunicativa. Porém, em outras, ele afirma que o 

„hermetismo, a dubiedade, a imprecisão, a prolixidade‟ são desejáveis e pertinentes 

para a produção dos efeitos de sentido pretendidos. 

e) Histórica – tem a tradição como critério, com frequência, para excluir formas e usos 

da norma culta. É considerado bastante problemático para ser aplicado se se 

considerar que não há nada de objetivo que permita definir quando ele se aplica ou 

quando não se aplica. Travaglia (2009, p. 26) conclui que “para essa concepção a 

gramática seria vista como algo definitivo e absoluto e para ela seriam agramaticais 

frases [...] perfeitamente permitidas pela gramática de variedade não culta da língua”.  

 

A Gramática normativa, quanto ao tipo, tem como objetivo estudar somente os 

fatos relativos à língua padrão, da norma culta, que se tornou oficial. Esse tipo de gramática 

tem como foco a língua escrita, dando pouca importância à variedade oral da norma culta. 

Essa gramática, na verdade, prescreve o que pode ou não ser usado na língua, dita regras de 

como falar e escrever bem. Suas normas têm como objetivo a utilização correta do idioma sob 

os aspectos da fala e da escrita. Portanto, ela reconhece somente uma variedade da língua 

como verdadeira, mas ignora o trabalho com a oralidade apesar de ditar regras de como “falar 

bem”.      

A gramática normativa objetiva regular como a língua será usada em uma sociedade. 

Assim, a parte de descrição da norma culta e padrão não se transforma em regra de gramática 

normativa enquanto não estiver definido que aquela é a forma correta e, portanto, tem de ser 

usada daquele modo. Além do mais, é preciso separar a descrição que se faz da norma culta 

da língua, por se tratar apenas de gramática descritiva de uma variedade da língua, com a 

transformação dessa descrição em regras para uso da língua. É bom relembrar que, segundo 

Travaglia (2009), para a variedade culta e formal da língua, as afirmações de que não se 

iniciam frases com pronomes oblíquos átonos ou de que o verbo concorda em número e 

pessoa com o sujeito, se trata simplesmente de descrição da língua. Já a gramática normativa, 

no momento em que fatos como esses são transformados em regras, considerando que as 

outras possibilidades existentes nas demais variedades são erros, desconsidera completamente 

a gramática de uso da língua.    

É necessário ressaltar que a gramática normativa ainda é, preferencialmente, 

trabalhada em muitas escolas, apesar das propostas introduzidas desde o lançamento dos PCN. 

Isso ocorre, talvez, pelo desconhecimento por parte de professores quanto aos outros tipos de 
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gramática (descritiva, reflexiva, de uso) ou mesmo pela força da tradição no ensino da língua 

materna.  

A Gramática descritiva, quanto à sua concepção, descreve a estrutura e o 

funcionamento da língua, levando em conta a forma de retratar as observações linguísticas e a 

função de documentar uma língua exatamente como ela se manifesta no momento da 

descrição. Nas palavras de Travaglia (2009, p. 27), essa gramática seria então “um conjunto 

de regras que o cientista encontra nos dados que analisa, à luz de determinada teoria e método” 

e essas regras seriam as “utilizadas pelos falantes na construção real de enunciados”.  

Desse modo, nessa concepção de gramática, é válido lembrar que „gramática‟ para 

Franchi (2006, p. 52-53)  

 
É um sistema de noções mediante as quais se descrevem os fatos de uma 

língua, permitindo associar a cada expressão dessa língua uma descrição 

estrutural e estabelecer suas regras de uso, de modo a separar o que é 

gramatical do que não é gramatical. 

 

Por outro lado, „gramatical‟, segundo entende Travaglia (2009, p. 27), “será tudo o 

que atende às regras de funcionamento da língua de acordo com determinada variedade 

linguística”. Para ele, o critério é propriamente linguístico e objetivo, uma vez que as formas e 

usos utilizados pelos usuários da língua são perfeitamente aceitos. Para a gramática descritiva, 

os casos de construções iniciadas com pronomes oblíquos átonos ou a não observância da 

concordância verbal não são considerados incorretos. Além disso, o emprego de pronomes 

pessoais do caso reto na função de complemento do verbo, também, é perfeitamente 

gramatical. Esses são apenas alguns casos para fins de exemplificação.  

Quanto ao entendimento de „saber gramática‟, nessa teoria, isso significa que o 

falante é capaz de “distinguir, nas expressões de uma língua, as categorias, as funções e as 

relações que entram em sua construção, descrevendo com elas sua estrutura interna e 

avaliando sua gramaticalidade” (TRAVAGLIA, 2009, p. 27). Nessa teoria, o cientista tem a 

prerrogativa de poder elaborar gramática de qualquer variedade da língua.  

É importante ressaltar que as gramáticas representativas dessa concepção são aquelas 

elaboradas segundo os critérios estabelecidos pelas teorias estruturalistas (Saussure), que 

privilegiam a descrição da língua oral. E, ainda, as gramáticas elaboradas segundo a teoria 

gerativa-transformacional (Chomsky), que têm um trabalho voltado para os enunciados orais. 

No entanto, essas teorias não serão detalhadas aqui por não ser objetivo desta pesquisa.   

A Gramática internalizada pressupõe a língua do ponto de vista de um conjunto de 

variedades que uma determinada sociedade utiliza, de acordo com suas necessidades, em 
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situações de interação comunicativa na comunidade em que está inserida. Em vista disso, aqui, 

a „gramática‟ é percebida como “o conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das 

quais lança mão ao falar” (TRAVAGLIA, 2009, p. 28).  

Segundo Franchi (2006), “gramática corresponde ao saber linguístico que o falante 

de uma língua desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética 

humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica” (p. 54). Ainda 

segundo esse mesmo autor, nesse caso, 

 

Saber gramática não depende, pois, em princípio, de escolarização, ou de 

quaisquer processos de aprendizado sistemático, mas da ativação e 

amadurecimento progressivo (ou da construção progressiva), na própria 

atividade linguística, de hipótese sobre o que seja a linguagem e de seus 

princípios e regras (p. 54). 

 

Considerando o que se afirmou a respeito dessa teoria, vale lembrar que não existem 

livros dessa gramática, porque o objeto da descrição está centrado nela e, por isso mesmo, 

sendo internalizada, não há regras e usos da língua a serem assimilados pelos falantes.  

É importante ressaltar, ainda, que, nessa concepção, não existe erro linguístico, mas 

o uso inadequado da variedade linguística empregada em determinada situação comunicativa 

na qual não foram seguidas as normais sociais para uso da língua. Por uso inadequado de 

algum recurso linguístico, com o propósito de se conseguir uma determinada intenção 

comunicativa, faz-se necessário considerar a possibilidade de empregar outros recursos que 

contribuiriam para o êxito no processo comunicativo.  

Por fim, é válido considerar que é essa gramática internalizada que constitui e dá 

forma à competência gramatical ou linguística do falante da língua. Ou melhor, não só essa 

competência, mas também as competências textual e discursiva desse usuário.   

Em se tratando de trabalho docente incluindo o ensino da língua, sob o aspecto 

gramatical, é necessário considerar a existência dos vários tipos de gramática. Aliado a isso, é 

preciso lembrar que o trabalho com cada um desses tipos resulta em atividades 

completamente distintas no dia a dia de uma sala de aula para que os objetivos pretendidos 

sejam alcançados.  

A Gramática implícita é aquela que se refere à competência linguística 

internalizada do falante. Nesse tipo de gramática, incluem-se elementos como princípios, 

regras e unidades, pertencentes aos níveis que englobam a constituição e o funcionamento da 

língua, ou seja, fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático e textual discursivo. 

É uma gramática considerada implícita, pois o usuário não tem consciência dela, ainda que 
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esteja em sua mente e seja possível que ele a utilize de forma automática nos momentos em 

que necessitar utilizá-la, para qualquer finalidade, nas mais diversas situações do processo de 

interação comunicativa. O uso automático dessa gramática é que permite, no ensino escolar, 

denominá-la de „gramática de uso‟.  

A gramática de uso, segundo Neves (2011), tem como ponto de partida a 

observação dos usos correntes da língua em situações comunicativas. A partir disso, refletindo 

sobre eles, procura-se chegar à sua sistematização para obtenção dos efeitos de sentido 

desejados. A pesquisadora lembra que, em princípio, uma gramática de usos não é normativa, 

mas, às vezes, é necessário fazer, de forma comparativa, menção a restrições a determinados 

usos da língua.    

A Gramática teórica ou explícita tem como base os estudos linguísticos, que se 

valendo de uma atividade metalinguística sobre a língua, pode precisar como está constituída, 

qual é sua estrutura e de que forma funciona. A partir dessa definição, é possível concluir que 

todas as gramáticas descritivas e normativas são gramáticas teóricas, na medida em que 

podem ser entendidas como uma explicação do mecanismo dominado pelo falante e permite 

que ele use a língua (TRAVAGLIA, 2009). Ainda, segundo Travaglia (2009), esse domínio 

de que dispõe o falante no uso da língua seria representado basicamente pelo conjunto das 

unidades linguísticas de qualquer nível ou tipo e, também, as regras e princípios, para sua 

constituição e/ou utilização.   

A Gramática reflexiva é um tipo de gramática que alude à gramática em 

explicitação. Travaglia (2009) assegura que esse conceito está mais relacionado ao processo 

do que aos resultados, pois ele (o processo) representa as atividades de observação sobre a 

língua. Essas atividades buscam perceber e levantar suas unidades, suas regras e seus 

princípios, para mostrar como se dão a constituição e o funcionamento da língua. É um 

processo que parte das atividades linguísticas a fim de procurar explicar como é a gramática 

implícita de que dispõe o falante. Essa é a gramática da língua.  

Esse tipo de gramática, de acordo com Soares (apud TRAVAGLIA, 2009), refere-se 

à gramática em explicitação, pois tem origem na reflexão considerando os mecanismos 

intuitivos de funcionamento da língua. Assim, o aluno vale-se dela para, de forma 

inconsciente, utilizar-se dos recursos da língua de forma consciente. Porém, para Travaglia 

(2009), a reflexão sobre a língua vai além do que propõe Soares. Para ele, essa reflexão 

contribui também para o domínio de outras variedades e recursos linguísticos, mesmo que o 

aluno ainda não os domine de forma inconsciente. É sabido que cada usuário tem uma forma 

de adquirir e internalizar a variedade da língua que predomina na comunidade em que se 
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encontra inserido. Desse modo, o objetivo dos professores de língua materna não é levar o 

falante nativo a adquirir a língua, mas fazer com que ele possa ampliar a capacidade de uso 

dela. Assim, o professor pode valer-se de atividades tendo o texto como recurso para ampliar, 

no processo de ensino e aprendizagem, a habilidade comunicativa do aluno. Para isso, 

Travaglia (2009, p. 142) apresenta duas situações para esse tipo de atividade, sendo a primeira 

a “dos tipos de textos adequados aos diferentes tipos de interação comunicativa” e a segunda 

a “das variedades linguísticas utilizadas em cada caso, de acordo com as variáveis 

determinantes dessas variedades (dialetos e registros)”.   

A conclusão quanto ao trabalho com a gramática reflexiva é de que ela não seja 

apenas um trabalho de reflexão, levando-se em conta somente aquilo que o aluno já sabe, mas 

também um trabalho sobre recursos linguísticos os quais ele ainda não domina. Desse modo, 

o professor realiza um ensino produtivo em que o aluno não apenas descreve fatos da língua, 

mas reflete sobre esses fatos.  

Ainda nessa linha, Travaglia (2009) sugere que é possível realizar dois tipos de 

trabalho com a gramática reflexiva, sendo o primeiro representado por atividades que levam o 

aluno a explicitar fatos da estrutura e do funcionamento da língua. Já o segundo tipo de 

trabalho com a gramática reflexiva, proposto por Travaglia (2009), está voltado para 

atividades que considerem os efeitos de sentido produzidos pelos elementos linguísticos. 

Portanto, esta seria uma reflexão voltada mais especificamente à semântica e à pragmática.   

Numa abordagem reflexiva, o aluno precisa refletir a respeito do uso de determinado 

recurso, em determinada situação, a fim de produzir o efeito de sentido desejado. 

Travaglia (2009) sugere algumas atividades com esse tipo de abordagem, 

apresentadas em forma de “casos”, tratando de diversos tipos de fatos da língua.  

 

2.2 Gramática Normativa ou Análise Linguística? 

 

Nas últimas décadas, muito se tem discutido a respeito do ensino de Gramática 

Normativa (GN) na escola. Fazem-se muitas críticas, tanto aos fatores teóricos quanto aos 

aspectos metodológicos do ensino, mas parece que não se apontam caminhos a serem 

seguidos. E, por isso, muitos professores ficam “perdidos” com o que fazer. Têm medo de 

serem criticados, no entanto parecem não saber como trabalhar a gramática de forma diferente 

da tradicional, conforme aponta pesquisa de Aparício (2006). Segundo esse trabalho, quando 

os docentes tentam uma abordagem diferente, acabam se limitando a conteúdos puramente 

gramaticais. Afastar-se do enfoque tradicional seria, entre outras possibilidades, valer-se de 

uma diversidade de gêneros para o foco dos aspectos linguísticos.  
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Não há dúvida de que não há muita clareza quanto aos objetivos do estudo de 

conteúdos da gramática normativa após a implantação dos PCN. Mesmo quando se trata de 

docentes graduados e/ou pós-graduados na área de Letras, é compreensível que, pôr em 

prática as teorias que estudaram durante seus cursos, pode causar certa insegurança no início. 

Isso pode ser decorrente da falta de uma prática mais aprofundada durante o(s) curso(s) de 

formação. 

Atualmente, há uma rejeição ao modo tradicional de ensino da língua. Os livros 

didáticos procuram se adaptar às exigências que surgiram a partir da entrada em vigor dos 

PCN. Além disso, o PNLD também cobra essa atualização nas obras didáticas que são 

submetidas à sua avaliação. Se existe uma negação ao modelo tradicional, então o que fazer? 

Pesquisas (APARÍCIO, 2006; MANINI, 2009; SILVA 2003) mostram que docentes 

até tentam inovar em suas aulas de Língua Portuguesa, no entanto nem sempre conseguem 

perceber exatamente o que fazer. Para Neves (1991), a falta de perspectivas para redirecionar 

as práticas pedagógicas gerou um "clima de desalento" entre os professores de português em 

relação aos resultados e ao valor do trabalho escolar que então se desenvolvia com os 

conhecimentos gramaticais.  

Levando-se em conta essas considerações iniciais, vale lembrar que João Wanderley 

Geraldi organizou, em 1984, a coletânea "O texto na sala de aula", na qual lançou uma 

proposta de ensino baseada em práticas articuladas de leitura, produção de texto e análise 

linguística. Tal proposta assentava-se numa concepção sociointeracionista de linguagem e 

tinha por objetivo desenvolver no aprendiz competências de leitura e de escrita (GERALDI, 

2011). 

A partir do lançamento dessa obra, começa-se a discutir a respeito da Análise 

Linguística (AL). Certamente, muitos entenderam a prática como um novo nome para o 

ensino de gramática normativa. Porém, a AL consiste na reflexão sobre a língua não só nos 

seus aspectos gramaticais, mas também discursivos, estilísticos, pragmáticos, fonológicos, 

etc. De uma forma diferente do ensino descontextualizado da gramática, a AL estaria 

articulada com os eixos da prática de escuta e de leitura de textos e, também, com a prática de 

produção de textos orais e escritos. Em outros termos, pode-se dizer que a AL sugere que, ao 

ler, o aluno seja levado a refletir sobre os recursos linguísticos usados pelo autor para propor 

sentidos, e, que, com a mediação docente, aprenda a lançar mão desses recursos no momento 

de escrever. 
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Segundo Mendonça (2006, p. 201), o jeito tradicional de ensinar língua materna pode 

ser entendido como um "conjunto de práticas que se solidificaram com o passar do tempo, 

com regularidade de ocorrência, o que terminou por constituir uma tradição".   

Ainda sobre o ensino de gramática, de forma tradicional, Faraco (2011) lembra que a 

língua continua a ser vista de forma imutável, na medida em que, para a gramática normativa, 

só há uma língua portuguesa. Nesse caso, as variantes linguísticas, de modo geral, são vistas 

como formas erradas, e, portanto, condenadas e não recomendáveis, segundo o autor. 

De acordo com a gramática tradicional, a língua é um objeto autônomo. Assim, sob 

essa perspectiva, ela condena todo e qualquer uso que não siga as regras prescritas pela 

norma-padrão. Esse falso dogmatismo está tão arraigado em nossa cultura que é comum 

pessoas, mesmo aquelas que usam a língua diariamente, fazerem afirmações tais como “eu 

não sei português”. Para essa parcela, saber português significa dominar as regras, e as muitas 

exceções delas, da gramática normativa.  

 

2.3 O que propõe a Análise Linguística  

 

O termo Análise Linguística foi cunhado por Geraldi, que o usou, em 1984, pela 

primeira vez, em um artigo intitulado "Unidades básicas do ensino de português". Esse artigo 

integrou a coletânea O texto na sala de aula (2011) para denominar uma nova perspectiva de 

reflexão sobre o sistema linguístico, contraposta ao ensino tradicional de gramática. 

Do ponto de vista da AL, as atividades trabalhadas no âmbito escolar precisam 

considerar como ponto de partida o uso que se faz, efetivamente, da língua para, depois, 

chegar à reflexão epilinguística e desta para a metalinguística, para, só então, retornar ao uso. 

Assim, podemos dizer que a AL está relacionada a uma prática reflexiva voltada para o uso da 

linguagem, tanto como ponto de partida como de chegada.  

Na prática, o professor precisa dar oportunidade aos alunos para que usem 

efetivamente a língua. Desse modo, ele precisa criar condições reais de interação com os 

estudantes e destes entre si. Essas atividades podem partir do cotidiano, como os diálogos 

durante as aulas, ou englobar situações mais específicas de uso da linguagem.  

A etapa da AL que envolve o ensino da metalinguagem não ocorre com a mesma 

intensidade em todos os níveis de escolaridade. Franchi (2006) ensina que atividades 

linguísticas e epilinguísticas podem ser ensinadas, prioritariamente, aos alunos das primeiras 

séries escolares. E Possenti (2012) assevera que o ensino de nomenclatura não faz sentido 

para quem não chegou ao domínio das habilidades de utilização corrente e não traumática da 

língua escrita. Finalmente, Mendonça (2006) lembra que a primeira fase do ensino 
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fundamental deve, essencialmente, trabalhar de forma que o aluno seja levado a apropriar-se 

da escrita e, também, promover a ampliação relativa às experiências de letramento dos 

estudantes. Já nos anos finais do ensino fundamental, deve-se dar ênfase às práticas de leitura 

e escrita envolvendo outras habilidades e conceitos, podendo mesmo trabalhar as 

nomenclaturas.  

É preciso considerar que o domínio da nomenclatura, ao invés de ser o principal 

objetivo de ensino da língua, transforma-se num instrumento de reflexão sobre ela. Esse 

domínio tem o fim de contribuir para a formação de leitores proficientes produtores de textos 

com mais conteúdo. O que a AL privilegia, na seleção dos conteúdos, é o caráter da 

funcionalidade. Ou seja, aqueles que possuem relevância para o desenvolvimento da 

competência comunicativa dos educandos, descartando-se aqueles cujo ensino só se justifica 

pela força da tradição. 

Na figura apresentada na sequência, retirada de Mendonça (2006, p. 207), a autora 

mostra algumas diferenças entre Gramática Normativa e Análise Linguística. Elas serão 

discutidas em seguida. 

 

 
  

Figura 1: Diferenças entre Ensino de Gramática e Análise Linguística 

Fonte: Mendonça (2006) 
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Levando em conta o quadro comparativo entre o ensino de gramática normativa e o 

que se propõe para um trabalho com a análise linguística, é importante sublinhar a relevância 

dessa proposta quanto à sua contribuição para melhorar o desempenho do aprendiz num 

processo envolvendo os conhecimentos linguísticos.  

Diante do que está proposto por Mendonça (2006), vale a pena evidenciar que, na 

prática de análise linguística (tratada no item seguinte deste trabalho), os conteúdos são 

apresentados e discutidos de maneira reflexiva. Isso é importante porque o aluno, num 

processo dialógico com o professor, participa de forma efetiva da elaboração dos conceitos, o 

que favorece, ainda, a interação entre o aluno e o professor. Além disso, as regras de 

funcionamento da língua ocorrem de forma consciente na medida em que o estudante percebe 

como elas atuam em contextos específicos de uso da língua. A metalinguagem, aqui, também 

é importante para o processo de compreensão dos fenômenos linguísticos presentes nos textos. 

Porém, sem o rigor das gramáticas tradicionais quanto à apresentação dos conteúdos. 

Por fim, o trabalho realizado pela análise linguística, numa perspectiva discursiva, 

em um processo que envolve a variedade de gêneros do discurso, que serão abordados no item 

seguinte, privilegia tanto as condições de produção textual quanto as escolhas linguísticas 

feitas pelo aluno. Assim sendo, percebe-se que a prática de análise linguística é um processo 

em que não só os aspectos linguísticos são observados nos textos trabalhados. Outras 

habilidades, como produção escrita e refacção de textos, também são levadas em consideração.   

 

2.4 Os PCN e a Prática de Análise Linguística  

 

  De acordo com os PCN (p. 34), os conteúdos encontram-se organizados em torno de 

dois eixos básicos: o primeiro, que trata do uso da oralidade e da escrita, e o segundo, que 

tem como finalidade tratar da metodologia para o ensino reflexivo da língua e da linguagem 

segundo o esquema apresentado a seguir.  

 

 

   Figura 2: Metodologia para o ensino de Língua Portuguesa 

                              Fonte: BRASIL (1998, p. 34) 
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Observando esse diagrama, percebo que, no uso da língua, sob o ponto de vista da 

oralidade e da escrita, o professor precisa levar em consideração os contextos de uso que 

pretende trabalhar com o aluno. Uma modalidade não pode estar desvinculada da outra, na 

medida em que o trabalho com a língua e a linguagem pressupõe um processo em que as 

habilidades precisam ser adquiridas pelo aprendiz e o levem a empregar, com adequação, os 

recursos linguísticos de que dispõe. Assim, pode-se realizar um trabalho com atividades que 

contribuam para o crescimento intelectual do aluno. Seria necessário, então, que houvesse 

uma seleção das atividades propostas no livro didático a fim de que o tempo fosse 

aproveitado de forma adequada pelo aluno. Quanto a isso, não basta pensar somente em 

quantidade pois, quando se fala sobre reflexão a respeito da língua e da linguagem, a 

qualidade vem em primeiro lugar. 

Analisando o próximo diagrama, sob o prisma do USO e da REFLEXÃO, percebe-

se que os conteúdos propostos estão organizados em „Prática de escuta e de leitura de textos‟ 

e em „Prática de produção de textos orais e escritos‟, ambas articuladas no eixo do USO. Por 

outro lado, no eixo da REFLEXÃO, encontra-se a „Prática de análise linguística‟.  

É preciso consignar que, em nota de rodapé, os PCN (p. 35) informam que a 

organização abaixo articula propostas de Geraldi (1999/2009) para o ensino de Língua 

Portuguesa.  

 

 

                Figura 3: Práticas para o ensino de Língua Portuguesa 

                Fonte: BRASIL (1998, p. 35) 

 

Considerando o que está proposto nesse diagrama, ressalto que, para atender meus 

objetivos neste trabalho, atenção especial é dada ao eixo da reflexão por ele estar 

diretamente relacionado às atividades de prática linguística. Assim sendo, considero que um 

trabalho reflexivo com a língua e a linguagem pode contribuir de forma decisiva para a 

aquisição dos conhecimentos sobre a língua portuguesa. O aluno, ao realizar leitura 
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consciente e criteriosa dos textos que lhe são apresentados, tem maiores oportunidades de 

perceber como os recursos da língua estão sendo utilizados. Nesse ponto, vale destacar que o 

domínio de aspectos gramaticais da língua pode ser importante para o entendimento do 

texto, porém, o simples fato de dominar a nomenclatura gramatical, por si só, não fará o 

aluno compreender, interpretar, analisar de forma adequada o que lê. Portanto, é importante 

relembrar que, conforme os PCN, a prática de análise linguística vai muito além da ideia de 

que ela seria uma forma diferente de trabalhar com os conteúdos gramaticais da língua 

portuguesa.  

 Segundo os parâmetros, os conteúdos das práticas constituintes do eixo USO estão 

relacionados ao modo como caracterizam o processo de interlocução. Eles são, segundo os 

parâmetros (p. 35): historicidade da linguagem e da língua; constituição do contexto de 

produção, representações de mundo e interações sociais, que envolvem sujeito enunciador, 

interlocutor, finalidade da interação e lugar e momento de produção; implicações do 

contexto no processo de significação, que envolvem as representações dos interlocutores no 

processo de construção dos sentidos, a articulação entre texto e contexto no processo de 

compreensão e relações intertextuais.   

Quanto à aplicabilidade dos conteúdos anteriormente mencionados, enfatizo que é 

oportuno mostrar ao aluno, ainda que sem muito aprofundamento no teor dos conceitos, a 

diferença entre língua e linguagem a fim de que o trabalho com a reflexão linguística seja 

produtivo. Em relação à produção escrita, a aprendizagem será tanto mais eficaz quanto for o 

nível de conhecimento das situações de produção pelo aluno. É muito provável que ele, 

sendo capaz de aplicar os conceitos de que tenha se apropriado na produção de textos, 

obtenha resultados bem melhores. Além disso, o trabalho com os gêneros selecionados para 

o desenvolvimento das atividades linguísticas também é importante. Os autores da coleção 

analisada deixam isso claro no Manual do Professor (2015) quando dizem que a escolha do 

gênero adequado é relevante no sentido de atender aos objetivos no desenvolvimento de 

atividades envolvendo a análise das estruturas da língua.  

Tendo em vista o que prevê o documento, os conteúdos do eixo REFLEXÃO, 

trabalhados numa relação ao eixo USO, geram instrumentos destinados à análise do 

funcionamento da linguagem nas situações de comunicação, escuta, leitura e produção de 

textos, em que se privilegiam conteúdos linguísticos os quais colaboram na ampliação da 

competência discursiva do aluno. Assim sendo, os parâmetros destacam estes conteúdos: 

Variação linguística: modalidades, variedades, registros; Organização estrutural dos 

enunciados; Léxico e redes semânticas; Processos de construção de significação e Modos de 
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organização dos discursos (p. 36).  

Na segunda parte dos parâmetros, onde se trata das especificidades de cada ciclo, os 

conteúdos já mencionados, em torno dos eixos, são distribuídos e expandidos nas práticas. 

Isso possibilita dois desdobramentos: de um lado, a explicitação necessária de sua dimensão 

procedimental sobre „saber fazer‟ e, de outro, a discretização
9
 dos múltiplos aspectos 

conceituais compreendidos em cada eixo. Tudo isso considerando as necessidades e 

possibilidades dos alunos no interior de cada ciclo. 

Considerando a magnitude que envolve um trabalho realizado a partir dos gêneros do 

discurso, apresento, a seguir, considerações julgadas importantes sobre esse assunto. As 

ponderações são feitas tendo como embasamento teórico, principalmente, o pensamento do 

pesquisador russo Bakhtin ([1952-53]1997) e, também, as pesquisas desenvolvidas por 

Schneuwly e Dolz (2010). 

 

2.5 Gêneros do discurso 

 

De acordo com Silva (2011, p. 83), tanto na Literatura quanto na Retórica, a palavra 

gêneros foi bastante utilizada num sentido especificamente literário para identificar os 

gêneros clássicos – dramático, épico, lírico – e também os gêneros modernos tais como o 

conto, a novela, o romance, etc.  

Nessa linha, Marcuschi (2007, p. 12) diz que 

a expressão "gênero" sempre esteve, na tradição ocidental, especialmente 

ligada aos gêneros literários, mas já não é mais assim, como lembra Swales, 

ao dizer que "hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria 

distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem 

aspirações literárias” (destaques no original).  

 

E Bunzen (2007, p. 153) completa 

(...) a noção de gênero, tradicionalmente abordada pelos estudos literários e 

pela retórica, tem assumido, principalmente com base nos estudos de 

Bakhtin, uma forte relação com a cultura e sua intrínseca relação com as 

diferentes esferas das atividades humanas e os usos da língua.  

 

O pesquisador russo Mikhail Bakhtin, que se dedicou aos estudos da linguagem e da 

literatura a partir do início do século XX, foi o primeiro a empregar a palavra gêneros num 

                                                           
9

 Por discretização compreende-se a identificação dos diversos aspectos que estão investidos nos 

conhecimentos com os quais se opera nas práticas de linguagem, de modo a priorizar o tratamento de um ou 

de outro deles nas atividades didáticas (BRASIL, 1998, p. 36). 
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sentido mais amplo a fim de se referir também aos textos empregados nas situações cotidianas 

de comunicação.    

Segundo os estudos de Bakhtin ([1952-53]1997), todos os textos que produzimos, 

sejam orais ou escritos, são dotados de um conjunto de características relativamente estáveis 

mesmo que não tenhamos consciência delas. Assim, essas marcas configuram diferentes 

gêneros do discurso
10

, que podem ser caracterizados por três aspectos básicos coexistentes: o 

tema, que corresponde ao conjunto de temáticas que podem ser abordadas por um 

determinado gênero; o modo composicional (estrutura), que abrange procedimentos, relações, 

organização, participações que se referem à estruturação e acabamento do texto, levando em 

conta os participantes, e o estilo, que faz referência a usos específicos da língua 

correspondentes aos recursos gramaticais, lexicais e fraseológicos utilizados pelo enunciador.  

Ainda segundo Bakhtin ([1952-53)1997, p. 279),  

 
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 complexa. 

  
Além dessa riqueza e variedade, vale ressaltar, também, as ideias bakhtinianas sobre 

a natureza heterogênea dos gêneros do discurso (orais e escritos). Bakhtin ([1952-53]1997) os 

classifica em gênero primário (simples), que caracteriza as situações espontâneas de 

comunicação (uma saudação, uma lista de compras, um bilhete), e gênero secundário 

(complexo), que ocorre em situações formais ou culturais, mais complexas e envolvem a 

escrita (um ensaio acadêmico, um romance, um poema).    

É importante destacar que, numa situação de interação verbal, a escolha de 

determinado gênero não se dá de forma espontânea, pois isso leva em consideração um 

conjunto de coerções dadas pela própria situação de comunicação, ou seja, quem fala, sobre 

o que fala, com quem fala, com que finalidade. Por conseguinte, esses elementos 

condicionam as escolhas do locutor que, de forma consciente ou não, acaba por fazer uso do 

gênero mais apropriado àquela situação. 

                                                           
10 É comum que seja usado ora gênero textual ora gênero do discurso para se referir à mesma coisa, embora haja 

distinção entre os termos. Neste sentido, Silva (2008) diz que, de acordo com as ideias desenvolvidas pelos 

estudos voltados para a noção discursiva, o uso do termo do discurso seria mais apropriado, uma vez que o autor 

considera gênero do discurso “todas as formas de enunciado que variam de acordo com as esferas sociais de 

comunicação, levando em conta a interação entre interlocutores e a enunciação” (p. 92). Por não ser objetivo 

desta dissertação de mestrado, não tecerei maiores comentários em relação à distinção entre os termos. 
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Isto posto, é relevante enfatizar que a abordagem de conteúdos focada nos diversos 

gêneros do discurso favorece o desenvolvimento pelos alunos da percepção de que, no mundo 

das linguagens, a produção de sentidos é sempre contextualizada, circunstancializada em 

situações específicas de comunicação e carregada de intenções. Tudo isto se direciona para 

a dimensão social da linguagem e dos textos.  

De acordo com estudos desenvolvidos por Bakhtin ([1952-53]1997, p. 279), 

 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 

caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 

esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma 

língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e 

as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) 

e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, 

por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, 

estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 

enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. 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 (grifos no original). 

 

Ainda quanto ao foco nos gêneros, o grupo liderado por Bernard Schneuwly e 

Joaquim Dolz (Grupo de Genebra já referido neste trabalho) vem desenvolvendo pesquisas na 

Universidade de Genebra sobre o ensino de língua a partir de gêneros. Desse modo, 

Schneuwly compreende o gênero como uma ferramenta ou instrumento que possibilita 

exercer uma ação linguística sobre a realidade. Mais que isso, ele aborda o gênero como um 

megainstrumento para o ensino de língua. Para esses pesquisadores, o uso de uma ferramenta 

resulta em dois efeitos de aprendizagem na medida em que amplia as capacidades individuais 

do usuário e, também, aumenta seu conhecimento a respeito do objeto sobre o qual a 

ferramenta é utilizada.  

Nesse sentido, Schneuwly e Dolz (2010, p. 74) sustentam que 

 

(...) é através dos gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas 

atividades dos aprendizes. Por seu caráter intermediário e integrador, as 

representações de caráter genérico das produções orais e escritas constituem 

uma referência fundamental para sua construção. Os gêneros constituem um 

ponto de comparação que situa as práticas de linguagem. Eles abrem uma 

porta de entrada, para estas últimas, que evita que delas se tenha uma 

imagem fragmentária no momento da sua apropriação. 
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Assim, no plano da linguagem, o ensino dos diversos gêneros que socialmente 

circulam entre nós, além de ampliar consideravelmente a competência linguística e discursiva 

dos alunos, dá indicações sobre as inúmeras formas de participação social que esses alunos 

podem ter fazendo uso da linguagem, de maneira consciente, em escolhas que atendam seus 

propósitos de comunicação. 

E como os gêneros chegam à escola? De acordo com Schneuwly e Dolz (2010), 

qualquer gênero passa, necessariamente, por um processo de transformações antes de se 

tornar o objeto de estudo a ser ensinado. Isto significa que os textos encontrados em livros 

didáticos deixaram de ser veiculados em seus suportes originais e tiveram suas esferas de 

circulação social alteradas, sendo, portanto, escolarizados
11

. Dessa forma, as práticas de 

leitura, produção (oral e escrita) e análise linguística ocorrem em um contexto, teoricamente, 

mais próximo à realidade dos alunos.  

Quanto a essa escolarização dos gêneros, Schneuwly e Dolz (2010, p. 179-80) 

afirmam que 

Quando um gênero entra na escola, produz-se um desdobramento: ele passa 

a ser, ao mesmo tempo, um instrumento de comunicação e um objeto de 

aprendizagem. [...] Desse ponto de vista, os gêneros escolares podem ser 

considerados variantes dos gêneros de referência, que visam ser acessíveis 

aos alunos. De fato, a iniciação aos gêneros complexos, como os gêneros 

orais públicos, não pode ser feita sem que se levem em conta as 

possibilidades dos aprendizes. [...] ele (o gênero) não é mais o mesmo, pois 

corresponde a um outro contexto comunicativo; somente ficcionalmente ele 

continua o mesmo, por assim dizer, sendo a escola, de um certo ponto de 

vista, um lugar onde se finge, o que é, aliás, uma eficiente maneira de 

aprender. Para controlarmos o melhor possível essa transformação 

necessária do gênero, quando este se torna objeto a ser ensinado, dele 

construímos um modelo didático que evidencia suas dimensões ensináveis. 

 

Considerando a diversidade textual existente e, também, a necessidade de que o 

aluno esteja em contato, ao longo de seu percurso escolar com os mais variados gêneros, vale 

ressaltar a importância de que a aprendizagem ocorra em espiral, ou seja, os gêneros são 

retomados, aprofundados e ampliados, periodicamente, de acordo com o ano, com o grau de 

maturidade dos alunos e segundo suas habilidades linguísticas.  

Schneuwly e Dolz (2010) reconhecem que há limites para qualquer tentativa de 

sistematizar o ensino de gêneros na escola. No entanto, apresentam a proposta de agrupá-los 

                                                           
11

 Isso equivale ao que Yves Chevallard chama de transposição didática. Segundo o autor (1991), um saber, ao 

ser transposto para um ambiente de aprendizagem, sofre, necessariamente, deformações que o tornam possível 

de ser ensinado e aprendido, mas também o tornam diferente do saber de origem, chamado por ele de savoir 

savant. 
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com base em combinação de duas formas: uma em função das capacidades de linguagem que 

constituem as práticas de usos da linguagem e que distribuem os gêneros por cinco domínios 

(o narrar, o relatar, o expor, o argumentar e o instruir/prescrever); e outra em função da 

circulação social – gêneros literários, de imprensa, publicitários, de divulgação científica –, ou 

seja, gêneros com os quais o aluno tem contato em seu dia a dia, tanto na escola quanto fora 

dela.  

No tópico seguinte, serão apresentados os Conhecimentos Linguísticos, fazendo-se 

uma abordagem quanto aos objetivos do ensino de Língua Portuguesa e a prática de análise 

linguística.  
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3 CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

3.1 Objetivos do ensino de Língua Portuguesa   

 

 Os PCN propõem objetivos para os trabalhos relacionados aos conteúdos 

contemplados nas diferentes práticas pedagógicas. Logo, é função da escola proceder à 

organização de um conjunto de atividades visando possibilitar ao aluno desenvolver o 

domínio da oralidade e da escrita, em situações de uso público da linguagem, de forma que 

as dimensões pragmática, semântica e gramatical possam ser abordadas.  

Considerando meu objeto de pesquisa, destaco, a seguir, os objetivos esperados e 

que contribuem para o desenvolvimento do estudante quanto ao ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa no processo de análise linguística: 

 

 

       Figura 4: Objetivos do ensino de análise linguística 

     Fonte: BRASIL (1998, p. 52) 

 

Levando em conta os objetivos acima, faço as seguintes considerações a seu 

respeito: em primeiro lugar, que o trabalho realizado com a análise linguística seja capaz de 

contribuir para que o aluno desenvolva sua capacidade de usar a linguagem e o sistema 

linguístico a fim de que possa valer-se desses conhecimentos e empregá-los, numa atitude 

reflexiva, tanto na produção escrita quanto nas demais práticas com a língua; além disso, 

valendo-se da apropriação de instrumentos de natureza procedimental e conceitual, que ele 

seja capaz de lidar com a análise e a reflexão linguística para que esses conhecimentos lhe 

sejam úteis no trabalho com os fatos linguísticos; por último, que se torne competente na 

compreensão das variedades da língua e, também, do preconceito não só linguístico, mas 

qualquer outro preconceito.  
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3.2 Prática de análise linguística  

 

Sabe-se que, de acordo com o PCN, as críticas feitas ao ensino de língua materna, 

quando baseado apenas nos aspectos gramaticais, e os estudos teóricos que têm sido 

desenvolvidos a partir de pesquisas na área dos estudos linguísticos, desencadearam um 

processo alertando para a necessidade de que fosse realizado um trabalho levando em conta as 

situações de uso real da língua. Essa nova abordagem proposta pelos PCN contribuiu para que 

as velhas práticas docentes começassem a ser repensadas. Portanto, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de todas as habilidades do aluno, a criação de situações em que os fatos da 

língua sejam usados de forma efetiva faz-se necessária. Nesse sentido, considero que a 

realização de um trabalho em que as capacidades de leitura, escrita e uso da norma-padrão 

sejam desenvolvidas de forma articulada.  

Os parâmetros propõem que sejam realizadas tanto atividades epilinguísticas quanto 

atividades metalinguísticas, envolvendo um trabalho baseado na observação, descrição e 

categorização com a finalidade de gerar explicações para os fenômenos linguísticos 

observados nas práticas discursivas. Assim, mais do que simples exercícios de categorização 

de orações, por exemplo, atividades de análise linguística contribuem nas explicações de fatos 

reais no uso da língua.   

Além disso, o documento acrescenta que a reflexão linguística propicia 

oportunidades, que precisam ser aproveitadas, para o desenvolvimento dos processos mentais 

do sujeito. Elas têm o fim de formular explicações que deixem claras as regularidades 

observadas a partir do conhecimento de aspectos gramaticais implícitos.  

É de suma importância ressaltar que, conforme registam os parâmetros, o trabalho 

com a análise linguística não pressupõe tão somente os aspectos relativos à dimensão 

gramatical quando o texto é utilizado como unidade de ensino. Os aspectos relativos às 

dimensões pragmática e semântica que envolvem a linguagem também são levados em conta. 

Assim, os conteúdos precisam ser trabalhados de forma articulada de forma que contemplem 

as práticas de produção e recepção de textos.   

Ponderando que o texto é sempre a base da unidade de ensino, e mesmo levando em 

conta os aspectos gramaticais da língua, os PCN afirmam que “não é possível adotar uma 

categorização preestabelecida” na medida em que 

 

Os textos submetem-se às regularidades linguísticas dos gêneros em que se 

organizam e às especificidades de suas condições de produção: isto aponta 

para a necessidade de priorização de alguns conteúdos e não de outros. Os 

alunos, por sua vez, ao se relacionarem com este ou aquele texto, sempre o 
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farão segundo suas possibilidades: isto aponta para a necessidade de 

trabalhar com alguns desses conteúdos e não com todos (p. 78).  

 

Isto posto, ressalto a importância de uma seleção adequada de textos a fim de que 

sejam atendidos os objetivos que o professor deseja alcançar. Na verdade, um mesmo texto 

pode ser trabalhado em séries de ciclos diferentes, ressalvada a forma como o enfoque é dado 

em cada situação, conforme orienta o Grupo de Genebra
12

 a respeito da Progressão e do 

Agrupamento de Gêneros.  

Sobre o princípio da Progressão de Gêneros, os estudiosos do Grupo de Genebra 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2010) propõem que, no mínimo, dois níveis sejam comtemplados 

ao longo da escolaridade. Em primeiro lugar, que objetivos semelhantes sejam abordados em 

níveis de complexidade cada vez maiores. Em segundo lugar, que um mesmo gênero seja 

trabalhado várias vezes com graus crescentes de aprofundamento.   

Quanto ao aspecto de trabalhar com alguns conteúdos e não outros, é preciso ter em 

mente que o estudo na língua não requer uma sequência predeterminada como ainda se 

encontra em manuais de gramática tradicional. Vale destacar que essa ordem dos conteúdos 

não aponta para uma incoerência na estrutura dos livros, apenas não precisa ser seguida de 

forma sistemática pelos docentes. Os conteúdos são dosados segundo as necessidades, e 

possibilidades, que requerem as especificidades de determinadas turmas, pois elas não são 

homogêneas. Nesse sentido, a progressão, também, é levada em conta para o avanço em 

níveis de complexidade a partir do alcance, pelo aluno, de um limite de aprendizagem. 

Segundo a proposta dos PCN, na organização de atividades envolvendo a análise 

linguística, com o fim de oportunizar aos alunos a aprendizagem dos conceitos escolhidos, o 

professor precisa refletir e ponderar que determinados procedimentos quanto à metodologia 

são prioritários para a elaboração do plano de ensino. No quadro na sequência, eles são 

explicitados.  

 

                                                           
12 O Grupo de Genebra é formado por pesquisadores do Departamento de Didática de Línguas da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Dentre eles, destacam-se Joaquim Dolz, 

Bernard Schneuwly e Jean-Paul Bronckart. 
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                                 Figura 5: Procedimentos metodológicos para as atividades de análise linguística 
                                 Fonte: BRASIL (1998, p. 79) 

 

O primeiro procedimento metodológico remete o professor à necessidade de tratar 

os conteúdos de forma espiral
13

. Para isso, ele considerará as capacidades já dominadas pelo 

aluno a fim de instrumentalizá-lo para aprofundar seus conhecimentos na execução de 

tarefas mais complexas da língua. Dessa maneira, o estudo dos tópicos linguísticos se 

embasará nos componentes da expressão oral e também escrita. Ainda com base nesses 

procedimentos metodológicos, é preciso considerar o que é de maior relevância e, portanto, 

será enfatizado para que o aluno perceba as regularidades nos estudos da língua, em relação 

à ortografia, por exemplo. A partir de um corpus cuidadosamente selecionado, é possível 

                                                           
13 Uma proposta de trabalho em espiral é relevante, pois objetivos semelhantes são abordados em níveis de 

complexidade cada vez maior ao longo da escolaridade. Além disso, um mesmo gênero pode ser trabalhado 

diversas vezes ao longo da escolaridade, com graus crescentes de aprofundamento (Dolz e Schneuwly, 2010, p. 

124, grifo no original). 
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fazer com que o aluno consiga inferir conceitos e regras segundo a análise realizada em suas 

atividades. Desse modo, ele poderá organizar informações e fazer os registros de suas 

observações.  

Além dos aspectos já mencionados, vale ressaltar, ainda, a questão da 

metalinguagem para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos conhecimentos 

linguísticos. Com base em estudos de diversos textos enfocando os aspectos selecionados, o 

professor capacita o aluno para lidar com os elementos linguísticos presentes nesses textos. 

Dessa forma, o conhecimento construído pelo aluno, durante esse processo, é consolidado.  

Por fim, o exercício constante dos aspectos da língua estudados leva o aluno à 

apropriação definitiva dos novos conhecimentos adquiridos e permite que ele possa, 

também, empregá-los ao produzir textos orais e escritos. 

 

3.3 Refacção de textos na análise linguística  

 

Era de se esperar que o domínio dos tópicos da gramática escolar contribuísse para 

que o aluno pudesse se apropriar deles na produção textual, tanto na modalidade oral quanto 

na escrita. Porém, isso não ocorre e não amplia, de fato, os recursos expressivos de que ele 

poderia fazer uso a fim de produzir textos que atendessem às finalidades e às especificidades 

da situação interlocutiva. Desse modo, e segundo sugere o documento, é importante aplicar os 

conceitos estudados em tarefas de maior complexidade.  

Sob o prisma da produção escrita, os PCN afirmam que os textos produzidos pelos 

alunos precisam ser refeitos. Logo, a prática da análise linguística estaria sendo exercitada sob 

esse aspecto. Para isso, o professor tem a opção de trabalhar com diversos tipos de textos de 

alunos considerando as características estruturais e os aspectos gramaticais presentes neles. 

Essa atividade, segundo o documento, tem o fim de instrumentalizar o aluno no domínio da 

modalidade escrita da língua possibilitando-lhe uma maior interação social.  

O professor se valer de textos produzidos pelos alunos é uma forma de abordar 

aspectos gramaticais na produção escrita. Em especial, procurando destacar pontos 

recorrentes de “desvios” da norma-padrão observados nos textos produzidos pelos aprendizes. 

Além disso, outros aspectos gramaticais presentes na produção textual podem ser abordados 

nessa atividade. Com a mediação do professor, o aluno torna-se revisor de seu próprio texto, 

pois tem a oportunidade de reescrevê-lo, fazer substituições de palavras, observar construções 

sintáticas, até chegar à apropriação de habilidades necessárias à autocorreção.  

Em relação aos procedimentos previstos nos parâmetros para os encaminhamentos 

dessa tarefa, eles não serão elencados aqui, uma vez que não é objetivo deste trabalho. Vale 
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ressaltar que o assunto foi abordado apenas considerando a relevância da análise linguística.  

 

3.4 Orientações didáticas específicas para os conteúdos analisados 

 

Segundo afirmam os PCN, a língua portuguesa é uma unidade composta de muitas 

variedades linguísticas. Assim, ao chegar à escola, o aluno já tem o domínio de, pelo menos, 

uma ou duas dessas variedades, adquiridas na comunidade onde se encontra inserido. É 

possível que ele perceba que a língua apresenta variações e, desse modo, compreenda que 

algumas expressões ou modos de falar podem ser adequados em determinadas situações, mas 

não em outras. Pode ser que seja até capaz de perceber, ou talvez mesmo já tenha passado por 

situações de discriminação. Essas afirmações também se encontram em Travaglia (2009).  

Tendo em vista o fenômeno da variação, é função da escola estar atenta para evitar 

que a discriminação linguística ocorra em seu espaço. Portanto, no ambiente escolar, as 

variedades no uso da língua oral não podem ser tratadas da mesma maneira como ocorre na 

escrita, ou que se afastam dos padrões estabelecidos pela gramática tradicional, como se 

fossem desvios ou incorreções. Vale lembrar que a gama de variação é grande e não é tarefa 

simples afirmar qual é forma padrão, pois os padrões também são variados e estão 

condicionados às situações de uso.  

Os PCN (p. 82) ressaltam que 

 
A discriminação de algumas variedades linguísticas, tratados de modo 

preconceituoso e anticientífico, expressa os próprios conflitos existentes no 

interior da sociedade. Por isso mesmo, o preconceito linguístico, como 

qualquer outro preconceito, resulta de avaliações subjetivas dos grupos 

sociais e deve ser combatido com vigor e energia (p. 82).  

 

Os PCN consideram ainda a importância de o aluno, ao ter contato com novas 

formas linguísticas, em especial o padrão escrito e a modalidade oral mais formal, segundo 

orienta a tradição gramatical, constatar que “todas as variedades linguísticas são legítimas e 

próprias da história e da cultura humana” (p. 82). Por isso, para o documento, o estudo da 

variação linguística tem papel fundamental na formação da consciência e no desenvolvimento 

da competência linguística do aluno no uso da língua.    

A seguir, apresentam-se propostas de atividades sugeridas nos PCN e que podem ser 

exploradas pelo professor no estudo da variação linguística.  
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                                     Figura 6: Propostas de atividades para o trabalho com a VL 
                                     Fonte: BRASIL (1998, p. 82-83) 

 

As propostas para exploração da variação linguística apresentadas no quadro anterior 

são subsídios ao professor para a realização de atividades relacionadas a esse aspecto. Em 

primeiro lugar, a identificação de recursos linguísticos característicos da fala, tendo como 

suporte a audição de textos orais, é um bom recurso para o trabalho no dia a dia da sala, pois 

permite ao aluno o contato com aspectos de uso real da língua. Desse modo, ele tem 
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oportunidade de perceber seu uso natural em uma situação de emprego oral. Além do mais, 

ele poderá perceber e comparar as diferenças que se fazem entre a fala e a modalidade escrita. 

O uso de diversos gêneros (filmes, peças de teatro, músicas, poemas, etc.) também é bastante 

interessante para o estudo do tópico variação linguística.  

Outro aspecto, apresentado pelos PCN, no quadro, refere-se ao levantamento de 

marcas de variação que podem ser percebidas nos textos produzidos pelos alunos. Considero 

importante frisar que o trabalho com textos produzidos pelos alunos é um recurso que merece, 

sempre, ser explorado pelo professor na medida em que esse tipo de texto se aproxima mais 

da realidade experimentada pelo corpo discente.  

No trabalho cotidiano com textos, especialmente os de publicidade ou de imprensa, 

por exemplo, é atribuição do professor, de forma recorrente, mostrar qualquer tipo de 

preconceito encontrado, não só o preconceito linguístico.  

Por fim, é importante trabalhar de forma não só comparativa, mas também 

valorativa, com os registros da oralidade e da produção escrita, além das prescrições impostas 

pela gramática tradicional, aproveitando a oportunidade para dar ênfase à questão do 

adequado e não adequado em oposição ao que seria certo ou errado. 

 Quanto ao trabalho com o léxico, o documento ressalta que ele não está limitado a 

uma lista de palavras, cujos significados o aluno desconhece, e seus respectivos sinônimos. 

Na verdade, quando a palavra é isolada e associada a outra considerada como idêntica, acaba-

se por tratá-la como “portadora de significado absoluto” (p. 83), quando teria que ser tratada 

como índice para construção do sentido, na medida em que suas propriedades semânticas 

projetam restrições selecionais.    

 De acordo com os parâmetros, o tratamento dado apenas a alguns componentes 

lexicais, tais como adjetivos, advérbios, substantivos e verbos, ignora outro grupo de palavras 

com função conectiva, que tem por função estabelecer relações e articulações entre o que 

propõe o texto. Logo, isso não contribui, efetivamente, para ajudar o aluno na produção de 

sentidos, conforme seria de se esperar.  

É preciso considerar ainda que, de acordo com os PCN (p. 84), “a densidade lexical 

dos universos especializados, em que a carga de sentidos novos supera a capacidade do 

receptor de processá-los, o domínio de amplo vocabulário cumpre papel essencial entre as 

habilidades do leitor proficiente”. Dessa forma, cabe à escola organizar atividades didáticas 

que contribuam na aprendizagem de novas palavras pelo aluno e que ele seja capaz de 

empregá-las com propriedade.  
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Por tudo que se afirmou, até agora, sobre formas de trabalhar com itens lexicais, 

pode-se depreender, de acordo com os PCN, o princípio orientador de que não é suficiente 

trabalhar apenas com as palavras consideradas “difíceis”, e cujo sentido o aluno desconhece, 

mas ter em mente que a formação de glossários é somente uma maneira de trabalhar com o 

léxico. Muitas outras podem ser levadas em consideração pelo professor. 

É pertinente destacar esta passagem do documento: 

 

É preciso entender, por um lado, que, ainda que se trate a palavra como 

unidade, muitas vezes ela é um conjunto de unidades menores (radicais, 

afixos, desinências) que concorrem para a constituição do sentido. E, por 

outro, que, dificilmente, podemos dizer o que uma palavra significa: o 

sentido, em geral, decorre da palavra com outras na frase e, por vezes, na 

relação com o exterior linguístico, em função do contexto situacional 

(BRASIL, 1998, p. 84). 

 

Sobre o que se afirmou anteriormente, vale lembrar que a palavra só adquire 

significado dentro de um contexto. Desse modo, não faz sentido trabalhar com palavras fora 

de seu contexto de uso. Isso precisa ficar claro para o aluno. 

Os PCN sugerem algumas atividades com a função de conduzir o aluno na tarefa de 

construir relações lexicais de forma que ele, progressivamente, esteja apto a elaborar 

estratégias que lhe permitam trabalhar de forma segura com essas palavras. As sugestões 

para esse tipo de trabalho com o léxico estão explicitadas no quadro a seguir:  
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                                  Figura 7: Propostas de atividades para o trabalho com o Léxico 
                                  Fonte: BRASIL (1998, p. 84-85) 

 

Quanto às propostas de trabalho com o léxico, considero pertinente destacar 

algumas delas. Tendo o texto como unidade de ensino, o professor tem a opção de selecionar 

um corpus para o fim de explorar palavras que apresentem os mesmos afixos ou desinências 

e trabalhar o significado dessas unidades inferiores à palavra. A partir daí, é possível, ainda, 

trabalhar com a derivação a fim de construir famílias de palavras. Isso é importante porque o 

aluno verifica como as palavras são formadas. O exercício de preenchimento de lacunas só 

faz sentido se forem consideradas as propriedades semânticas das palavras que serão 

utilizadas bem como as relações lexicais entre elas. O tipo de atividade em que se pede ao 

aluno que exclua uma palavra que não pertence ao grupo das demais, para mim, só é válido 

se for pedido que ele explique a razão para essa exclusão. Caso contrário, será apenas um 

exercício que, aparentemente, não depende de reflexão por parte do aluno. A questão de 

inventariar as palavras com o mesmo campo semântico, encontradas em um texto, e proceder 

à análise dos efeitos de sentido produzidos por elas, também é de grande valor para a 

construção do conhecimento linguístico do estudante. E, por último, destaco a atividade que 

trata de pressupostos e subentendidos, com o objetivo de analisar as implicações discursivas, 

como uma das mais importantes no trabalho com a análise linguística uma vez que elas 

resultam nos conhecimentos com os quais se opera nas práticas de linguagem, segundo os 

PCN. 

Contudo, o professor não pode se esquecer de que os procedimentos sugeridos pelos 

parâmetros para o trabalho com o léxico precisam ser agregados às atividades de produção 

de textos. Uma boa oportunidade para a discussão sobre as escolhas lexicais e suas 

implicações semântico/discursivas, está relacionada à realização de atividades envolvendo a 

elaboração de paráfrases e de resumos pelos alunos. Vale lembrar, ainda, que a refacção de 

textos mobiliza intenso trabalho com essas questões. O documento assevera, ainda, que as 

atividades realizadas com o léxico não têm o fim de incentivar o emprego de palavras 

consideradas difíceis ou pouco usadas, mas, de contribuir nas escolhas lexicais de acordo 

com a situação de interlocução pretendida e dos efeitos de sentido que serão produzidos.  
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Em relação ao tratamento dado à Ortografia, os PCN fazem uma crítica às atividades 

didáticas de identificar e corrigir palavras “erradas”, seguidas de cópias ou preenchimento de 

lacunas em frases soltas e descontextualizadas. Quanto a isso, concordo com Morais (2007), 

em seu trabalho sobre a Ortografia, ao afirmar que essa ainda é a metodologia mais utilizada 

no trabalho com as questões ortográficas. Nessa linha, os parâmetros propõem: 

 

Desenvolver um trabalho que permita ao aluno descobrir o sistema grafo-

fonêmico da língua e as convenções ortográficas, analisando as relações 

entre a fala e a escrita, as restrições que o contexto impõe ao emprego das 

letras, os aspectos morfossintáticos, tratando a ortografia como porta de 

entrada para uma reflexão a respeito da língua, particularmente, da 

modalidade escrita (BRASIL, 1998, p. 85). 

 

A fim de que tal reflexão possa ocorrer, os PCN indicam estratégias de ensino que 

precisam estar vinculadas a dois eixos: de um lado, considerar o “privilégio do que é 

„regular‟, permitindo que, por meio da manipulação de um conjunto de palavras, o aluno 

possa, agrupando-as e classificando-as, inferir as regularidades que caracterizam o emprego 

de determinada letra” e, por outro, dar “preferência, no tratamento das ocorrências 

„irregulares‟ dos casos de frequência e maior relevância temática” (p. 85). 

Segundo os PCN, o professor, no trabalho com as questões ortográficas, precisa 

estar consciente de que o aprendizado de novas palavras, incluindo a forma como elas são 

grafadas, jamais se esgota. Por esse motivo, ele precisa, além de desenvolver ações de 

forma intensiva e pontual, trabalhar regularmente com questões que envolvam as 

dificuldades ortográficas, sem esquecer que esse trabalho se articula à seleção lexical 

presente nos textos selecionados para os estudos linguísticos.   

Os parâmetros destacam que, ainda que o trabalho envolvendo formas regulares e 

irregulares das questões ortográficas precise se dar de forma paralela, a construção das 

regularidades tem necessidade de ser enfatizada, porque nos textos lidos ou produzidos são 

empregados tanto o que é regular quanto o que é irregular.  

Portanto, para a realização de atividades que busquem a análise e a reflexão 

relativas à língua, no documento sugerem-se propostas de trabalho que atendam às 

necessidades dos alunos sobre o aspecto da ortografia. Essas sugestões estão explicitadas 

no quadro apresentado na sequência.   
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                                   Figura 8: Propostas de atividades para o trabalho com a ortografia 
                                   Fonte: BRASIL (1998, p. 86) 

 

Segundo os PCN, o trabalho com a ortografia precisa ser contínuo e recorrente. Ele 

não pode estar baseado apenas em algumas atividades e depois ser esquecido, uma vez que 

contribui sempre para o aperfeiçoamento da escrita por parte do aluno.  

A partir das sugestões apresentadas no quadro anterior, quanto à análise e reflexão 

sobre a língua, em seu aspecto ortográfico, é importante destacar a atividade de identificação 

e análise de interferências sob o aspecto da prática da oralidade e da escrita. É possível que 

esse seja um dos problemas mais graves na questão de ortografia, se considerarmos que a 

língua portuguesa não apresenta um padrão de regularidade no aspecto ortográfico. Assim 

sendo, vale o trabalho com levantamento de corpus para fins de percepção tanto das 

regularidades quanto das irregularidades na escrita. Por conseguinte, conforme recomendam 

os parâmetros, em vez ocupar grande parte das aulas com atividades envolvendo 

metalinguagens, o professor pode valer-se de exercícios baseados no paradigma 

morfossintático visando à construção das regularidades ortográficas. Por fim, recorrer, sempre 

que necessário, aos recursos da consulta a materiais de referência especializados. 
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4 LIVRO DIDÁTICO (LD) E LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS (LDP) 

 

4.1 História do livro didático no Brasil  

 

 O que é um livro didático? Em princípio, pode-se conceituá-lo como o livro que está 

destinado a uma utilização escolar e sistêmica no ensino e aprendizagem de um determinado 

objeto do conhecimento humano, consolidado como disciplina (LAJOLO, 1996).   

 Segundo Lajolo (1996, p. 4), 

 
Como sugere o adjetivo didático, que qualifica e define um certo tipo de 

obra, o livro didático é instrumento específico e importantíssimo de 

ensino e de aprendizagem formal. Muito embora não seja o único 

material de que professores e alunos vão valer-se no processo de ensino 

e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado 

resultante das atividades escolares (grifo no original).  

 

O livro didático é considerado um material de curta duração, pois se desatualiza com 

facilidade, dada a rapidez com que os conteúdos precisam ser atualizados. Além disso, é 

pouco reutilizado e, raramente, relido. Batista (2009, p. 41) afirma que “com alguma sorte, 

poderá ser reutilizado por outro usuário no ano seguinte”. Penso que isso, atualmente, ocorre 

com frequência se se levar em conta que os livros distribuídos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) são utilizados por um período trienal. Ademais, ele 

está voltado para o mercado escolar e também, em contextos de ensino-aprendizagem, nas 

situações escolares coletivas, ou seja, é utilizado no dia a dia da sala de aula, e, ainda, em 

situações individuais quando o aluno realiza tarefas fora do ambiente escolar. Desse modo, 

pode-se assegurar que há, pelo menos, dois leitores permanentes para esse tipo de material: o 

professor e o aluno. Seu espaço de circulação ocorre fora das grandes livrarias e bibliotecas. 

No entanto, no decorrer da história, apresenta-se como um importante instrumento de inserção 

no mundo da escrita, na medida em que desenvolve um papel de destaque no quadro geral da 

cultura brasileira, das práticas de letramento e do campo da produção editorial (BATISTA, 

1999).  

Do ponto de vista sócio-histórico do LD, Soares (1996, p. 54) afirma que “ao longo 

da história, o ensino sempre se vinculou indissociavelmente a um livro „escolar‟, fosse ele 

livro utilizado para ensinar e aprender, fosse livro propositadamente feito para ensinar e 

aprender”. Na Grécia Antiga, Platão já aconselhava “a composição de livros de leitura em que 

se inclua uma seleção do melhor” (JAEGER apud SOARES, 1996, p. 54). 

Para Soares (1996, p. 56) 
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Um olhar sócio-histórico sobre o livro didático no Brasil pode levar-nos a 

uma história de nosso ensino, das práticas escolares, da transformação das 

disciplinas ao longo do tempo, tudo isso determinado e explicado pela 

evolução de políticas culturais, sociais e, consequentemente, educacionais. 

 
No século XIX, muitos livros permaneceram nas salas de aula por até cinco décadas. 

Entre eles, Soares (1996) destaca a Cartilha do povo, de Lourenço Filho, publicada em 1928, 

tendo sido utilizada até 1961, num total de 1.716 (hum mil setecentas e dezesseis) edições. E 

também o Ensino rápido de leitura, de Mariano de Oliveira, que chegou a 2.228 (duas mil 

duzentas e vinte e oito) edições. Os chamados “livros de leitura” e as antologias, publicados 

no final do século XIX e na primeira metade do século XX, também permaneceram por longo 

tempo nas escolas. Dentre eles, estão os Contos Pátrios, de Olavo Bilac e Coelho Neto, de 

1894. Esse livro dominou o ensino da leitura nas escolas durante a primeira metade do século 

XX.  

Contudo, a partir da década de 1960, o tempo de permanência dos manuais didáticos 

na escola foi se tornando cada vez menor. Ainda de acordo com Soares (1996), muitos fatores 

contribuíram para isso. Primeiro, em decorrência da democratização do acesso ao ensino, 

houve uma ampliação do número de alunos nas escolas públicas, o que ocasionou um 

aumento de consumidores de livro didático. Houve também uma redução do número de 

edições e tiragens de cada obra, multiplicando-se a quantidade de autores, de obras 

disponíveis no mercado editorial e de exemplares vendidos. Um outro fator diz respeito às 

mudanças nos conteúdos a serem ensinados, exigindo atualização dos livros que se tornavam 

desatualizados. 

No início, os LD eram constituídos apenas de textos para leitura, cabendo ao 

professor elaborar as atividades. Porém, com a expansão do número de vagas nas instituições 

escolares, a partir da primeira metade do século XX, houve um aumento na contratação de 

professores, acompanhado por uma má remuneração, por uma precarização das condições de 

trabalho, bem como por uma formação profissional deficiente. Com uma carga horária de 

trabalho cada vez maior, os professores passaram a ter cada vez menos tempo para preparar e 

corrigir atividades. Nesse processo, os livros didáticos passaram a apresentar exercícios e a ter 

influência direta na preparação da aula (SOARES, 1996). 

A respeito desse ponto, considero oportuno mencionar Lajolo (1996, p. 8), quando 

diz que “substituição, alteração e complementação de exercícios e atividades propostos pelo 

livro didático adotado em classe não ocorrem apenas a propósito de livros didáticos 
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insatisfatórios”. Portanto, caberá sempre ao professor a tarefa de reelaboração de atividades 

para seus alunos. 

Uma outra mudança significativa está relacionada ao perfil dos autores de LD, que 

passaram a ser professores licenciados. Para Soares (1996, p. 60), “talvez seja justamente a 

criação de Faculdades de Filosofia, nos anos 30, que explique por que, a partir dos anos 50, os 

livros didáticos para o Ensino Médio passem a ser produzidos por professores licenciados que 

então se fazem autores”. Para Bunzen e Rojo (2005, p. 79) esse fato “pode ser visto como um 

indício de como o gênero aula, de alguma forma, começou também a influenciar a própria 

estrutura e os aspectos discursivos do LDP” (ênfase no original).  

Atualmente, o trabalho de concepção e elaboração do LD é coletivo, envolvendo a 

participação de diversos agentes (escritores, editores, diagramadores, ilustradores, assessores, 

pareceristas, revisores, professores, etc.) e a produção de textos verbo-visuais (capas, 

explicações, instruções, ilustrações, infográficos), que mobilizam diferentes capacidades de 

letramento, em um dinâmico e complexo processo de elaboração didática. Isso permite dizer 

que esses livros são peças fundamentais para um conjunto de práticas escolares, envolvendo 

diversas vozes sociais que emergem de redes intertextuais e interdiscursivas (BUNZEN, 

2014). 

Assim sendo, concordo com Lajolo (1996, p. 8-9), ao afirmar que 

 

Nenhum livro didático, por melhor que seja, pode ser utilizado sem 

adaptações. Como todo e qualquer livro, o didático também propicia 

diferentes leituras para diferentes leitores, e é em função da liderança que 

tem na utilização coletiva do livro didático que o professor precisa preparar 

com cuidado os modos de utilização dele, isto é, as atividades escolares 

através das quais um livro didático vai se fazer presente no curso em que foi 

adotado. 

 

Ela conclui dizendo que “o pior livro pode ficar bom na sala de um bom professor, e 

o melhor livro desanda na sala de um mau professor. Pois o melhor livro, repita-se mais uma 

vez, é apenas um livro, instrumento auxiliar da aprendizagem (LAJOLO, 1996, p. 8, ênfase 

no original). 

Sobre essa afirmação de Lajolo (1996), concordo que nenhum livro didático, por 

melhor que seja, por si só, será capaz de superar a presença do professor, pois é ele que dará o 

tom quanto às propostas apresentadas nesse material. Desse modo, o professor, em sua prática 

docente, contará com esse recurso sem, no entanto, ficar limitado a ele.  
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Sobre a distribuição de livros didáticos no Brasil, de acordo com informações 

disponíveis no site do FNDE
14

, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi o 

primeiro programa criado com o fim de distribuir livros didáticos aos estudantes da rede 

pública de ensino e iniciou-se em 1929 com outra denominação. Desde então, o programa foi 

aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à 

Educação Básica.  

Em 1929, o Estado cria um órgão específico dedicado à legislação de políticas de 

obras didática, o Instituto Nacional do Livro (INL). Em 1938, é instituída a Comissão 

Nacional do Livro Didático (CNLD). Um acordo celebrado em 1966 entre o Ministério da 

Educação (MEC) e a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

(Usaid), permitiu a criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (Colted), que 

tinha como objetivo a coordenação das ações envolvendo produção, edição e distribuição de 

livros didáticos. Em 1971, o Instituto Nacional do Livro (INL) começa a gerenciar o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef), ficando responsável pelas 

atribuições administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros que até então estavam 

sob a responsabilidade da Colted. Em 1976, o governo assume a compra de boa parcela de 

livros didáticos. E a execução do programa desse material fica a cargo da Fundação Nacional 

do Material Escolar (Fename) devido à extinção do INL. No ano de 1983, em substituição à 

Fename, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que incorpora o Plidef. 

Finalmente, em 1985, o Plidef dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

Esse programa tem o objetivo básico de adquirir e distribuir universal e gratuitamente livros 

didáticos para alunos das escolas públicas. Essa distribuição passa, então, a ser realizada pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério 

da Educação. Além da distribuição desse material, a partir de 1993, o PNLD decide também 

avaliá-lo em atendimento a um discurso instaurado desde a década de 1960, considerando que 

“estudos e investigações sobre a produção didática brasileira vinham [...] denunciando a falta 

de qualidade de parte significativa desses livros: seu caráter ideológico e discriminatório, sua 

desatualização, suas incorreções conceituais e insuficiências metodológicas” (BATISTA, 

2003, p. 28).  

 

  

                                                           
14

 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico Acesso em: 28 fev. 

2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
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4.2 Livro didático no ensino de Língua Portuguesa 

 

De acordo com Bunzen (2014)
15

, o livro didático de Língua Portuguesa, inicialmente, 

tinha como objetivo o uso em situações escolares coletivas, na sala de aula, ou em casa, no 

caso de um trabalho realizado de forma individual. Para mim, não se dava a ele a devida 

importância que tem hoje como material indispensável no trato com o ensino e a 

aprendizagem da língua. 

É praticamente impossível pensar em uma aula dessa disciplina sem o auxílio de um 

livro didático, até por uma questão de melhor aproveitamento do tempo dedicado a essas 

aulas. Assim, esse material tem importância fundamental num processo formal e 

sistematizado de ensino e aprendizagem, desde que as atividades desenvolvidas em sala de 

aula não fiquem restritas exclusivamente a ele. Ele é, na medida do possível, apenas um 

recurso auxiliar de que o professor lança mão em sua prática pedagógica.  

Vale lembrar que até a década de 1950 não havia uma variedade de materiais 

didáticos disponíveis como ocorre atualmente. Aliás, eles praticamente não existiam. Estavam 

limitados às cartilhas, aos livros de leitura e às gramáticas e antologias. É interessante 

destacar que, naquela época, havia livros dedicados, especificamente, ao trabalho com a 

leitura. Na verdade, esses “livros de leitura” serviam apenas para que os alunos lessem os 

textos, já que não havia atividades de compreensão e interpretação do que fora lido. Essas 

habilidades não eram preocupação das aulas de Língua Portuguesa. Somente a partir dos anos 

de 1950 e 1960 é que surge, no contexto brasileiro, um novo material com características dos 

anteriores, porém com uma nova proposta. Segundo Bunzen (2014), esse material tinha como 

finalidade o trabalho conjunto, no mesmo impresso, das atividades destinadas ao ensino de 

leitura e conteúdos gramaticais, além das chamadas atividades de “composição” ou “redação” 

que, diga-se, não tinha nenhuma relação com a corrente produção textual.  

Para Bunzen (2014), essa nova proposta de trabalho com a língua, nos primeiros 

livros didáticos de Língua Portuguesa, deixava bem delimitadas as divisões das atividades, 

visto que a primeira parte do material era dedicada à gramática, que privilegiava a norma 

culta, enquanto a segunda contemplava a inserção de uma antologia que trazia uma coletânea 

de textos literários consagrados, exclusivamente para leitura. Considero importante sublinhar 

que, até então, não havia uma articulação entre essas duas partes dos livros didáticos. Ainda 

segundo o pesquisador, ao longo do tempo, passa a existir “uma maior integração entre os 

                                                           
15

 Disponível em: http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/livro-didatico-de-lingua-

portuguesa Acesso em: 26 fev. 2017. 

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/livro-didatico-de-lingua-portuguesa
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/livro-didatico-de-lingua-portuguesa
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eixos e objetos de ensino na organização gráfica e pedagógica dos livros” (s/p). Ele ressalta, 

também, que “a coletânea de textos, as propostas de escrita e a gramática são fundidas com 

um conjunto de imagens, instruções de atividades [...] e explicações didáticas, geralmente 

dirigidas diretamente aos alunos” (ibidem). Na minha opinião, aqui, percebe-se que 

começaram a surgir mudanças na concepção do livro didático, mesmo que de forma tímida, 

mas já era um progresso.  

Bunzen (2014) deixa claro que, num processo de evolução constante, o livro 

didático de Língua Portuguesa (grifo no original), além de considerar os objetos de ensino e 

as atividades, passa a fazer, de forma mais criteriosa, a organização dos conteúdos divididos 

em lições, unidades e capítulos. Isso se dá em função da necessidade de atender às 

disponibilidades de tempo escolar e, como ele conclui, até mesmo “uma possível progressão 

das escolhas curriculares, que leva em consideração os interlocutores, os diferentes níveis de 

ensino e, mais recentemente, os critérios de avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD)” (2014, s/p).   

Quanto à concepção e elaboração do LD, Bunzen (2014) lembra que esse trabalho 

ocorre de forma coletiva, como eu também já mencionei aqui, em um processo dinâmico e 

complexo, na medida em que envolve a participação de uma equipe na produção de material 

textual e gráfico, além da seleção de temáticas e de objetos do conhecimento. O resultado 

final desse projeto didático visa à ampliação das habilidades de leitura, produção escrita e 

oralidade, bem como à análise e à reflexão no que concerne aos usos da língua e da 

linguagem.    

Pelo que foi acima exposto, na visão de Batista e Rojo (2005, p. 15), os LD são  

(...) obras produzidas com o objetivo de auxiliar no ensino de uma 

determinada disciplina, por meio da apresentação de um conjunto extenso de 

conteúdos do currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de 

unidades ou lições, e por meio de uma organização que favorece tanto usos 

coletivos (em sala de aula) quanto individuais (em casa ou em sala de aula). 

 

Em relação à qualidade do material que é distribuído pelo FNDE, esse ponto entra 

em debate a partir da avaliação feita pelo PNLD. Em 1996, o programa publica o Guia de 

Livros Didáticos no qual são apresentados os livros avaliados e recomendados para adoção, 

facilitando a escolha pelos professores com base nas resenhas das coleções didáticas 

analisadas. 

Sobre essa questão, Lajolo (1996, p. 4) argumenta que 

 



66 

Implantado por oportuna iniciativa ministerial em 1996, o processo de 

avaliação do livro didático pode vir a ser progressivamente assumido 

por outras e variadas instâncias: associações profissionais do magistério, 

órgãos que congregam pais de alunos e diferentes sociedades científicas, 

entre outras, podem, articuladamente, com o tempo e com vantagens, 

assumir a tarefa, que também precisa contar com a participação intensa da 

universidade e das instituições de pesquisa. 

 

Esse processo de avaliação e distribuição de livros didáticos evoluiu em meio a 

questões políticas e operacionais que envolviam representantes da produção editorial, 

docentes e representação do programa. Tudo isso vinculado a questões de melhoria da 

qualidade educacional e garantias legais trazidas ao debate, principalmente pela aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), de 20 de dezembro de 1996, e 

também pelos PCN, em 1997 (Ensino Fundamental I), e em 1998 (Ensino Fundamental II).  

No próximo capítulo, será feita a apresentação da coleção de livros didáticos 

Português: Linguagens (2015) do ponto de vista do Manual do Professor e do PNLD (2017). 
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CAPÍTULO 2 

 

A COLEÇÃO PESQUISADA 

 

2.1 Apresentação da coleção – estrutura e metodologia de ensino da obra 

Neste capítulo, inicialmente, faço a apresentação da coleção de livros didáticos 

selecionada para análise neste trabalho. Apresento dados que abordam a estrutura desse 

material, por um lado, do ponto de vista do Manual do Professor (2015), e, por outro, segundo 

a avaliação realizada pelo PNLD, de acordo com o Guia de livros didáticos de 2017 

(doravante, denominado Guia).  

 

 

                                 Figura 9: A coleção Português: Linguagens (9ª edição, 2015) 
                                 Fonte: site PNLD – Editora Saraiva

16
 

 

Tendo como parâmetros sempre o que informam o Guia de Livros Didáticos do 

PNLD de 2017 e o Manual do Professor: orientações didáticas (MP, 2015), é oportuno 

destacar que, conforme consta no MP, a coleção Português: Linguagens (2015) é composta 

de quatro volumes, organizados em unidades temáticas inter-relacionadas nas quais se 

exploram a leitura e a escrita de textos, bem como as variações e as características linguísticas 

relacionadas a situações de uso efetivo da língua. Cada volume da coleção é composto por 

quatro unidades, divididas em quatro capítulos, uma vez que os autores consideram a seção 

Intervalo como um capítulo especial, que apresenta um projeto envolvendo toda a classe, 

segundo o MP (p. 296). Assim, um dos três primeiros capítulos apresenta a leitura de uma ou 

mais imagens relacionadas ao tema central da unidade. Segundo afirma o MP (p. 297), essa 
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 Disponível em: http://pnld.editorasaraiva.com.br/obra/portugues-linguagens-2/ Acesso em: 31 jan. 2017. 

http://pnld.editorasaraiva.com.br/obra/portugues-linguagens-2/
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parte, que se encontra no início do capítulo, “destina-se à leitura sistematizada de 

linguagens verbais ou mistas [...] com o objetivo de ampliar as estratégias do aluno nessas 

modalidades de linguagem, ampliar seus referenciais culturais e sua „leitura de mundo‟” (p. 

297, grifos no original).   

Ainda conforme o MP, os três capítulos iniciais de cada unidade, em cada volume da 

coleção, estão organizados em cinco partes principais: Estudo do texto, Produção de texto, 

Para escrever com adequação/coerência/coesão/expressividade, A língua em foco e De 

olho na escrita. O MP trata, também, de forma detalhada, de cada seção e do papel de cada 

uma de suas subdivisões.  

 

2.2 Os autores 

 

 

                         Figura 10: Autores da coleção Português: Linguagens 
                                                     Fonte: imagem digitalizada pelo mestrando 

 

Segundo informações acessadas no Manual do Professor (2015) da nona (9ª) edição da 

coleção Português: Linguagens, desde o seu lançamento, em 1998, os professores William 

Roberto Cereja e Thereza Anália Cochar Magalhães vêm trabalhando em parceria e têm 

aperfeiçoado o livro a cada nova edição. Porém, nas avaliações periódicas realizadas pelo 

PNLD, os avaliadores consideram que os livros didáticos, de forma geral, ainda apresentam 

problemas que precisam ser sanados. Entretanto, esses materiais se constituem em 

instrumento bastante útil no dia a dia dos docentes. Às vezes, são até os únicos disponíveis, 

tanto para professores quanto para estudantes, se considerarmos a realidade de diferentes 

regiões do país, conforme assinalam os PCN.  
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De acordo com dados disponíveis na Plataforma Lattes
17

 e informações constantes nas 

obras do autor, William Roberto Cereja graduou-se, em 1979, em Português e Linguística e 

licenciou-se em Português pela Universidade de São Paulo (USP). É Mestre em Teoria 

Literária e Literatura Comparada (1994) pela mesma universidade e possui Doutorado em 

Linguística Aplicada e Análise do Discurso pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC) em 2004. Atualmente, é professor de Literatura da rede particular de ensino de 

São Paulo, capital.  

Consoante informações obtidas nas obras de Cereja e Magalhães, a coautora da obra, 

Thereza Anália Cochar Magalhães, é professora graduada em Português e Francês e 

licenciada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) de Araraquara, SP. É Mestre 

em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) dessa mesma cidade, onde 

trabalha como docente na rede pública de ensino.  

Além de Português: Linguagens, que chega à sua 9ª (nona) edição revista, ampliada 

e atualizada, Cereja e Magalhães escreveram e publicaram várias outras obras na área de 

ensino de língua, literatura e redação para os anos finais do Ensino Fundamental 

(denominação usada pelo MEC) e o Ensino Médio. Em geral, segundo os autores (Manual do 

Professor, 2015, p. 275), seus livros têm bastante aceitação por um grande número de 

professores. Cereja considera que essa acolhida está relacionada ao reconhecimento da 

possibilidade concreta de, com o apoio dessas obras, os docentes poderem transformar sua 

prática no ensino de Língua Portuguesa. 

 

2.3 A coleção (MP) – Conhecimentos linguísticos      

 

No MP (p. 302), os autores asseguram que a coleção tem como proposta de ensino de 

língua procurar alterar o enfoque tradicional dado à gramática normativa, pois consideram 

que é um enfoque voltado quase exclusivamente a atividades de cunho puramente gramatical. 

Porém, deixam claro que não se trata de abandonar esse tipo de conteúdo, mas, sim, alargar os 

horizontes dos estudos de linguagem com a inclusão de uma série de outras atividades que 

levem o aluno à aquisição de noções de maior importância, tais como enunciado, texto e 

discurso, intencionalidade discursiva, preconceito linguístico, variedades linguísticas, 

semântica e outros (grifos no original). Além disso, nessa 9
a
 (nona) edição do livro, a língua 

passa a ser vista como um processo dinâmico de interação, segundo os autores. 
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Cereja e Magalhães afirmam, no MP, que o trabalho com os conteúdos linguísticos 

não pode ficar restrito ao âmbito da frase, embora algumas vezes seja imprescindível esse tipo 

de abordagem. Lembram, ainda, que o domínio do texto, inserido numa situação concreta de 

uso, e do discurso precisam ser considerados. 

A coleção não ignora a „gramática normativa‟ – nos aspectos prescritivos (segundo 

os parâmetros da norma-padrão: ortografia, flexões, concordância, etc.) e descritivos 

(descrição de classes e categorias) – e nem a „gramática reflexiva‟ (que explora os aspectos 

ligados à semântica e ao discurso).  

Ainda de acordo com o MP (2015, p. 302), os autores defendem a “alteração na 

prioridade dada aos conteúdos, inclusão de novos conceitos, dimensionamento mais amplo do 

objeto linguístico [...] bem como uma mudança de postura do professor e do aluno em relação 

ao curso de língua portuguesa”. 

Essas mudanças têm, então, o objetivo de levar o aluno a deixar de apenas descrever 

a língua e passar a ser capaz de operar com ela em sua totalidade, apropriando-se de seus 

recursos expressivos, tanto orais quanto escritos, e fazer uso deles de forma consciente em 

qualquer situação comunicativa. Nesse sentido, os autores concebem a linguagem como 

instrumento de comunicação, segundo o MP (2015).   

Ainda sob o aspecto do estudo da língua, os autores trabalham com alguns tópicos 

nessa seção da coleção didática. Entre esses tópicos, destaco construindo o conceito, que tem 

a função de fazer com que o aluno, por meio de um conjunto de atividades propostas, seja 

capaz de construir o conceito gramatical. Isso é importante na medida em que o aluno não 

recebe de imediato um conceito pronto. Através de atividades de leitura, observação, 

comparação, discussão, análise e inferências, ele próprio chega ao conceito desejado. 

Posteriormente, apresenta-se, na seção denominada Conceituando, a formalização do 

conceito já assimilado pelo aluno, dá-se exemplificação, fazem-se explicações 

complementares e observações para, finalmente, chegar à subseção intitulada Exercícios, na 

qual são propostos exercícios práticos de reconhecimento da categoria gramatical.  

A subseção Categoria gramatical na construção do texto tem como finalidade 

proceder à análise do papel que determinada categoria gramatical exerce na organização e na 

construção dos sentidos do texto. Vale destacar a importância desse tópico na medida em que 

ele contribui para que o aluno observe a função semântica e estilística no texto. Além disso, 

tendo em mente que as escolhas linguísticas do texto não são feitas de forma aleatória, mas 

orientadas pelo sentido pretendido pelo produtor, vale enfatizar a importância do trabalho com 

as categorias como forma de demonstrar que as escolhas (suporte gramatical) são, em grande 
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parte, responsáveis pela produção de sentidos.  

Fazendo referência à análise do poema “Cidadezinha qualquer” (p. 288), os autores 

lembram que atividades regulares como essa contribuem para que o aluno desenvolva sua 

capacidade de ver/ler o texto pela perspectiva da língua.  

De acordo com o conteúdo gramatical dos capítulos, informa-se que o título desse 

tópico pode variar a fim de se adequar a cada situação. Mas mantém sempre a função de 

analisar o papel das categorias na organização e na construção dos sentidos do texto. 

O tópico Semântica e discurso tem por objetivo ampliar a abordagem do conteúdo 

gramatical, que é explorado sob a perspectiva da semântica ou da análise do discurso. As 

questões semânticas ou enunciativas, partindo de situações concretas de comunicação, 

exploram os diferentes sentidos atribuídos ao emprego de variadas categorias gramaticais. 

Pode-se citar, por exemplo, a importância na variação de sentido do adjetivo, dependendo de 

sua posição na frase, em enunciados como “grande homem e homem grande”, “velho amigo e 

amigo velho”. Assim, por outro lado, os exercícios estruturais em que o aluno é solicitado a 

identificar adjetivos, sem levar em conta qual seu valor no texto, favorecem em menor grau o 

desenvolvimento da competência comunicativa do aprendiz. O MP apresenta uma série de 

possibilidades de trabalho para esse tópico. Com certeza, são sugestões que vão enriquecer 

bastante a atividade docente, se aproveitadas.   

Ainda sob o contexto da Semântica, os autores apontam o estudo dos verbos voltado 

para o exame dos aspectos verbais. Isto contrapõe o que determina a gramática normativa no 

estudo dessa categoria gramatical na medida em que ela se preocupa somente em descrever os 

tempos e modos verbais e explicitar as normas de quando será empregado este ou aquele 

tempo e modo. Concordo com a importância de realização de um trabalho voltado para o 

campo semântico, portanto, na minha opinião, ter um domínio do emprego de tempos e 

modos verbais também é importante porque esse uso não pode ser feito de forma aleatória. 

Assim, para exemplificar, o MP cita o caso do uso do futuro do pretérito como modalizador, 

ou seja, pedir algo de forma educada a alguém. Ou, ainda, o papel do pretérito imperfeito nas 

narrativas em geral e o emprego especial de era em “Era uma vez...” nos contos 

maravilhosos. Lembro que o trabalho articulado entre esse gênero e os recursos linguísticos 

quanto a esse tempo verbal são uma boa oportunidade para o professor conduzir o assunto 

conjuntamente. No caso das alterações semânticas decorrentes das mudanças no uso do tempo 

verbal, o MP dá como exemplos “Quando ela se sentava à mesa, eu me levantava” e “Quando 

ela se sentou à mesa, eu me levantei”. Trata-se de sugestões que podem ser aproveitados pelo 

professor para o trabalho com a produção de sentidos ensejada pelo uso de diferentes tempos 
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verbais em detrimento de enfadonhos exercícios de reconhecimento e classificação de tempos 

verbais em frases descontextualizadas. A sugestão dada é quanto à intencionalidade 

imperativa num enunciado como “A luz está acesa” quando se pretende que alguém a apague.  

Em suma, trata-se de um tópico relativamente importante para o trabalho com a 

Língua Portuguesa, ponderando que possibilita estudos capazes de desenvolver a competência 

comunicativa do aluno e explicar os mecanismos de funcionamento da língua. Tudo isso feito 

de forma consciente pode garantir o pleno domínio dos conceitos abordados pela gramática 

normativa.  

Por último, a seção De olho na escrita dá especial atenção, segundo o MP, aos 

problemas notacionais da língua, num trabalho realizado de forma contínua e sistematizada. A 

proposta é que o aluno desenvolva, de forma indutiva, atividades relacionadas ao assunto a ser 

tratado, como, por exemplo, as questões ortográficas. Dessa forma, ele é levado a inferir 

regras a partir das recorrências e colocá-las em prática.  

 

2.3.1 A coleção (MP) – Ensino da língua    

 

No MP (p. 286-288), Cereja e Magalhães fazem uma abordagem sobre sua 

concepção quanto ao ensino de gramática nos anos finais do ensino fundamental, lembrando 

que, nos últimos trinta anos, com a introdução da linguística nos cursos de Letras, nenhum 

professor deixou de ser atingido pelo hiato criado entre sua prática pedagógica no ensino de 

língua materna e as pesquisas realizadas no âmbito acadêmico.  

Desde então, houve uma sucessão de modelos teóricos e linhas de pesquisa 

desenvolvidos nas universidades. Enquanto isso, os professores de ensino fundamental e 

médio continuavam suas atividades enfrentando os mesmos problemas quanto ao ensino da 

gramática, feito de forma tradicional. Ainda não sabiam como proceder e questionavam sobre 

o que fazer, o que ensinar nas aulas de língua, como e para quê. Houve até o entendimento de 

que esse ensino perdera o sentido. Contudo, a proposta não era essa.  

É sabido que a introdução de novos conceitos e terminologias que passaram a 

circular no ambiente escolar tinha sua razão de ser. Eles serviam para assinalar importantes 

diferenças teóricas existentes, não levando em consideração sempre o objeto, mas quase 

sempre o modo como ele é percebido segundo determinada linha de pesquisa.  

Para Cereja e Magalhães, o professor de ensino fundamental e médio não consegue 

assimilar de imediato as inovações teóricas produzidas no universo acadêmico. Assim, não é 

capaz de fazer mudanças significativas no processo de ensino da língua. Primeiro, porque não 
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se trata tão somente de mudar de um modelo gramatical construído pela tradição normativa 

por outro mais moderno e supostamente mais eficiente. Depois, porque ele ainda não 

consegue ver o novo modelo como adequado, consistente e amplo o suficiente para fazê-lo o 

centro norteador de suas aulas de língua. Então, faz-se um questionamento de por quanto 

tempo esse novo modelo permaneceria vigente até ser substituído por outro, mais moderno e 

eficiente. Quanto às afirmações categóricas feitas pelos autores, percebo uma possível 

generalização sobre o fato de o professor de Língua Portuguesa não conseguir compreender 

os resultados de pesquisas realizadas no âmbito acadêmico. Por oportuno, convém lembrar 

que trabalhos já mencionados aqui comprovam que existem, no mínimo, tentativas de 

mudanças empreendidas por professores da Educação Básica. 

Vale destacar que estudiosos da língua, entre eles Rodolfo Ilari e Maria Helena de 

Moura Neves
18

, de acordo com Cereja e Magalhães, deram suas contribuições a respeito de 

como os professores poderiam trabalhar alguns conteúdos gramaticais sem um enfoque 

puramente normativo e considerando o aspecto semântico da língua. Contudo, apesar da 

importância dessas contribuições, elas não foram suficientes para que o professor 

desenvolvesse seu trabalho, segundo Cereja e Magalhães.  

Desse modo, ainda que se leve em conta todas as inconsistências em alguns 

conceitos e terminologias da gramática normativa, para muitos professores, apoiar-se em um 

modelo gramatical construído pela tradição acabou se tornando uma espécie de porto seguro. 

Mesmo que fosse um modelo criticado, ainda não havia segurança suficiente para uma 

mudança.  

Assim, as inovações pretendidas por alguns professores acabam incidindo sobre um 

ou outro conteúdo, geralmente da morfologia ou da sintaxe. Esses conteúdos passam, então, a 

ser tratados do ponto de vista da semântica, da pragmática ou da análise do discurso. Os 

demais continuaram a ser tratados de forma convencional.  

Ainda em relação às mudanças introduzidas pelas discussões linguístico-discursivas 

no âmbito escolar, elas foram reforçadas pela proposta dos PCN quanto ao trabalho pautado 

num ensino de língua contextualizado, tendo o texto como objeto de ensino e a gramática no 

texto. Mas o que é, afinal, a gramática no texto? 

De acordo com o que afirma o MP, o conceito vigente, hoje, de gramática no texto 

(grifo no original) não condiz com o que a linguística textual toma por objeto. É uma 

expressão que significa, geralmente, “ensino contextualizado de gramática, compreendendo-
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se o contexto como um texto em que se verificam usos da língua” (MP, p. 287, grifo no 

original). Porém, vale lembrar que trabalhar gramática no texto não decorre de, como 

pretexto, valer-se do texto como suporte de onde são retiradas estruturas para explorar 

conteúdos de reconhecimento ou classificação gramatical. Nesse trabalho, o texto precisa ser 

tomado como unidade de sentido e como discurso, além da leitura e da interpretação, 

atividades estas necessárias aos estudos gramaticais. Mesmo que cada um desses eixos 

(leitura e conhecimentos linguísticos) seja trabalhado em momentos diferentes da aula, é 

preciso que o processo seja feito de forma articulada.  

Sobre essa parte do MP, que trata do ensino da língua, a seção termina com uma 

análise do poema “Cidadezinha qualquer”, de Carlos Drummond de Andrade, a fim de 

exemplificar o que seria o ensino de gramática no texto na escola (p. 288).  

De forma reflexiva, para Cereja e Magalhães, os estudos inerentes à língua passam, 

atualmente, por um longo período em busca de mudanças. Para eles, o principal é estar aberto 

a outras dimensões da língua, envolvendo texto e discurso, no entanto, reiteram mais uma vez, 

que essas mudanças não precisam, necessariamente, destruir tudo o que a tradição gramatical 

construiu ao longo de séculos.  

 

2.3.2 A coleção (MP) – Avaliação 

 

Nesse tópico, o MP informa que o ensino da gramática tem o objetivo de ampliar o 

domínio da língua nos eixos da escrita e da oralidade em diferentes situações sociais. Desse 

modo, os conteúdos selecionados na coleção têm a função de fazer com que o estudante 

perceba que a Língua Portuguesa está constituída de diversas variedades linguísticas, que são 

mais ou menos adequadas, dependendo da situação em que são usadas. Além disso, também 

são objetivos que o estudo dos conteúdos gramaticais pretende alcançar compreender melhor 

o uso da língua e os efeitos de sentido produzidos em enunciados decorrentes das escolhas 

linguísticas feitas.  

 Segundo Cereja e Magalhães (MP, p. 295), ainda não haveria, nos estudos da 

linguagem atuais, uma proposta de ensino de gramática capaz de abranger todas as situações 

de uso da língua. E eles justificam que, assim, na coleção, abordam conceitos básicos e 

tradicionais da gramática normativa, mas sob uma perspectiva diferente com base no texto e 

no discurso.  

Ainda justificando esse aspecto no trabalho com os conteúdos gramaticais, 

asseguram que o domínio da norma-padrão pelo estudante depende de que ele tenha 
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conhecimento de algumas categorias gramaticais básicas (substantivo, verbo, pronome) a fim 

de poder se apropriar de certas regras determinadas pelo padrão da língua.  

Por isso, e até que esteja definido um currículo nacional de língua portuguesa, 

segundo os autores “a questão é definir os conteúdos essenciais para a formação do estudante 

e a profundidade com que devem ser abordados” (MP, p. 296).  

Por oportuno, Cereja e Magalhães valem-se de um exemplo que trata da distinção 

entre complemento nominal e adjunto adnominal (MP, p. 296). Eles lembram que são 

questões complexas e que causam dificuldades até aos especialistas no assunto. Concluem 

que o domínio desses conhecimentos contribui muito pouco para a construção de habilidades 

linguísticas e discursivas pelo aluno, pois ele não irá falar e escrever melhor apenas 

dominando tópicos de análise sintática, por exemplo. Concordo que atividades de simples 

classificação de termos sintáticos, efetivamente, não contribuem para uma produção textual 

melhor. No entanto, um trabalho voltado para as questões de uso da língua num contexto em 

que sejam levados em consideração os efeitos do uso desses termos para a produção de 

sentidos desejada é importante.   

No entanto, reiteram que, para o aluno ter domínio de regras de concordância e de 

regência, ele precisa estar apto a lidar com vários conceitos sintáticos. O que fazer, então, 

nesses casos, é um questionamento que se faz. Para esses autores, a abordagem teórica de 

conteúdos gramaticais e a avalição precisam levar em conta que o aluno não é especialista no 

assunto, mas depende de conhecimentos básicos que lhe permitam compreender as regras 

prescritas pela norma-padrão “a fim de aprimorar ou ajustar melhor sua linguagem às 

diferentes situações sociais de que participa” (ibidem).  

Assim sendo, a conclusão é de que, tendo o texto como objeto de trabalho nas aulas 

de língua portuguesa e de gramática, como relata o MP, há de se considerar que os aspectos 

linguísticos abordados nas aulas de gramática são importantes como forma de examinar a 

construção de sua significação, a partir dos recursos linguísticos empregados. Da mesma 

forma, o procedimento quanto à avaliação das questões gramaticais, segundo o MP, levará em 

conta dois procedimentos: saber até que ponto o aluno domina as regras prescritas pela 

norma-padrão e qual é a contribuição de determinados recursos para a construção dos sentidos 

do texto.     
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2.4 A coleção – Guia do PNLD 
 

De acordo com a avaliação realizada pelo PNLD (2017), a coleção Português: 

Linguagens está organizada em quatro unidades temáticas compostas, cada uma, por três 

capítulos, totalizando 12 capítulos por volume. Além disso, cada unidade apresenta um 

projeto de finalização. Essas unidades são introduzidas por um pequeno texto e por sugestões 

de leitura, numa seção denominada “Fique ligado! Pesquise!”. O Guia ressalta, ainda, que a 

coleção contempla uma boa coletânea, pois explora gêneros variados e temas atuais e 

adequados ao público a que se destina.     

Em conformidade com o Guia (2017), no eixo referente à leitura, a coleção apresenta 

propostas bem situadas, com “atividades que exploram variadas estratégias de leitura, com 

foco na identificação de informações e na formulação e verificação de hipóteses, além da 

análise da materialidade do texto e de sua linguagem” (p. 43).  

Vale destacar que, segundo a avaliação por que passou a coleção, a produção de 

texto escrito tem como foco o trabalho com gêneros diversos. Essa atividade tem o objetivo 

principal de trabalhar com os alunos as características que definem os gêneros selecionados a 

fim de capacitá-los na produção textual escrita.   

O eixo da oralidade é apontado como o menos contemplado na coleção, apesar de 

focalizar alguns gêneros da tradição oral ou de situações formais de uso da língua. Esse 

enfoque tem o objetivo de fazer com que o aluno aprenda as regras sociais presentes na 

produção desses gêneros.  

Quanto ao eixo dos conhecimentos linguísticos, inicialmente, segundo o Guia do 

PNLD (2017), a coleção trabalha com uma abordagem morfossintática, no nível da palavra e 

da estrutura da frase, sem nenhuma inovação nesse aspecto. Portanto, por esse lado, ela ainda 

apresenta insuficiência em relação aos conteúdos gramaticais.  Mas é importante evidenciar 

que, segundo o Guia, cada seção é encerrada com duas subseções com exercícios de aplicação 

desses “conceitos ao estudo dos sentidos e dos usos de estruturas linguísticas do português” (p. 

43). Portanto, além da abordagem morfossintática, esse eixo trabalha, também, com textos e 

exercícios que contribuem para alguma reflexão sobre o funcionamento da língua.  

Um ponto importante destacado na análise da obra refere-se à prioridade que ela dá 

aos eixos da leitura e dos conhecimentos linguísticos, pois eles ocupam a maior extensão nos 

volumes da coleção. Além disso, a articulação entre os eixos de leitura e de produção de texto 

se dá através do gênero ou por meio do tema. Porém, a articulação entre esses eixos e o dos 

conhecimentos linguísticos não é tão evidente na obra, segundo o Guia. 
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Sobre o Manual do Professor, o Guia informa que ele “cumpre adequadamente suas 

funções de constituir um suporte consistente ao uso da coleção e oferece orientações didáticas 

e metodológicas claras, funcionais e detalhadas ao docente” (p. 44). Ele se encontra 

organizado da seguinte forma: Sumário, Introdução, Pressupostos teóricos e metodológicos, 

Avaliação, Estrutura e metodologia da obra, Cronograma e Plano de curso.  

Para os avaliadores do PNLD, a obra pretende formar um leitor competente a partir 

de leituras que incluem diversificação de tipos, gêneros, autores e temáticas.  

 

2.5 A coleção – Conhecimentos linguísticos – Guia do PNLD   

 

A coleção Português: Linguagens, de acordo com a avaliação do PNLD (2017), 

trata os conhecimentos linguísticos por meio de atividades que selecionam objetos adequados 

ao nível de escolarização a que se destinam. Além disso, elas contribuem para uma reflexão a 

respeito da natureza e funcionamento da linguagem. Outro ponto importante que se percebe 

no eixo dos conhecimentos linguísticos são as atividades propostas com a finalidade de levar 

o aluno à reflexão sobre o léxico e seu papel no texto e no discurso.  

Porém, o Guia (2017) chama a atenção para o fato de a abordagem no tratamento de 

conteúdos linguísticos não ser trabalhada de forma articulada com o funcionamento 

comunicativo apresentado nos textos. É preciso reforçar, mais uma vez, que, apesar de essa 

coleção didática vir passando por sucessivas reformulações e de a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais ter ocorrido há quase duas décadas, ainda há pontos em que não se 

encontra totalmente adaptada às novas propostas para o tratamento dos conteúdos linguísticos. 

Quanto a isso, o Guia (2017) aponta para o fato de que, nas seções desse eixo, o trabalho 

metalinguístico ainda se encontra centrado em objetos de ensino tipicamente da tradição 

escolar, num tratamento didático ainda distante da proposta pelos PCN. Para exemplificar, são 

citadas as abordagens quanto às funções sintáticas no período simples, relações de 

concordância e regência, entre outros. Outro ponto que mereceu destaque na análise da última 

edição da coleção refere-se ao trabalho com a variação linguística, que é explorada de forma 

mais consistente e detalhada apenas no volume destinado ao 6º ano. Porém, considero 

pertinente lembrar que Cereja e Magalhães em outros momentos e eixos podem ter retomado 

esse conteúdo, ainda que de forma mais superficial. É característica desses autores esse tipo 

de abordagem dos conteúdos: retomá-los em diferentes momentos e diferentes eixos. 

Considero que é um trabalho recorrente e que merece ser levado em conta. Por fim, quanto ao 

ensino-aprendizagem das convenções da escrita, a avaliação ressalta que ele é feito em todos 

os volumes da coleção. No entanto, faz-se uma abordagem descontextualizada. Além disso, 
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essa obra didática não promove, de forma significativa, o uso do dicionário, segundo o Guia 

(2017). Considerando o trabalho com a ortografia, penso que valeria a pena um trabalho mais 

intenso com esse recurso didático a fim de capacitar o aluno para o uso efetivo do dicionário 

em caso de dúvidas quanto à escrita e dos diferentes significados das palavras conforme o 

contexto em que são empregadas. Embora, na coleção, não seja feito um trabalho significativo 

com o dicionário, há boas orientações a respeito de seu uso no Manual do Professor.   

Segundo o Guia (2017), a coleção trabalha com os conhecimentos linguísticos tendo 

o texto como unidade de ensino, porém, ressalta que poucos deles são explorados quanto à 

construção dos sentidos. Assim sendo, alguns textos estariam sendo subutilizados, uma vez 

que estariam sendo considerados somente para a realização de uma análise de cunho 

tradicional e transmissiva e não contribuindo para o enfoque no aspecto reflexivo dos usos da 

língua. Conclui o Guia que, dessa forma, de maneira geral, não ocorre uma articulação entre 

as atividades propostas no eixo dos conhecimentos linguísticos e os demais exercícios e textos 

encontrados nas seções de leitura, produção de textos escritos e oralidade.  

Por fim, sobre a análise realizada pelo PNLD (2017), o Guia é enfático ao afirmar 

que “nos conhecimentos linguísticos, seguindo a ordem costumeira do estudo gramatical, a 

coleção traz atividades que consideram a produção de sentidos dos textos, mas também opera 

com exercícios tradicionais de fixação e classificação” (p. 48). Em relação aos exercícios de 

caráter normativo, segundo o Guia, os autores enfatizam na Introdução do MP (2015, p. 275) 

que consideram necessário esse tipo de atividade em determinadas situações da aprendizagem.  

Portanto, o Guia recomenda que o professor fique atento ao trabalho com os 

conteúdos linguísticos a fim de que possa atender, no conjunto, aos pressupostos textuais e 

discursivos esperados. Faz, ainda, um alerta para a necessidade de um trabalho de forma mais 

ampla sobre variação linguística e, também, em relação ao uso do dicionário.  

No capítulo seguinte, procederei à análise dos dados levantados na coleção e 

selecionados para esse fim. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, inicialmente, farei algumas considerações teóricas a respeito dos 

conteúdos selecionados para a análise. Em seguida, procedo à apresentação de exemplos 

ilustrativos para os conteúdos, seguidos de minhas considerações qualitativas a seu respeito.  

Conforme já mencionado, seguindo as orientações traçadas pelos PCN, procedi à 

análise dos conteúdos Variação Linguística, Léxico e Ortografia, selecionados visando a 

alguns princípios e orientações didáticas específicas previstos pelos parâmetros no que tange 

ao trabalho didático com os referidos. Essa delimitação teve como objetivo nortear um 

trabalho de pesquisa em maior profundidade, tendo em vista que o tema é bastante amplo. 

Assim, investiguei como a forma trabalhada pela coleção Português: Linguagens aborda a 

proposta encaminhada pelos PCN.  

Segundo os PCN, o texto é sempre a unidade de ensino. Acrescentam que, mesmo 

considerando a dimensão gramatical, é impossível que seja adotada uma categorização 

preestabelecida. Desse modo, lembro que os textos são submetidos às regularidades 

linguísticas dos gêneros em que se organizam e também às especificidades de suas condições 

de produção. Conclui-se, então, que isso leva à necessidade de priorizar alguns conteúdos e 

não outros.  

Sobre o conteúdo variação linguística, o documento (p. 82) propõe que “o estudo da 

variação cumpre papel fundamental na formação da consciência linguística e no 

desenvolvimento da competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente 

presente nas atividades de Língua Portuguesa” (ênfase adicionada). 

Isso posto, vale lembrar que, a fim de desenvolver a competência comunicativa dos 

usuários da língua, é obrigação da escola estar aberta a todas as modalidades de discurso e 

não apenas à norma de prestígio. Quanto a isso, segundo Travaglia (2009), uma dimensão 

dessa natureza remete à necessidade do trabalho contínuo com as variedades linguísticas. É 

sabido que o uso de determinadas formas linguísticas é tachado como errado, inaceitável ou 

até mesmo motivo para que os falantes que se expressam de forma diversa daquela esperada 

pelos usuários que têm o domínio da norma padrão da língua sofram preconceito linguístico e 

social. No entanto, não há como negar que, em determinadas situações comunicativas, a 

língua precisa ser usada num padrão adequado àqueles momentos. Nesse caso, o uso de 
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formas consideradas “erradas” tem preferência na medida em que se adaptam ao que é 

adequado àquele instante. 

Em vista do que foi exposto, não há por que a escola insistir no trabalho apenas com 

uma variedade da língua: a norma-padrão de uso do idioma. Pode-se até argumentar que o 

aluno, ao chegar à escola, já domina as outras variedades e, portanto, precisa aprender a 

norma culta da língua. Isso, segundo Travaglia (2009), não é verdade. Ele pode dominar uma 

ou duas variedades adquiridas no convívio com familiares e amigos. Portanto, a fim de 

subsidiar sua atividade didática, o professor precisa buscar mais informações sobre o assunto. 

Segundo os especialistas no tema, entre eles Travaglia (2009), o trabalho com as 

variedades linguísticas é amplo e, assim sendo, não é fácil descrever de forma simples os 

vários planos que englobam as variedades linguísticas. Desse modo, por não ser objetivo 

deste trabalho, não farei uma exposição detalhada sobre elas.  

Por oportuno, é relevante esclarecer que o uso do termo „variedades‟ em lugar de 

„variante‟, como geralmente é tratado por alguns autores, é esclarecido por Travaglia (2009, p. 

42), em nota de rodapé, pelo entendimento de que “(...) ele [o termo variedades] coloca num 

mesmo nível todos os tipos de variação, ao contrário do termo „variante‟ [...] que parece dar a 

ideia de que existe uma forma da língua que é melhor e que as demais são variações dela”. 

Em outras palavras, o termo variante é a forma linguística utilizada na língua de forma 

alternativa.  

Feitas essas considerações, é conveniente destacar que, basicamente, existem dois 

tipos de variedades linguísticas: os dialetos e os registros, também denominados de estilos. 

Segundo Travaglia (2009), “os dialetos são as variedades que ocorrem em função das pessoas 

que usam a língua”, enquanto “os registros são as variedades que ocorrem em função do uso 

que se faz da língua” (p. 42). No caso do Brasil, um país de dimensão continental, a maioria 

das pessoas fala a mesma língua (português), com alguns dialetos e variações na pronúncia e 

no sentido que algumas palavras adquirem em determinadas regiões do país.  

Ainda segundo esse mesmo autor, os estudos compreendendo a variação linguística 

registram dimensões sobre a variação dialetal: territorial, social, idade, geração (ou histórica) 

e função. E as variações de registro se classificam em três diferentes tipos: grau de 

formalismo, modo e sintonia. Essas variações serão descritas, de forma resumida, com base 

nos estudos realizados por Travaglia (2009).    

Os dialetos, na dimensão territorial, geográfica ou regional, referem-se à variação 

que acontece entre pessoas de diferentes regiões onde se fala a mesma língua. Essas variações 

acontecem, geralmente, segundo Travaglia (2009), em função das influências que cada região 
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sofreu durante sua formação ou porque a comunidade linguística de determinada região é 

geograficamente limitada.  

Quanto à dimensão social, os dialetos representam as variações ocorridas em função 

da classe social dos usuários da língua. Nessa dimensão, falantes de um mesmo setor sócio-

cultural costumam proferir atos verbais de forma semelhante. Como exemplo, pode-se 

mencionar os jargões profissionais ou de algumas classes sociais bem definidas como grupos 

(terminologia empregada por artistas, médicos, professores, etc.). A gíria também pode ser 

considerada uma forma de dialeto social. 

Os dialetos na dimensão de idade são decorrentes das diferentes maneiras com que 

crianças, jovens, adultos e idosos usam a língua. Ao longo da vida, as pessoas mudam de um 

grupo para outro adotando uma nova forma de se expressar.   

Os dialetos na dimensão da geração são representados por estágios na evolução de 

uma língua. Alguns estudiosos do assunto preferem usar a designação de variação histórica, 

inclusive o pesquisador Travaglia (2009), a fim de evitar que o termo geração seja 

relacionado à idade. Esse tipo de variação é mais percebido na língua escrita, como os poemas 

em Português Medieval (as Cantigas de Amor, por exemplo).  

Os dialetos na dimensão da função têm como fim representar as variações na 

língua em decorrência da função que o falante desempenha. No caso da língua portuguesa, 

Travaglia (2009) informa que parece não haver variações significativas nessa dimensão. Cita, 

como exemplo, o chamado plural majestático, caracterizado pelo uso do pronome pessoal 

„nós‟. É um recurso muito utilizado pela classe política para sinalizar sua posição de 

representante do povo. 

A variação de registro quanto ao grau de formalismo é representada por uma 

escala de formalidade que leva em conta um maior cuidado e apuro quanto aos recursos 

linguísticos em todos os níveis (fonológico, morfológico, sintático, léxico, estilística, etc.). 

Dada a maior variedade de recursos utilizados, tende a aproximar-se cada vez mais da língua 

padrão e culta. 

Por variação de modo, entende-se a língua falada em contraposição à língua escrita, 

que constitui um sistema à parte, com características próprias que assinalam um estilo 

diferente da língua falada.  

A última série de dimensões de registro, a da sintonia, refere-se ao ajustamento na 

estruturação que o falante faz de seus textos, tendo como base informações específicas a 

respeito do ouvinte.    
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Quanto ao trabalho com o léxico, segundo os PCN, é preciso considerar que ele não 

está limitado a apresentar sinônimos de um conjunto de palavras cujos significados o aluno 

desconhece. Assim, a palavra não pode ser tratada como “portadora de significado absoluto”, 

mas como “índice para a construção do sentido, já que as propriedades semânticas dela 

projetam restrições selecionais” (p. 83). Sob esse viés, o professor tem a oportunidade de 

mostrar ao aluno os diversos significados que a palavra comporta e, notadamente, chamar sua 

atenção para a importância de seu uso em contexto, pois somente nessas situações ela deixará 

de ser apenas uma palavra “em estado de dicionário”
19

. Por isso, o documento alerta que, ao 

invés de privilegiar apenas itens lexicais como adjetivos, advérbios, substantivos, verbos, seja 

levado em conta um outro grupo de palavras com a função conectiva, responsáveis por 

estabelecer relações e articulações semânticas (coesão e coerência) entre as proposições do 

texto. O trabalho isolado com itens lexicais não contribui para ajudar o aluno na construção 

dos sentidos. Portanto, é função da escola promover situações didáticas a fim de que o aluno 

possa aprender novas palavras e empregá-las adequadamente segundo o contexto situacional e 

polissêmico. 

Assim sendo, o estudo dos itens lexicais contribui de forma bastante produtiva para o 

desenvolvimento da competência comunicativa, oral e escrita do usuário da língua, pois, 

quanto maior o domínio do vocabulário, tanto mais ele será capaz de aplicar esse 

conhecimento nas habilidades de leitura, compreensão e produção de textos.  

Segundo Antunes (2007, p. 43), “na verdade, é o conjunto – léxico e gramática – 

materializado em textos, que permite a atividade significativa de nossas atuações verbais”. 

Assim, percebe-se que o componente lexical também é considerado nas situações de usos 

socialmente prestigiados da língua. Para a pesquisadora, o emprego adequado de itens lexicais 

pode ser até mais relevante do que o padrão gramatical na medida em que causa mais impacto 

do que uma infração a uma regra de concordância, por exemplo. Essa pode até mesmo passar 

despercebida enquanto o desvio, em um contexto mais formal, é facilmente notado. 

Ainda em relação ao trabalho com o léxico, Antunes (2007) lembra a relevância de 

uma ampliação vocabular considerando as possibilidades cognitivo-comunicativas que 

implica. Nesse sentido, ela observa que as atividades de exploração do vocabulário não 

podem se limitar às substituições de palavras, em frases descontextualizadas, pois isso não 

evidencia as reais funções do léxico no processo de continuidade do texto. Além disso, a 

pesquisadora relembra, também, que os exercícios de reconhecimento de classes de palavras 

                                                           
19 Disponível em: https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460651/ Acesso em: 03 jun. 2017. 

https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460651/
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ou mera classificação quanto ao seu processo de formação não levam o aluno a refletir sobre a 

língua em situações reais de uso. Assim, a busca de alternativas que contribuam para a 

incorporação de novas palavras ao vocabulário do falante para que ele se sinta parte integrante 

desse processo precisa ser constante. Até porque o estudo da língua vai muito além de sua 

gramática.    

Em se tratando da ortografia, convém considerar que ela ainda suscita dúvidas entre 

professores segundo afirma Morais (2007). Ele discute o papel da ortografia no ensino-

aprendizagem concebendo-a como uma convenção social necessária, na medida em que há 

regularidades que o aluno pode compreender e automatizar. Porém, existem irregularidades 

que precisam ser memorizadas.  

Para os PCN (p. 85), “infelizmente, a ortografia ainda vem sendo tratada, na maioria 

das escolas do ensino fundamental, por meio de atividades de identificação, correção de 

palavra errada, seguidas de cópia e de enfadonhos exercícios de preenchimento de lacunas”. 

Desse modo, o documento propõe que “ao invés de sobrecarregar o aluno com pesada 

metalinguagem (radical, vogal temática, desinências, afixos), deve-se insistir no uso do 

paradigma morfossintático para a construção de regularidades ortográficas” (p. 86).  

Conforme sugere o documento, o desenvolvimento de um trabalho que proporcione 

ao aluno a descoberta de como funciona o sistema grafo-fonêmico e as convenções 

ortográficas da língua caminha em direção ao tratamento da ortografia como forma de 

reflexão sobre a linguagem, em particular, a modalidade escrita. A realização desse tipo de 

trabalho pressupõe a análise das relações estabelecidas entre a fala e a escrita e as restrições 

que, muitas vezes, o contexto impõe ao emprego das letras. Além disso, os aspectos 

morfossintáticos nas atividades propostas abrangendo conhecimentos linguísticos também 

serão observados. Sobre esse aspecto, Travaglia (2009), referindo-se às variações de registro 

quanto ao modo, diz que, para alguns autores como Perini, a dificuldade dos alunos em 

relação à ortografia não advém do desconhecimento da norma culta ou padrão, mas do 

desconhecimento de características especificas da escrita.  

Segundo Morais (2007), o ensino da norma ortográfica na escola se dá de forma 

sistemática. Assim, esse ensino precisa ser tratado como objeto de reflexão e a norma 

ortográfica trabalhada por meio de sequências didáticas
20

 que estimulem o aluno a analisar, 

                                                           
20

 Conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito [...] com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, 

escrever ou fala de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação (Schneuwly e Dolz, 2010, 

p. 97).   
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refletir, discutir levando em conta o que ele já sabe a respeito dessa norma para que consiga 

deduzir as regularidades e irregularidades no sistema ortográfico da língua portuguesa.  

Quanto às estratégias de ensino, num trabalho reflexivo sobre a ortografia, os 

parâmetros lembram que elas serão articuladas em torno de dois eixos: privilégio do que é 

„regular‟ e “preferência, no tratamento das ocorrências „irregulares‟, dos casos de frequência e 

maior relevância temática” (p. 85). Em relação ao tratamento das regularidades, o documento 

sugere que o aluno possa trabalhar com o agrupamento e a classificação de um conjunto de 

palavras para, a partir disso, inferir as regularidades no emprego de determinadas letras e 

apropriar-se das regularidades descobertas. Logo, segundo o documento, a ênfase é para a 

construção das regularidades, pois não se aprende a escrever uma palavra de cada vez. 

Os parâmetros ressaltam, ainda, que o trabalho com a ortografia se dê de forma 

regular e contínua em vez de se investir em ações intensivas e pontuais, pois o aprendizado de 

novas palavras, incluindo sua grafia, não se esgota nunca. Além disso, vale destacar que as 

atividades envolvendo a ortografia precisam ser realizadas de forma articulada à seleção 

lexical presente nos textos selecionados para o eixo da leitura. No entanto, conforme alertam 

os PCN, mesmo que o aluno tenha um bom desempenho nas atividades específicas para tratar 

de questões ortográficas, isso não garante que ele empregue corretamente as palavras em 

textos escritos. Portanto, a conclusão é de que “se o objetivo é que os alunos escrevam com 

correção nos textos que produzem, é preciso reintroduzir as competências desenvolvidas no 

texto” (p. 86).  

Por fim, o documento apresenta uma série de objetivos a serem observados na 

realização de atividades de análise e reflexão sobre a língua., mas, como eles já foram 

discutidos no Capítulo 1, que tratou dos PCN, não serão abordados aqui novamente. 

Na sequência, serão analisadas algumas questões apresentadas no LDP envolvendo 

cada conteúdo selecionado para a pesquisa: variação linguística, léxico e ortografia. Assim 

sendo, e tendo em vista a necessidade de alcançar inteiramente os objetivos que estabeleci 

para esta dissertação de mestrado, inicio aqui a análise qualitativa e interpretativista das 

atividades escolhidas. Antes, porém, apresento o levantamento das atividades enfocando 

conhecimentos linguísticos encontradas na coleção em análise. 
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Tabela 2: Atividades de gramática em análise na coleção Português: Linguagens 

 

Volumes da Coleção Nº de Atividades Variação Linguística (VL), 

Ortografia (O) e Léxico (L) 

Percentual 

6º 319 22 VL = 22 6,9% 

7º 349 26 O = 26 7,5% 

8º 329 50 L = 14 

O = 36 

4,3% 

11,0%  

9º 330 49 L = 27 

O = 22 

8,2% 

6,7% 

Total de Atividades 1327 147 *** *** 

 

   Fonte: Elaboração própria (2017) 
 

 

3.1 Conteúdo Variação Linguística  

 

Inicialmente, retomo o quadro contendo as propostas feitas pelos PCN considerando 

que elas são importantes no decorrer das análises. 

 

 

                                     Figura 11: Propostas de atividades para o trabalho com a VL 
                                     Fonte: BRASIL (1998, p. 82-83)  
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A atividade destacada para análise desse conteúdo encontra-se na Unidade 1, cuja 

temática é No mundo da fantasia, na seção A língua em foco (p. 39), do volume destinado 

ao 6º ano. Para o desenvolvimento desse conteúdo, os autores utilizaram uma tira do 

cartunista brasileiro Fernando Gonsales, publicada no jornal Folha de S. Paulo, em 

03/08/2007. 

Nessa seção do livro, o primeiro aspecto proposto para o trabalho com a língua é a 

construção do conceito pelo aluno. Segundo Cereja e Magalhães (MP, p. 303), no tópico 

Construindo o conceito, por meio de um conjunto de atividades, o aluno é levado a 

“construir o conceito gramatical”. 

Vale ressaltar que esse tipo de ação tem o objetivo de “observar certos aspectos da 

língua de uso relacionados às variedades linguísticas” (MP, p. 307). Assim, num trabalho 

envolvendo o eixo da leitura e da interpretação, o professor tem a oportunidade de explorar 

diversos recursos da língua em uma situação de uso e aperfeiçoar as habilidades de 

comunicação do aluno. No MP são apresentadas sugestões de estratégias para todas as 

unidades de cada volume da coleção. Em relação às variedades, os autores destacam a 

importância de se levar em conta a intencionalidade linguística em variadas situações de 

comunicação.   

A atividade ilustrativa para as considerações sobre a variação linguística aparece em 

uma tira. Esse gênero é bastante utilizado em livros didáticos de qualquer disciplina, pois, 

além de ser curto, estruturalmente falando, apresenta características relevantes como humor, 

crítica e ironia, além de variadas situações comunicativas e sociais vividas por seus 

personagens. Normalmente, utiliza a linguagem verbal, mas a não verbal também pode estar 

presente, parcial ou totalmente.   

O fato de se tratar de um texto curto favorece o trabalho docente na medida em que é 

preciso adequar o tempo das aulas ao desenvolvimento dos conteúdos. Além do mais, a 

linguagem dos personagens é relativamente simples e objetiva, dependendo do assunto 

enfocado, e suas falas vêm expressas em balões que, por vezes, registram o pensamento.  

O texto ilustrativo para o conteúdo em destaque aparece na sequência.  
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                           Figura 12: Atividade ilustrativa para o conteúdo Variação Linguística  

          Fonte: Coleção Português: Linguagens (6º ano, 2015, p. 39)  

 

 

Das atividades propostas pelo livro, abordando questões relacionadas ao uso da 

linguagem em determinado contexto, selecionei a de número 3, por considerá-la adequada aos 

meus objetivos de verificar como a proposta da análise linguística sugerida pelos PCN vem 

sendo aplicada na coleção Português: Linguagens e, também, como ela atende ao que está 

proposto nos parâmetros e se contribui para o uso reflexivo da língua.   

Incialmente, verifica-se que há uma correlação entre a atividade e o objetivo 

proposto nos PCN (p. 60) para a prática de análise linguística quanto à “observação da língua 

em uso de maneira a dar conta da variação intrínseca ao processo linguístico”. Além disso, 

ainda segundo o documento, as atividades propostas nos LDP precisam facilitar a exploração 

de forma mais intensa das questões relacionadas à variação linguística.    

Após a apresentação da tira, o aluno é convidado a lê-la para, em seguida, responder 

às questões propostas. No LD, as atividades são acompanhadas de respostas e orientações 

para o professor. No entanto, ele não precisa ficar limitado às respostas contidas no LD, pois, 

muitas vezes, as questões ensejam variadas respostas e discussões. 

O comando da questão em análise diz que a mulher procura o comerciante para 

devolver o papagaio. Aqui, já é possível perceber a relevância do enunciado considerando que, 

na tira, a narrativa se dá de forma resumida. O aluno precisa fazer inferências em sua leitura a 

fim de completar as “lacunas” do texto. Ele precisará relacionar as falas dos personagens nos 

dois quadrinhos, dado que existe uma ligação entre eles. Ao ler somente o primeiro, não é 

provável que se conclua que a mulher havia comprado um papagaio. No entanto, com a 
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leitura do segundo, já é possível compreender que isso havia ocorrido, pois ela vai à loja para 

devolvê-lo.    

No primeiro item da questão, pergunta-se “qual é a provável relação entre o homem 

e o papagaio”. Segundo a resposta apresentada no LD, ele devia ser o antigo dono do 

papagaio. Novamente, o aluno precisa refletir a fim de responder à questão, pois, se a mulher 

queria devolver o animal, certamente ele fora vendido pelo comerciante.  

Quanto ao segundo item da atividade, ele é importante no tratamento das variedades 

linguísticas na medida em que permite a reflexão e a exploração dos aspectos da linguagem 

numa situação de uso cotidiano. Observa-se que o comerciante emprega a língua de uma 

forma diferente daquela recomendada pela norma-padrão. Em relação a isso, o professor é 

orientado, em nota no LD, a explicar aos alunos que a fala do comerciante reflete um modo 

diferente de se expressar, uma vez que o conceito de norma-padrão pode ainda não ter sido 

assimilado pelos alunos. Sobre esse aspecto, os PCN (p. 82) lembram que “(...) o estudo da 

variação cumpre papel fundamental na formação da consciência linguística e no 

desenvolvimento da competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente 

presente nas atividades de Língua Portuguesa”. Além disso, em relação à língua falada, Bagno 

(2007, p. 115) assegura que  

 

o rótulo de erro é aplicado a toda e qualquer manifestação linguística 

(fonética, morfológica e sintática, principalmente) que se diferencie das 

regras prescritas pela gramática normativa, que se apresenta como 

codificação da “língua culta”, embora na verdade seja a codificação de um 

padrão idealizado, que não coincide com a verdadeira variedade culta 

objetiva. 

 

Por conseguinte, é pertinente ter em vista que os modos de uso da linguagem 

frequentemente geram preconceitos, isto é, podem levar a pessoa a ser julgada positiva ou 

negativamente. Nesse caso, a mulher poderia estar querendo evitar que pensem que em sua 

casa se fala como o papagaio. Ou pode-se ainda supor que ela conheça e use a norma-padrão, 

a qual ela valoriza positivamente, não querendo, portanto, um papagaio que fale em outra 

variedade da língua.   

É preciso ressaltar, ainda, que, na leitura do primeiro quadrinho, a fala da mulher 

denota certo preconceito linguístico quando ela diz que o papagaio fala tudo “errado”. Vale 

lembrar que essa noção preconceituosa de erro, geralmente, está associada ao desvio no uso 

das regras prescritas pela gramática normativa. Assim, essa questão do livro permite que seja 

desenvolvida uma discussão no sentido de capacitar o aluno para que ele “seja capaz de 
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verificar as regularidades das diferentes variedades do Português”, segundo os PCN (p. 52). 

Nesse sentido, lembro ainda o que diz Luft (2002, p. 69) sobre isso. 

 
Todas as variedades da língua são valores positivos. Não será negando-as, 

perseguindo-as, humilhando quem as usa, que se fará um trabalho produtivo 

no ensino. Nem se mudarão em nada esses usos de níveis culturalmente 

inferiores, como alguns equivocadamente pensam. Cada falante fala como 

sabe e consegue falar, não como ele ou outros desejariam que falasse. 

 

Pelo que percebi, ficou evidenciado que a questão analisada trata o assunto de forma 

bastante superficial e contribui pouco para levar o aluno a refletir sobre os diversos contextos 

de uso da linguagem. Numa atitude reflexiva, talvez, ele chegasse à palavra “errado” que, na 

tirinha, faz supor o preconceito. Além disso, a atividade possibilita estabelecer uma 

comparação entre o que o papagaio diz e a fala de seu antigo dono. Mas esse aspecto não é 

abordado na atividade. Assim, o aluno, talvez, fosse capaz de reconhecer semelhanças nas 

falas se a questão tivesse sido explorada sob esse prisma. Porém, não se pode pressupor que 

ele conheça essa variedade da língua, e fale assim, pois essa não é a sua variedade. Segundo 

Bagno (2007, p. 116) “é preciso ter sempre em mente que tudo aquilo que é considerado erro 

ou desvio pela gramática tradicional tem uma explicação lógica, científica, perfeitamente 

demonstrável”. Ainda sobre a noção de erro, como assevera Bortoni-Ricardo (2005, p. 15), 

a escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas. Os professores e, 

por meio deles, os alunos têm que estar bem conscientes de que existem duas 

ou mais maneiras de dizer a mesma coisa. E mais, que essas formas 

alternativas servem a propósitos comunicativos distintos e são recebidas de 

maneira diferenciada pela sociedade. 

Faço uma observação final sobre o conteúdo analisado lembrando que, no Guia 

(2017), Cereja e Magalhães dão destaque à variação linguística somente no primeiro volume 

da coleção, não tratando dele novamente, de forma pontual, nos demais. Isso vai de encontro 

ao que está proposto nos parâmetros quanto à relevância de ampliar o trabalho com a variação 

linguística que precisa estar, sistematicamente, presente em todas as atividades de Língua 

Portuguesa.  

Desse modo, considero que os autores da coleção Português: Linguagens não dão a 

devida atenção ao enfoque do conteúdo variação linguística até esta edição da obra didática, 

apesar de reconhecerem sua importância, no MP. Essa omissão poderá refletir negativamente 

no processo de aprendizagem uma vez que o aluno não terá mais contato com esse tópico nas 

séries seguintes, caso continue seus estudos pelo mesmo material. E ainda que a obra seja 

outra, não há garantia de que o assunto volte a ser tratado novamente. Portanto, as questões 
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propostas sobre a tira, da forma como foram elaboradas, talvez não possibilitem uma reflexão 

em profundidade sobre o preconceito linguístico dada a importância que o assunto requer.  

Ainda para análise do conteúdo VL, foram destacadas as duas atividades que se 

encontram na Unidade 1, cuja temática é No mundo da fantasia, na seção A língua em foco, 

no tópico Exercícios (p. 45) do volume destinado ao 6º ano. Para o desenvolvimento desse 

conteúdo, os autores utilizaram uma tira do cartunista brasileiro Adão Iturrusgarai, publicada 

no jornal Folha de S. Paulo, em 14/03/2012. 

Por oportuno, é válido observar que Cereja e Magalhães se valem, no decorrer da 

coleção Português: Linguagens, de alguns gêneros como tira, cartum, anúncio, etc.  a fim 

de trabalhar determinados conteúdos fora das seções principais. Isso sugere que os autores 

não equiparam esses textos aos que são utilizados no início de cada unidade para abordar a 

leitura e a interpretação. Portanto, esses textos não são explorados de forma mais profunda na 

medida em que servem apenas como subsídios para o enfoque de questões mais específicas da 

língua.     

O texto ilustrativo para o conteúdo em destaque aparece na sequência.  

 

 

 
                           Figura 13: Atividade ilustrativa para o conteúdo Variação Linguística  

          Fonte: Coleção Português: Linguagens (6º ano, 2015, p. 45)  
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Selecionei as duas atividades propostas pelo livro, abordando questões relacionadas 

ao uso da linguagem em determinada situação comunicativa a fim de verificar se atendem ao 

que propõem os PCN quanto à necessidade de uma exploração mais intensa do conteúdo 

Variação Linguística nas atividades apresentadas pelo LDP, considerando que o documento 

afirma que “o uso de uma ou outra forma de expressão depende, sobretudo, de fatores 

geográficos, socioeconômicos, de faixa etária, de gênero (sexo), da relação estabelecida entre 

os falantes e do contexto de fala” (p. 29).  

Num primeiro momento, pede-se que o aluno leia a tira para, em seguida, responder 

às questões relacionadas a ela. Esse tipo de enunciado é recorrente na coleção conforme pôde 

ser percebido nos tópicos analisados nesta Dissertação de Mestrado. Com base nas questões 

apresentadas, inicialmente, entendo ser importante explorar aspectos sobre o nome da 

personagem do primeiro quadrinho: “Norma McLaren – PhD em Português”. Infiro que o 

nome da personagem (Norma) seja uma referência à variação prestigiada da língua. Mas é 

possível que esse aspecto não tenha sido imaginado por seu criador, pois “Norman 

McLaren (1914 – 1987) foi um diretor e animador escocês, referência mundial quando se fala 

em cinema de animação e cinema experimental”
21

.  

 Além disso, o fato de se tratar de uma pessoa (a personagem, não o autor) com 

qualificação na língua, poderia remeter o leitor a deduzir que a personagem reprova o uso que 

os demais personagens fazem da linguagem. A linguagem não verbal também pode ser 

observada na tirinha, em especial no terceiro quadrinho, numa demonstração de total 

reprovação à forma como os outros personagens se expressam.    

Já no primeiro quadrinho, a personagem demonstra certo preconceito linguístico ao 

afirmar que existe coisa pior que a “tiponite aguda” numa referência posterior ao gerundismo. 

Na verdade, o uso dessa modalidade linguística é adequado em uma situação de comunicação 

informal. Assim, numa conversa descontraída entre adolescentes e jovens, ela seria 

perfeitamente aceitável
22

. Aqui, considero oportuno lembrar as palavras de Luft (2002) ao 

dizer que “todas as variedades da língua são valores positivos” (p. 69), ideia também 

defendida por Possenti (2012).  

No item a da primeira questão, pergunta-se o significado da palavra “tiponite”. É 

importante evidenciar que esse tipo de questão oportuniza ao aluno inferir, de forma reflexiva, 

o sentido de palavras ou expressões inseridas em um contexto, conforme sugerido pelos PCN.  

Quanto ao item b da atividade, observa-se que, ao dar exemplos de uso do prefixo   

                                                           
21

 Disponível: http://soulart.org/cinema/a-arte-animada-de-norman-mclaren/  Acesso em 11 jul. 2017. 
22

 A variação associada à idade será abordada na sequência da análise.  

http://soulart.org/cinema/a-arte-animada-de-norman-mclaren/
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„-ite‟ como formador de palavras relacionadas a doenças, o aluno é levado a deduzir que o 

mesmo processo foi utilizado na criação do neologismo
23

. Assim, procura-se conduzi-lo a 

depreender que o autor da tira considera a “tiponite” um vício, uma espécie de doença que 

prejudica a comunicação, conforme sugere a resposta do livro. Porém, numa discussão sobre 

esses usos da linguagem, é possível que os alunos tenham pontos de vista diferentes. Isso 

favorece dar ênfase à questão das variações linguísticas e o que é adequado numa situação, 

mas não em outra. Além do aspecto da VL, a atividade dá oportunidade à realização do 

trabalho envolvendo o léxico.  

Com relação ao item c, o professor tem a oportunidade de discutir os tipos de 

linguagem e seus usos nos diversos grupos sociais. Sobre essa questão, convém lembrar 

Travaglia (2009) referindo-se aos dialetos na dimensão da idade. Ele assinala que as variações 

decorrentes da diferença no modo como as pessoas usam a língua podem estar relacionadas às 

faixas etárias. Assim, crianças, jovens e adultos não fazem uso da linguagem da mesma 

maneira. Além disso, ao longo da vida, as pessoas, geralmente, passam de um grupo social 

para outro e adotam novas formas de se expressar. 

Por último, o item d da atividade proposta enseja uma oportunidade de discussão a 

respeito dos diversos usos da linguagem. Embora a questão não tenha enfocado diretamente o 

preconceito linguístico presente na tira, ela oportuniza essa discussão. Vale frisar, ainda, que, 

por se tratar de uma questão de opinião, é importante que o assunto seja conduzido de modo 

que abranja pontos de vista diferentes. Porém, as opiniões devem ser fundamentadas, pois 

esse tipo de atividade oportuniza um bom debate sem, no entanto, se tornar um “vale tudo”.  

A questão seguinte trata do uso surgido, há alguns anos, de um fenômeno linguístico 

denominado gerundismo para se referir a uma ação futura. Algumas discussões encontradas 

na mídia sugerem que essa estrutura seria proveniente de uma tradução literal de sua forma 

correspondente em inglês (o chamado futuro com going to). No entanto, Fiorin (2014) 

assevera que, no Brasil, em lugar de usar a construção progressiva (estar + gerúndio), apenas 

com verbos que indicam uma duração, começou-se a usá-la também com verbos pontuais, ou 

seja, os que não denotam um processo durativo. Além de tudo, para o pesquisador, “isso não é 

importação da sintaxe do inglês, mas antes a expressão de um novo sentido: o não 

comprometimento no resultado da ação” (p. 72). Ele explica que “Vou estar mandando” 

indica um baixo compromisso do enunciador na realização da ação. Possenti (2012) também 

                                                           
23

 Segundo Alves (2004, p. 5), neologismo é a nova palavra formada num processo de criação lexical 

denominado neologia (grifo no original).  
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compartilha dessa mesma ideia. E acrescenta que muitos usuários dessa modalidade 

linguística nem têm conhecimentos da Língua Inglesa. Concordo com Possenti, porém esses 

usos são decorrentes, geralmente, de modismos e não propriamente de uma “descoberta” dos 

falantes nativos de Português.  

Assim sendo, a questão propicia um debate quanto aos modismos que, 

periodicamente, são utilizados por segmentos de falantes da Língua Portuguesa, em especial 

aqueles que estão conectados às redes sociais e operadores de telemarketing. Mas como 

qualquer modismo, sua utilização tende a desaparecer ao longo do tempo. Porém, para 

Possenti (2012), não há nada de errado com o uso de novas formas linguísticas. Para ele, o 

problema se restringe ao fato de esse uso não estar entre as formas abonadas pelas gramáticas 

escolares. Assim, em suas palavras, a construção está de acordo com a sintaxe do Português. 

Portanto, é perfeitamente gramatical. Apenas os defensores da “língua pura” criticam essa 

estrutura verbal, segundo assegura Possenti. 

Quanto ao item c da atividade, ao solicitar que o aluno reescreva a fala da 

personagem, isso pode não contribuir para que ele exerça, efetivamente, uma atitude reflexiva 

em relação ao que se pede. Na verdade, avalio que o uso de expressões como “tipo” ou “tipo 

assim” seja uma forma de se expressar, comumente empregada por jovens e adolescentes, que 

poderia sugerir dúvida ou imprecisão quanto ao que se pretende dizer. Para os puristas e 

“defensores” da língua seria, talvez, o vício de linguagem denominado plebeísmo, que 

consiste em se utilizar de expressões informais e populares em demasiado, incluindo gírias. 

Contudo, considerando que estudos linguísticos não veem o uso dessas expressões como erro, 

mas tão somente como uma questão de adequado ou não adequado, a proposta de reescritura 

das falas pode contribuir menos em um ato de reflexão num processo comunicativo. A tarefa 

teria sido mais produtiva se a discussão fosse direcionada a uma abordagem reflexiva. Vale 

acrescentar, ainda, que, atualmente, mesmo os manuais de gramática normativa já não tratam 

com tanta ênfase a questão dos vícios de linguagem.       

Concluo, portanto, que, nesse item da questão, não se atingiu um dos objetivos gerais 

para o ensino da língua, qual seja, o de analisar criticamente diferentes discursos num 

processo de avaliação dos textos quanto à capacidade de identificar e repensar juízos de valor 

socioideológicos (preconceituosos) associados à linguagem e à língua, conforme previsto nos 

PCN.  

Outras atividades apresentadas na coleção, envolvendo esse mesmo conteúdo, 

seguem o padrão de trabalho percebido naquelas analisadas anteriormente. De fato, é bastante 

reduzido o número de atividades destinadas a explorar o conteúdo VL na coleção, como já 
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dito. São propostas de atividades que demandam menos reflexão do aluno para a resolução. 

Efetivamente, o trabalho com as variedades linguísticas, limitado apenas ao primeiro volume 

da coleção, é um ponto fraco apontado em outros momentos desta pesquisa, inclusive tendo 

sido salientado pelo PNLD (2017). 

 

3.2 Conteúdo Léxico  

 

Apresento, a seguir, o quadro contendo as propostas de atividades para o trabalho 

com léxico, feitas pelos PCN, considerando que elas são importantes no transcorrer das 

análises. 

 

 

                               Figura 14: Propostas de atividades para o trabalho com o Léxico  
                                  Fonte: BRASIL (1998, p. 84-85) 

 

Para a análise do conteúdo léxico, foi selecionada uma atividade que se encontra na 

Unidade 3, cuja temática é Ser jovem, na seção A língua em foco (p. 154) do volume 
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destinado ao 9º ano. Para o desenvolvimento desse conteúdo, os autores também utilizaram 

uma tira, agora do cartunista brasileiro Caco Galhardo, publicada no jornal Folha de S. Paulo, 

em 06/05/2014.  

Inicialmente, é oportuno ressaltar que o trabalho com o léxico, segundo os PCN 

destacam (p. 83), não pode tratar a palavra como “portadora de um significado absoluto”. É 

conveniente que as implicações semânticas que a envolvem sejam consideradas também. 

Ainda de acordo com o documento,  

É preciso entender, por um lado, que, ainda que se trate a palavra como 

unidade, muitas vezes ela é um conjunto de unidades menores (radicais, 

afixos, desinências) que concorrem para a constituição do sentido. E, por 

outro, que, dificilmente, podemos dizer o que uma palavra significa: o 

sentido, em geral, decorre da palavra com outras na frase e, por vezes, na 

relação com o exterior linguístico, em função do contexto situacional 

(BRASIL, 1998, p. 84). 

 

Dessa forma, quanto à presença de estudos do componente lexical na coleção 

Português: Linguagens, escolhi, dentre as atividades propostas, a de número 4, tendo em 

vista meus objetivos nesta pesquisa e, assim, concluir se ela possibilita uma atitude reflexiva 

no educando, segundo o que propõem os PCN.  

Outro ponto que convém apontar é o destaque que os autores da coleção dizem dar 

(MP, 2015) ao desenvolvimento de um trabalho em que léxico e semântica caminham lado a 

lado, uma vez que, segundo os PCN, “ainda que se trate a palavra como unidade, muitas vezes 

ela é um conjunto de unidades menores (radicais, afixos, desinências) que concorrem para a 

constituição do sentido” (ênfase adicionada). 

Nesse sentido, Ilari (2003, p. 42) pontua que “quando se pensa no tratamento a ser 

dado ao léxico no ensino do Português [...] é desejável que a escola se preocupe mais em 

formar atitudes e consolidar hábitos do que em atingir metas quantitativas arbitrariamente 

fixadas”.  

Na sequência, apresento a tira que serviu de base para as questões propostas pelos 

autores. 
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                   Figura 15: Atividade ilustrativa para o conteúdo Léxico 

  Fonte: Coleção Português: Linguagens (9º ano, 2015, p. 154) 

 

Considerando o diálogo entre os personagens da tira, é possível depreender algumas 

questões interessantes quanto à intencionalidade do texto. Como a mulher pôde afirmar que o 

Chico Bacon está há duas semanas sem tomar banho? De forma reflexiva, o aluno poderá 

concluir que é pelo odor que ela parece sentir e, também, pela observação do seu nariz 

(linguagem não verbal) e ainda por sua fisionomia denotando espanto. Além disso, quando ele 

afirma que é ecológico por economizar água, e que dessa forma pensa na natureza, a mulher 

contradiz seu argumento. Nesse momento, ela utiliza a palavra “porcológico”, numa alusão à 

sujeira. Assim, pode-se estabelecer uma relação com o processo de formação de palavras em 

referência ao neologismo criado pela personagem. Da mesma forma que Chico Bacon usa a 

palavra “ecológico”, a mulher imediatamente refuta seu argumento com a palavra 

“porcológico”.  

Ainda sobre os recursos gráficos utilizados na parte verbal da tira, é importante 

observar que, em todos os quadrinhos, foi utilizado o negrito. No primeiro deles, a fim de 

mostrar o espanto da mulher ao ressaltar que Chico Bacon está há duas semanas sem tomar 

banho; nos outros dois, possivelmente, para mostrar como cada personagem coloca em 

evidência aquilo que pretende comunicar, marcando a expressividade da linguagem.   

A respeito da expressividade, Bakhtin ([1952-52]1997) nos diz que a palavra é 

expressiva por natureza. Porém, essa expressividade não é própria da palavra, isoladamente. 

Ela se dá a partir da ligação da palavra com a realidade efetiva, atualizada, por sua vez, 

através do enunciado individual. Dessa forma, os negritos usados nos quadrinhos marcam a 
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expressividade típica da palavra, associada a uma realidade específica, conforme defende o 

autor. 

A questão apresentada guarda alguma consonância com o objetivo de “observar e pôr 

em uso aspectos discursivos, estilísticos e semânticos relacionados à estrutura e à formação de 

palavras” conforme previsto no MP (2015, p. 309). Dessa forma, atividades como essa podem 

concorrer para que o aluno desenvolva diversas competências, inclusive a lexical. Além disso, 

são importantes porque contribuem para que ele tenha consciência do significado de uma 

palavra, estabeleça conexões com outras e, assim, perceba os efeitos de sentido produzidos 

em decorrência das escolhas lexicais que faz. Por conseguinte, considero que as questões 

propostas podem suscitar no aluno a capacidade de fazer inferências e pressuposições ao ler, 

compreender e interpretar gêneros diversos, dependendo da forma como sejam conduzidas em 

sala de aula. 

É importante enfatizar que, a partir de inferências, sejam abordados pressupostos e 

subentendidos a fim de que informações implícitas nos textos possam ser identificadas pelos 

alunos. Esses fatores de textualidade contribuem no processo de leitura, pois desenvolvem a 

habilidade de interpretação na medida em que é possível inferir o significado de palavras e 

ideias no contexto. Dessa maneira, é preciso fazer inferências a fim de entender 

completamente o sentido dos enunciados verbais e não verbais, pois nem sempre eles estão 

explícitos no texto. Assim, muitas vezes, é necessário fazer a leitura das entrelinhas, ir além 

do que está dito numa leitura feita de forma superficial.  

Para que o aluno possa entender a forma como se apresentam os pressupostos, ele 

terá que ser capaz de identificar as pistas deixadas pelo autor do texto. Assim, noções de 

advérbios (ainda), certos verbos (tornar-se, continuar) e adjetivos são importantes nesse 

trabalho semântico. Quanto aos subentendidos, eles precisam ser deduzidos pelo contexto, 

pois não estão marcados no enunciado.   

Desse modo, esse tipo de trabalho contribui para tornar o aluno proficiente no ato de 

ler. Vale lembrar, ainda, que textos publicitários, anedotas e piadas são gêneros cuja 

interpretação depende da capacidade do leitor para perceber os subentendidos.   

Bakhtin ([1952-53]1997) também nos fala a respeito da importância do contexto. 

Segundo o autor, a um mesmo enunciado, dentro de um contexto, pode ser atribuído uma 

expressão positiva, negativa, irônica ou até sarcástica. O autor diz, ainda, que as significações 

atribuídas às palavras da língua na comunicação verbal ativa só são possíveis quando se 

considera a individualidade do locutor e o contexto em que o enunciado ocorre. 
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Na sequência dessa análise, nota-se que a solicitação que se faz no primeiro item da 

questão há pouco apresentada busca reportar-se à proposta de trabalho apresentada pelos PCN 

quanto à necessidade de tratar a palavra como um constituinte de unidades menores, além de 

levar em conta a forma como esses elementos contribuem para a construção do seu 

significado contextual. No entanto, a exploração é bastante superficial na medida em que 

apenas indicar como a palavra foi formada contribui pouco para levar o aluno a refletir sobre 

o processo de formação de palavras.    

Assim sendo, o processo empregado na formação do neologismo criado pela 

personagem teve como motivação o estabelecimento de relação com palavras já existentes na 

língua (ecologia, ecológico) sem, no entanto, dar muita ênfase ao assunto.   

Quanto ao item b da atividade, seu comando chama a atenção do aluno para o fato de 

que a palavra “porcológico” não existe e pede que ele dê o significado literal dela caso 

existisse. É importante atentar para esse detalhe do enunciado considerando que as palavras 

adquirem significados de acordo com o contexto em que são empregadas, como já dito, e, no 

caso dessa tira, o significado ser estabelecido em função da situação comunicativa. Por último, 

o item c da atividade trabalha com situações hipotéticas. Nesse caso, é esperado que as 

respostas à questão sejam livres. No entanto, é preciso ter em vista que o aluno aja de forma 

reflexiva a respeito do processo de formação de palavras para que sua resposta seja coerente. 

Nesse caso, respostas que não estejam articuladas com o assunto precisam ser discutidas com 

o propósito de fazer com que o educando perceba a importância da atividade para sua 

aprendizagem.    

Outra atividade selecionada para análise desse conteúdo encontra-se na Unidade 3, 

cuja temática é Ser jovem, na seção A língua em foco, no tópico Semântica e Discurso (p. 

155) do volume destinado ao 9º ano. Para o desenvolvimento da atividade, os autores 

utilizaram um anúncio publicitário, reproduzido na sequência.  
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                   Figura 16: Atividade ilustrativa para o conteúdo Léxico 

  Fonte: Coleção Português: Linguagens (9º ano, 2015, p. 155) 

 

Dentre as atividades propostas, tendo como base o anúncio publicitário, escolhi a de 

número 3, com a finalidade de verificar como é trabalhado o conteúdo léxico na coleção e se 

essa questão contribui para que o aluno aja de forma reflexiva.  

Antes de passar à análise da questão, vale mencionar o destaque que os autores da 

coleção dizem dar (MP, 2015) ao desenvolvimento de um trabalho em que léxico e semântica 

caminham lado a lado, pois, segundo os PCN (p. 84), “ainda que se trate a palavra como 

unidade, muitas vezes ela é um conjunto de unidades menores (radicais, afixos, desinências) 

que concorrem para a constituição do sentido” (ênfase adicionada).   

Em relação à questão objeto de análise, percebe-se que no item a é exigido que o 

aluno tenha adquirido conhecimentos metalinguísticos a fim de responder ao que é solicitado. 

Segundo Possenti (2012), o ensino de nomenclaturas não invalida o processo de reflexão que 

deve nortear o trabalho com as estruturas da língua. Contudo, o fato de o aluno saber esses 

nomes (prefixos, sufixos, desinências), por si só, não contribui em nada para que ele se torne 

apto à análise de questões como a que ora é analisada segundo o pesquisador. 
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Quanto ao item b da questão, considero que a proposta é importante na medida em 

que o professor pode desenvolver um trabalho reflexivo voltado para o significado dos afixos 

na formação de palavras e a consequente produção de sentidos que se pretende atingir. É 

pertinente ter em conta, ainda, que as palavras não são escolhidas de forma aleatória. Portanto, 

que isso fique claro para o aluno, ao analisar a forma como o anúncio foi concebido, a fim de 

que ele perceba o que está subjacente na escolha de certas palavras nesse gênero.  

É fundamental relevar que, em um anúncio publicitário, a seleção lexical (estilo 

linguístico) também não é feita ao acaso, pois, nesse gênero, existe um processo ideológico 

presente e, dessa forma, o consumidor é direcionado a acreditar que necessita do produto 

anunciado. Assim, é importante que haja palavras e expressões que trabalhem 

inconscientemente com esse aspecto de levar o consumidor a realmente acreditar que 

necessita daquilo que é anunciado. 

Em relação ao estilo, para Bakhtin ([1952-53]1997), ele diz respeito às escolhas 

linguísticas que o locutor faz a fim de externar aquilo que pretende dizer. Essas escolhas são 

tanto de ordem lexical quanto sintática e, também, de registro (formal ou informal). No caso 

do anúncio publicitário destacado na questão em análise, podem-se observar, ainda, os efeitos 

que o anunciante pretende produzir com a utilização de cores fortes e ênfase na imagem do 

produto veiculado. Assim, ele vale-se da linguagem verbal e imagética no anúncio com o 

intuito de persuadir o consumidor a adquirir o produto. A seleção lexical é cuidadosa e as 

construções sintáticas bem estruturadas, embora esses aspectos não tenham sido considerados 

pelos autores ao explorar esse gênero. 

Nas palavras de Bakhtin ([1952-53]1997, p. 284),  

 

O estilo é indissociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas e, 

o que é particularmente importante, a unidades composicionais: tipo de 

estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os 

outros parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o 

leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, etc.). 

 

O último item da questão trata da construção dos argumentos e a finalidade do 

anúncio valendo-se do uso de afixos. Nesse sentido, é pertinente destacar que, ao tratar a 

palavra como constituinte de unidades menores, a proposta apresentada pelos autores da 

coleção atende, ainda que de forma tênue, ao que está sugerido nos PCN quanto à necessidade 

de se levar em consideração de que forma esses elementos (afixos) contribuem para o 

significado contextual.  
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Da análise dessa questão, constatei que ela, de certa forma, contribui na orientação 

ao aluno tomando como base o fato de que ele poderá perceber que, num processo de 

formação de palavras, os elementos constituintes têm importância relevante na construção dos 

sentidos. Portanto, ao fazer a leitura de um anúncio publicitário, mais que ler palavras de 

forma isolada, o aluno precisa entender o significado delas no contexto de produção desse 

gênero, considerando que Bakhtin ([1952-53]1997) nos diz que, dependendo do gênero, a 

forma composicional, o tema e o estilo ganham significados específicos, reforçando, mais 

uma vez, a importância do contexto. 

Isto posto, convém referir ao que dizem os PCN sobre esse tipo de atividade. Para o 

documento, as atividades envolvendo o conteúdo léxico devem orientar o aluno para que ele 

seja capaz de “explorar ativamente um corpus que apresente palavras que tenham o mesmo 

afixo ou desinência, para determinar o significado de unidades inferiores à palavra” (p. 84). 

Além disso, ainda de acordo com os parâmetros, o contexto de produção é relevante, visto que 

os recursos expressivos, a variedade da língua e o estilo precisam ser adequados às situações 

de uso da linguagem e desenvolvidos de forma articulada. No caso do gênero anúncio 

publicitário, o locutor leva em consideração a forma como o texto é organizado a fim de 

atingir seus objetivos. Faz-se uso do registro formal da língua, porém num estilo em que a 

utilização adequada da linguagem concorra para que a intenção enunciativa se realize levando 

em conta os interlocutores que se pretende atingir e o espaço de circulação (esfera de 

atividade humana) do texto.  

As demais questões encontradas na coleção, tratando desse conteúdo, mostram que 

os autores adotam um paradigma de trabalho semelhante ao que foi visto nas atividades 

anteriormente analisadas. O assunto será discutido em tópico específico. 

 

3.3 Conteúdo Ortografia 

 

Na sequência, apresento o quadro contendo as propostas feitas pelos PCN para este 

conteúdo considerando que são importantes no desenvolvimento das análises. 
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                                      Figura 17: Propostas de atividades para o trabalho com a ortografia 
                                      Fonte: BRASIL (1998, p. 86) 

 

Para a análise do conteúdo ortografia, foi selecionada uma atividade que se encontra 

na Unidade 2, cuja temática é Heróis, na seção denominada De olho na escrita, tópico 

Exercícios (p. 38) do volume destinado ao 7º ano. Para o desenvolvimento desse conteúdo, os 

autores escolheram, mais uma vez, uma tira do cartunista brasileiro Fernando Gonsales.  

Tendo a tira como texto-base para esse conteúdo, são apresentadas duas questões das 

quais será a analisada a primeira, a fim de verificar se ela enfoca o estudo da ortografia em 

consonância com o que propõem os PCN. Nessa direção, destaca-se a importância do trabalho 

reflexivo nos estudos de qualquer eixo do conhecimento. Nas palavras de Morais (2007), o 

aprendizado da ortografia feito de forma reflexiva sempre dá oportunidade a novas 

descobertas. Assim, com a análise da questão selecionada, será possível concluir se o aluno 

realmente fará a descoberta de novas palavras a partir de um radical. Esse trabalho com grupo 

de palavras da mesma família objetiva proporcionar uma aprendizagem mais segura na 

medida em que favorece a percepção do aluno quanto ao uso de determinadas letras e formas 

escritas. Porém, não existe garantia de que ele seguramente atingirá esse conhecimento 

resolvendo uma ou duas questões enfocando esse tipo de atividade.  

Por oportuno, tendo como referência o que propõem os PCN sobre a prática de 

análise linguística, ressalta-se a importância das questões que levem o aluno a refletir sobre o 

funcionamento do sistema grafo-fonêmico da língua e suas convenções ortográficas. Num 
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processo de análise sobre as restrições que o contexto impõe ao emprego de algumas letras e 

considerando a ortografia um meio de acesso para reflexão sobre a língua, a maneira como os 

autores trabalham esse conteúdo não atende plenamente a proposta dos PCN quanto a um 

ensino feito prioritariamente pela reflexão, dado que são questões que não garantem uma 

atitude reflexiva do aluno.   

Em relação às atividades referentes à ortografia, esta análise leva em conta, dentre 

outros autores, os estudos desenvolvidos por Morais (2007).  

Na sequência, apresento a tira que serviu de base para as questões propostas pelos 

autores. 

 

 

 

                             Figura 18: Atividade ilustrativa para o conteúdo Ortografia 

            Fonte: Coleção Português: Linguagens (7º ano, 2015, p. 37) 

 

Aqui, foram apresentadas apenas duas questões envolvendo o trabalho ortográfico 

com as letras g e j. É preciso levar em conta, ainda, que, no início da seção De olho na 

escrita, o aluno é conduzido em um trabalho de construção do conceito, conforme os autores 

da coleção ressaltam no MP (2015). A partir desse trabalho, Cereja e Magalhães chamam a 

atenção para o fato de que, na língua portuguesa, nem sempre um fonema corresponde a uma 

única letra. Assim, no caso das letras g e j, elas podem ter o mesmo som antes de 

determinadas vogais e sons diferentes antes de outras. Isso explica por que é comum surgirem 

dúvidas quanto à grafia de palavras que apresentam o fonema /ʒ/, como em girafa e jeito. Essa 

particularidade precisa ficar muito evidente para que o aluno perceba as diferenças. Convém 

lembrar que a letra g, antes das vogais e e i, tem o som de j, como nas palavras „girafa‟, „gelo‟. 
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Por consequência, surgem as dúvidas ortográficas na escrita. Mas isso não ocorre com a letra 

j.    

Para Cagliari (2002), a ausência de conhecimentos linguísticos de muitos professores 

de língua materna e o distanciamento de métodos de ensino mais eficazes são, em grande 

parte, responsáveis pelas dificuldades de aprendizagem da ortografia. Esse autor defende, 

ainda, que o conhecimento da realidade linguística e de teorias científicas sobre a língua são 

fundamentais para que o aluno possa refletir criticamente sobre os usos do idioma. Além 

disso, para o pesquisador, é importante que o aprendiz seja capaz de desassociar a fala da 

escrita na medida em que elas são distintas, mesmo havendo apenas uma forma ortográfica 

convencional. 

Ainda sobre as dificuldades no aprendizado da ortografia, Bagno (2007, p. 126) 

aponta que não podem continuar existindo  

 

a ideia (preconceituosa) de que quem escreve „tudo errado‟ é um „ignorante‟ 

da língua, pois o aprendizado da ortografia se faz pelo contato íntimo e 

frequente com textos bem escritos, e não com regras mal elaboradas ou com 

exercícios pouco esclarecedores (destaques no original).  

 

Desse modo, no trabalho com o eixo da escrita, na produção textual, há necessidade 

de que as normas da língua escrita sejam observadas. Assim, a fim de dirimir dúvidas em 

relação à grafia das palavras, os autores recomendam o uso do dicionário (MP, p. 290). Essa 

orientação está em consonância com o que dizem os PCN a respeito dos procedimentos de 

consulta às obras de referência. Segundo os parâmetros, na refacção de textos na análise 

linguística, há mecanismos que sugerem encaminhamentos possíveis para a realização da 

tarefa. Essas sugestões encontram-se no quadro apresentado no início da análise de atividades 

envolvendo o conteúdo ortografia (p. 100).  

 Além disso, o documento faz mais um alerta ao afirmar que 

 

a construção de regras ou as atividades preparadas para que o aluno possa se 

apropriar das regularidades descobertas não têm um fim em si mesmas. Se o 

objetivo é que os alunos escrevam com correção nos textos que produzem, é 

preciso reintroduzir as competências desenvolvidas no texto (BRASIL, 1998, 

p. 86).  
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Ainda que haja algumas orientações (regras) que ajudem na aprendizagem da 

ortografia, é sempre preferível realizar um trabalho de forma reflexiva, pois os resultados são 

mais produtivos quando o aluno constrói o próprio conhecimento.  

Voltando à atividade, ressalto que, após a leitura da tira usada como texto-base para 

o assunto e, muito provavelmente, sua interpretação, explorando os aspectos de produção, a 

questão em observação chama a atenção pelo fato de propor um trabalho em que o aluno crie 

família de palavras. Esse tipo de atividade é importante na medida em que o próprio aluno 

descobre novas palavras com o mesmo radical. Assim, ele irá inferir a regra de uma 

regularidade na escrita, pois perceberá que todas as palavras são grafadas da mesma forma. 

Logo, poderá diminuir suas dúvidas sobre o emprego de determinadas letras. Além do mais, 

ao tirar suas próprias conclusões, o educando terá oportunidade de consolidar sua 

aprendizagem.   

Ainda em relação à questão analisada, é significativo notar que, no último item da 

atividade, nas sugestões de respostas, alerta-se quanto à escrita de viajem (com j em se 

tratando de verbo). Por que, então, se a palavra se refere ao substantivo viagem, é escrita com 

g? O aluno poderia questionar. Essa atividade pode propiciar momento para uma reflexão a 

respeito desses aspectos ortográficos na escrita. Não é suficiente afirmar que se usa j ou g, 

dependendo da classe morfológica da palavra, sem uma explicação lógica para isso. A 

reflexão precisa ir muito além das respostas dadas nos moldes em que são encontradas nos 

exercícios tradicionais enfocando a questão ortográfica. Segundo Possenti (2012), não há 

nada de errado em usar terminologias como substantivo, verbo, pronome, etc. Acrescenta que 

não pode ser priorizada é a cobrança desses termos em avaliações em detrimento de uma 

atitude reflexiva. Para ele, isso não colabora em nada para o desenvolvimento reflexivo por 

parte do aluno. Pelo contrário, leva-o a considerar que não sabe a própria língua mesmo 

fazendo uso dela diariamente.   

Morais (2007) diz que a escola, ao assumir a responsabilidade de ensinar ortografia 

aos alunos, não pode confundir essa atitude com uma volta ao ensino tradicional de Língua 

Portuguesa. Conforme lembram os PCN, ao invés de sobrecarregar o aluno com numerosos 

exercícios de preenchimento de lacunas, correção e cópia de palavras e outros dessa natureza, 

como se a ortografia fosse aprendida de forma passiva, que seja feito um trabalho reflexivo 

sobre a língua. Nessa direção, Possenti (2012, p. 80) afirma que 

Na escola, seguramente, os erros de ortografia ocupam uma grande parte do 

tempo e das energias do professor. Há dois tipos de erros ortográficos, 

ambos fortemente motivados: os que decorrem da falta de correspondência 
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entre sons e letras, mesmo para uma variante padrão de uma mesma região, e 

os que decorrem da pronúncia variável em regiões ou grupos sociais 

diferentes. 

 

Finalmente, embora, num primeiro momento, pareça que a tira tenha sido 

subutilizada, devido à produção de apenas duas questões, para mim, elas dão margem a uma 

discussão bastante proveitosa sobre ortografia, desde que o professor tenha formação 

adequada para isso. Porém, o livro ignora alguns aspectos dessa reflexão. Até porque o 

assunto não se esgota em apenas algumas aulas. Esse trabalho precisa ser realizado 

continuamente, segundo os PCN. 

Outra atividade incluindo o conteúdo ortografia, selecionada para análise, encontra-

se na Unidade 3, cuja temática é Ser jovem, na seção denominada De olho na escrita, tópico 

Exercícios (p. 176) do volume destinado ao 9º ano. Para o desenvolvimento dessa atividade, 

os autores utilizaram um fragmento retirado do livro “Manual de sobrevivência familiar”.  

Apresento, na sequência, a questão. 

 

 

Figura 19: Atividade ilustrativa para o conteúdo Léxico 

           Fonte: Coleção Português: Linguagens (9º ano, 2015, p. 176) 

 

O enunciado da questão pede que o aluno reescreva, em seu caderno, as palavras em 

que faltam letras. Do meu ponto de vista, um exercício de reescrita seria mais produtivo se 

houvesse uma produção escrita e, a partir dela, ocorresse uma refacção do texto, conforme já 

discutido nesta Dissertação de Mestrado, abordando questões que envolvam dificuldades 

ortográficas.  



107 

Portanto, um exercício em que o aluno tão somente copie as palavras em seu caderno 

completando-as com as letras propositalmente suprimidas pouco favorece a oportunidade que 

a reescrita/refacção de textos oportuniza como atividade de reflexão sobre a linguagem. E o 

que considero de primordial importância: o fato de a refacção ser considerada um dos 

aspectos fundamentais para a prática de análise linguística. A esse respeito, Geraldi (1995) 

assegura que 

 

(...) a análise linguística a se praticar em sala de aula não é simples correção 

gramatical de textos face a um modelo de variedade e de suas convenções: 

mais do que isso, ela permite aos seus sujeitos retomar suas intuições sobre a 

linguagem, aumentá-las, torná-las conscientes e mesmo produzir, a partir 
delas, conhecimentos sobre a linguagem que o aluno usa e que outros usam 
(GERALDI, 1995, p. 217). 

Portanto, o trabalho com questões ortográficas embasado em improdutivas atividades 

de cópia e preenchimento de lacunas não atende ao que recomendam os PCN ao afirmarem 

que 

 

(...) Tomando como ponto de partida o texto produzido pelo aluno, o 

professor pode trabalhar tanto os aspectos relacionados às características 

estruturais dos diversos tipos textuais como também os aspectos 

gramaticais que possam instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade 

escrita da língua (BRASIL, 1998, p. 80, ênfase adicionada). 

 

Isto posto, e considerando o enfoque que os PCN dão quanto ao estudo das questões 

ortográficas, percebe-se que essa atividade pouco contribui para que o aluno reflita a respeito 

do emprego de determinadas letras na escrita. Em relação a isso, convém reiterar a 

importância do trabalho reflexivo nos estudos de qualquer eixo do conhecimento. Por 

oportuno, vale mencionar aqui, novamente, as palavras de Morais (2007) ao certificar que o 

aprendizado da ortografia feito de forma reflexiva sempre dá oportunidade a novas 

descobertas. Assim, para esse autor, é responsabilidade da escola ensinar ortografia aos 

alunos, mas não de forma tradicional. Com efeito, a questão selecionada mostra que o aluno 

poderá não fazer a descoberta de novas palavras a partir do exercício de preenchimento de 

lacunas.  

Quanto ao tipo de atividade que é proposta, os PCN (p. 85) sustentam que 

“infelizmente, a ortografia ainda vem sendo tratada, na maioria das escolas do ensino 

fundamental, por meio de atividades de identificação, correção de palavra errada, seguidas de 

cópia e de enfadonhos exercícios de preenchimento de lacunas”. Desse modo, o documento 

propõe que “ao invés de sobrecarregar o aluno com pesada metalinguagem (radical, 
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desinências, afixos), deve-se insistir no uso do paradigma morfossintático para a construção 

de regularidades ortográficas” (p. 86). 

Para mim, questão dessa natureza (preenchimento de lacunas) faria sentido desde que 

concorresse para que o aluno pudesse estabelecer uma relação entre as palavras do texto com 

outras do mesmo campo lexical ou família, em um processo de construção de relações 

lexicais, conforme propõem os PCN. Isso poderia ser um trabalho conjunto entre os 

conteúdos ortografia e léxico. Aliás, seria bom se houvesse uma relação de contiguidade bem 

próxima entre esses dois conteúdos, pois um trabalho realizado de forma conjunta entre 

ortografia e léxico, na minha percepção, decerto, é mais produtivo. Consequentemente, uma 

proposição de variados exercícios envolvendo os aspectos ortográficos da língua seria uma 

alternativa para que o educando percebesse a importância de usar determinadas palavras a fim 

de produzir os efeitos de sentido desejados. Sendo assim, vale ainda incluir a questão 

semântica na medida em que o léxico está exposto a uma multiplicidade de sentidos que 

determinadas palavras adquirem quando empregadas num contexto. 

Somente atividades que levem a uma reflexão instigante fazem sentido se se pretende 

realizar um trabalho profícuo nas questões ortográficas. Portanto, uma questão em que o 

aluno meramente preenche lacunas em um fragmento de texto não atende à sugestão dos PCN 

(p. 84) ao propor “atividades que podem orientar o educando quanto à construção de relações 

lexicais, de modo a, progressivamente, construir um conjunto de estratégias de manipulação e 

processamento das palavras”. Nessa sequência, o documento propõe “apresentar textos 

lacunados para, por meio das propriedades semânticas e das restrições selecionais, explicitar a 

natureza do termo ausente” (p. 84). Esses aspectos não foram observados na coleção.    

Considero que o trabalho com o emprego de letras como c, ç, s, sc, ss, etc. poderia 

ser desenvolvido, de forma mais proveitosa, num contexto em que palavras grafadas com 

essas letras, em posição que fosse capaz de gerar dúvidas, suscitasse no aluno uma atitude de 

reflexão decorrente da escolha de uma ou outra a fim de produzir os efeitos de sentido 

pretendidos.  Desse modo, insisto na necessidade de se propor ao aluno atividades conjuntas 

entre léxico e ortografia. Por exemplo, o emprego de palavras como concerto e conserto, 

cela e sela, cessão, sessão e seção, seria uma oportunidade para que ele percebesse a 

importância da ortografia na escrita. Nesse sentido, vale a pena destacar o fato de que muitas 

palavras apresentam a mesma pronúncia, no entanto as variações na escrita produzem 

sentidos diferentes. Sobre isso, os PCN lembram que “ao realizar atividades de análise e 

reflexão sobre a língua, os alunos necessitam identificar e analisar as interferências da fala na 

escrita” (p. 86). Porém, é preciso, mais uma vez, relembrar que toda e qualquer atividade 
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precisaria ocorrer conectada a algum contexto de produção o mais próximo possível da 

realidade.  Ademais, o uso do dicionário como instrumento para esclarecer dúvidas não pode 

ser esquecido, principalmente considerando que, nas palavras de Possenti (2012), o 

tratamento de questões voltadas para os erros de ortografia demanda muito tempo e energia 

do professor. 

A propósito, em conformidade com os PCN, o trabalho do professor não pode se 

limitar à higienização do texto num processo em que somente a transgressão às regras de 

ortografia, concordância, pontuação, etc. é observada. Finalmente, é oportuno sublinhar que, 

na última avaliação por que passou a coleção Português: Linguagens, houve recomendação 

do PNLD (2017) quanto à relevância de se ampliar o trabalho com o uso do dicionário. Isto 

nos remete aos PCN ao dizerem que “(...) em caso de dúvida, adotar procedimentos de 

consulta” (p. 86).  

Com as outras questões trabalhadas na coleção, abrangendo esse conteúdo, foi 

possível depreender que Cereja e Magalhães mantêm o mesmo modelo de tratamento dado às 

que já haviam sido analisadas. Essas semelhanças serão mostradas no tópico seguinte. 

 

3.4 Considerações sobre outras questões propostas na coleção analisada  

 

A fim de consolidar os resultados já alcançados com a análise apresentada neste 

capítulo, ampliei a pesquisa abrangendo o percentual de questões que, para mim, possibilitam 

análise reflexiva por parte do aluno. Assim, realizei levantamento das atividades que ensejam 

a realização de um trabalho voltado para a reflexão, segundo a proposta dos PCN. Os 

resultados se encontram na tabela na sequência. É oportuno reforçar que essa verificação foi 

feita apenas para os conteúdos analisados nesta dissertação.  

 

     Tabela 3: Atividades que oportunizam reflexão na coleção Português: Linguagens  

 

Conteúdos 

analisados 

                 Anos 

6º  7º  8º  9º  Total ativ. Reflexão % 

Variação linguística 22 - - - 22 04 18,18 

Léxico - 14 - 27 41 08 19,51 

Ortografia - 26 36 22 84 12 14,28 

    

            Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

 



110 

A partir dos resultados obtidos (tabela 3), a seguir, apresento, resumidamente, 

informações sobre minha percepção em relação a outras questões que mantêm o mesmo 

padrão das demais analisadas. As páginas dos livros onde se encontram essas atividades estão 

no Anexo 3. Na sequência, faço algumas ponderações quanto a esses exercícios não 

promoverem adequadamente, na minha percepção, reflexões nos educandos.  

Vale lembrar que, para essa amostra, não serão feitas considerações de forma 

analítica, pois isso já foi realizado no decorrer deste capítulo. No entanto, os dados ora 

apresentados servem para complementar os resultados obtidos.  

 
Tabela 4: Amostra de atividades que mantêm o mesmo padrão das demais analisadas 

 

Conteúdos Ano Páginas Descrição das Atividades Propostas 

Variação linguística 6º  49 Atividades 1 a 3 – O texto que serviu de base às questões é do  

gênero notícia. No entanto, as atividades propostas não favorecem 

um trabalho amplo com as variedades linguísticas. Vale ressaltar, 

ainda, que para o conteúdo VL há bastante texto teórico e poucas 

atividades práticas nesse volume da coleção. A propósito, esse 

conteúdo é tratado somente no 6º ano.  

    

Léxico 8º  115 Atividade 1 – Fragmento de texto de onde é retirada apenas uma 

palavra que serve de modelo para a atividade. Trata-se de uma 

questão do tipo “siga o exemplo”.  

9º  153 Atividades 1 e 2 – Anúncio publicitário para identificar processo 

de formação de palavras. As questões relativas ao anúncio também 

não levam o aluno a uma atitude reflexiva. Mas esse aspecto não é 

objetivo deste trabalho de mestrado. 

    

Ortografia 7º  

  

38 Atividade 2 – preenchimento de lacunas com as letras j ou g. 

174 Atividade 3 – preenchimento de lacunas com a ou há em frases 

sem nenhuma relação com o texto (gênero tira). 

181 Atividades 1, 2 e 3 – preenchimento de lacunas com x ou ch. 

8º 246 Atividade 2 – fragmento retirado de um livro paradidático a fim de 

que o aluno preencha as lacunas com as diversas formas da 

palavra porque.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

 

Dada a baixa incidência de questões favorecendo um ensino do tipo reflexivo, pode-

se afirmar que os autores Cereja e Magalhães ainda abordam os conhecimentos linguísticos 

numa perspectiva metodológica altamente transmissiva, pelo menos em relação aos conteúdos 

verificados. 

Percebe-se, então, que a coleção privilegia os conteúdos linguísticos como um fim 

em si mesmo, tendo como base a gramática de cunho tradicional no trabalho com a língua. Os 

conteúdos ainda são apresentados num enfoque em que classes de palavras e termos da oração 

são trabalhados na forma de atividades que pouco promovem discussões em relação aos usos 
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da língua em situações reais de interação. Dessa forma, falta uma articulação com os temas e 

gêneros expostos na coleção no trato com os fatos envolvendo a linguagem.   

Ainda que essa coleção apresente uma diversidade de gêneros, vale relevar que 

alguns deles, como tira, charge, cartum, servem apenas como pretexto para introdução de 

conteúdos de caráter gramatical. Assim, nas atividades analisadas, fica evidente que poucas 

vezes o aluno é solicitado a discutir pontos relevantes sobre os usos da língua, em especial da 

“norma urbana culta de prestígio”, nomenclatura mencionada pelos PCN.  

Por último, numa verificação dos comandos para as questões, nos conteúdos 

analisados, pôde-se observar que é recorrente o trabalho com preenchimento de lacunas com 

letras ou palavras. Isso até seria produtivo desde que acarretasse uma atitude reflexiva no 

educando conforme sugerem os PCN. Além disso, os autores valem-se de grande número de 

frases totalmente descontextualizadas nessas atividades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta Dissertação de Mestrado resultou de pesquisa envolvendo o ensino da Variação 

Linguística, Léxico e Ortografia em uma coleção de LDP e buscou verificar como a proposta 

de trabalho com esses conteúdos, sugerida pelos PCN, vem sendo aplicada numa coleção de 

Livros Didáticos de Português de grande alcance nacional de adoção. Além disso, foi 

discutido em que medida as atividades referentes aos conteúdos analisados atendem às 

propostas dos PCN quanto à abordagem da AL e como elas contribuem para o uso reflexivo 

da língua. 

Avalio que, ao longo de quase duas décadas, desde o lançamento dos PCN, em 1998, 

as pesquisas produzidas sobre esses parâmetros criticam muito o ensino de gramática 

tradicional. Porém, essa não é uma crítica propriamente aos conteúdos contemplados, mas ao 

viés como eles são trabalhados ainda hoje, conforme registra o próprio documento. É 

importante enfatizar que o termo “tradicional”, ora empregado, não assume, necessariamente, 

uma conotação negativa, mas tão somente relaciona-se, muito mais, a um “(...) conjunto de 

práticas que se solidificaram com o passar do tempo, com regularidade de ocorrência, o que 

terminou por constituir uma tradição” (MENDONÇA, 2006, p. 201).  

Estou convencido de que a abordagem gramatical, como pôde ser observado na 

análise de algumas atividades selecionadas da coleção didática Português: Linguagens 

(2015), evidenciou que ela ainda precisa se adequar melhor às orientações dos PCN. Isso se 

comprova, também, pelas observações da equipe de avaliadores responsável pelo PNLD 

(2017) ao constatar que a obra ainda não se adequou em alguns pontos. O uso do dicionário e 

o trabalho com as variações linguísticas foram mencionados na análise. Além disso, a coleção 

ainda trabalha de forma tradicional em muitos conteúdos gramaticais. Mas os próprios autores 

deixam isso claro no MP (2015). Portanto, eles têm consciência de que precisam continuar se 

adaptando aos parâmetros. 

Na pesquisa realizada, constatei que, nas atividades destacadas para análise, é dada 

pouca ênfase à elaboração de questões abordando os aspectos formais da língua que ensejem 

atitudes reflexivas dos educandos conforme mostram os dados numéricos constantes da tabela 

3. Por exemplo, no conteúdo variação linguística, de um total de 22 (vinte e duas) questões, 

somente 04 (quatro) promovem a reflexão do aluno. Em relação ao trabalho com o léxico, de 

41 (quarenta e uma) atividades, apenas 08 (oito) delas são capazes de levar o aluno a agir de 

forma reflexiva. E no trato com a ortografia de um total de 84 (oitenta e quatro) exercícios, 

detectou-se que não mais que 12 (doze) delas contribuem no sentido de propiciar essa 
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reflexão. Assim, para mim, ficou evidente que, embora os autores da coleção, Cereja e 

Magalhães, apresentem, no MP (2015), uma boa proposta de trabalho, ela ainda não atende, 

de forma satisfatória, ao que propõem os PCN para os conteúdos avaliados, mesmo decorridas 

quase duas décadas após o lançamento desse material didático. Um exemplo quanto à 

abordagem de conteúdos gramaticais é a forma recorrente com que se privilegia a 

metalinguagem. Deste modo, do ponto de vista dos avaliadores do PNLD (2017), segundo o 

Guia de livros didáticos, a coleção ainda mantém, no eixo dos conhecimentos linguísticos, 

“a ordem costumeira do estudo gramatical, traz atividades que consideram a produção de 

sentido dos textos, mas também opera com exercícios tradicionais de fixação e classificação” 

(p. 48, ênfase adicionada). Assim sendo, o Guia recomenda que, ao optar por essa coleção, o 

professor esteja atento ao trabalho com os conteúdos linguísticos.    

Além disso, é importante frisar que, como já dito, no caso da coleção Português: 

Linguagens, ela vem passando por sucessivas reformulações, desde seu lançamento em 1998, 

visando a uma adequação às novas propostas de ensino conforme declaram Cereja e 

Magalhães. Não obstante, quero destacar que, segundo as palavras dos autores (MP, 2015), o 

sucesso no trabalho com a Língua Portuguesa depende, entre outros fatores, da postura dos 

professores. De minha parte, isso não é uma crítica ao trabalho docente, até porque esta 

pesquisa não enfoca esse aspecto. Mas concordo que, por experiência própria, convém 

considerar que esse agravante possa existir.  

Outro aspecto que considero importante destacar está relacionado à busca por novos 

caminhos no ensino de Língua Portuguesa. Conforme se tem conhecimento, através das 

leituras realizadas, pesquisas envolvendo professores da Educação Básica dão conta de que 

muitos docentes têm interesse em mudar sua prática pedagógica na maneira de trabalhar a 

língua materna, em especial sob o aspecto da análise linguística.   

Por tudo isso, considero ter atingido meus objetivos nesta pesquisa e que, ao concluir 

este trabalho, ele possa contribuir, de algum modo, com todos aqueles que se interessam pelo 

ensino, e mais ainda, pela aprendizagem da língua. De modo especial, espero que o resultado 

desta pesquisa seja útil aos professores de Língua Portuguesa de Jataí (GO). 

Finalmente, quero reiterar afirmações anteriores de que, por melhor que um livro 

didático seja, sem a mediação de um professor, jamais se atingirá um ensino produtivo. Nesse 

sentido, cito as palavras de Lajolo (1996, p. 9), ao dizer que “o melhor dos livros didáticos 

não pode competir com o professor: ele, mais do que qualquer livro, sabe quais os aspectos do 

conhecimento falam mais de perto a seus alunos, que modalidades de exercício e que tipos de 

atividade respondem mais fundo em sua classe”. 
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Finalizo considerando que o professor é parte inerente e necessária no processo de 

levar o aluno a transformar informação em conhecimento.  
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APÊNDICE A 

ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL 

VINCULADAS À SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JATAÍ, NO 

PERÍODO DE 2002 A 2014 

 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS 

 

 

 

 

 

2002 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho Português: Linguagens 

Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho Português: Linguagens 

Colégio Estadual Frei Domingos Português: Linguagens 

Colégio Estadual João Roberto Moreira Português: Linguagens 

Colégio Estadual José Feliciano Ferreira Português: Linguagens 

Colégio Estadual Marcondes de Godoy Português: Linguagens 

Colégio Estadual Serafim de Carvalho Português: Linguagens 

Colégio Estadual Nestório Ribeiro Português: Linguagens 

Escola Estadual José Manoel Vilela Português: Linguagens 

Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi 
ALP: Análise, Linguagem e 

Pensamento 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS 

 

 

 

 

 

2005 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho Português: Linguagens 

Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho Português: Linguagens 

Colégio Estadual Frei Domingos Português: Linguagens 

Colégio Estadual João Roberto Moreira Português: Linguagens 

Colégio Estadual José Feliciano Ferreira Português: Linguagens 

Colégio Estadual Marcondes de Godoy Português: Linguagens 

Colégio Estadual Serafim de Carvalho Português: Linguagens 

Colégio Estadual Nestório Ribeiro Português: Linguagens 

Escola Estadual José Manoel Vilela Português: Linguagens 

Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi Português: Linguagens 
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ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS 

 

 

 

 

 

2008 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho Tudo é Linguagem 

Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho Tudo é Linguagem 

Colégio Estadual Frei Domingos Tudo é Linguagem 

Colégio Estadual João Roberto Moreira 
Textos & Linguagens - Língua 

Portuguesa 

Colégio Estadual José Feliciano Ferreira Tudo é Linguagem 

Colégio Estadual Marcondes de Godoy Tudo é Linguagem 

Colégio Estadual Serafim de Carvalho Tudo é Linguagem 

Colégio Estadual Nestório Ribeiro Tudo é Linguagem 

Escola Estadual José Manoel Vilela Tudo é Linguagem 

Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi Tudo é Linguagem 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS 

 

 

 

 

2011 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho Português - A Arte da Palavra 

Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho Diálogo - Edição Renovada 

Colégio Estadual Frei Domingos Português - A Arte da Palavra 

Colégio Estadual João Roberto Moreira Diálogo - Edição Renovada 

Colégio Estadual José Feliciano Ferreira Português - A Arte da Palavra 

Colégio Estadual Marcondes de Godoy Português - A Arte da Palavra 

Colégio Estadual Serafim de Carvalho Português - A Arte da Palavra 

Colégio Estadual Nestório Ribeiro Português - A Arte da Palavra 

Escola Estadual José Manoel Vilela Português: Linguagens 

Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi Português - A Arte da Palavra 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS 

 

 

2014 

Colégio Estadual Alcântara de Carvalho Para Viver Juntos Português 

Colégio Estadual Emília Ferreira de Carvalho Para Viver Juntos Português 

Colégio Estadual Frei Domingos Para Viver Juntos Português 

Colégio Estadual João Roberto Moreira Para Viver Juntos Português 

Colégio Estadual José Feliciano Ferreira Para Viver Juntos Português 

Colégio Estadual Marcondes de Godoy Para Viver Juntos Português 
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 Colégio Estadual Serafim de Carvalho Para Viver Juntos Português 

Colégio Polícia Militar Goiás Nestório Ribeiro Para Viver Juntos Português 

Escola Estadual José Manoel Vilela 
Escola deixou de ofertar ensino do 6º 

ao 9º ano 

Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi Para Viver Juntos Português 

 

Fonte: FNDE / Elaboração própria (2016) 
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APÊNDICE B 

 

LIVROS DIDÁTICOS MAIS ADOTADOS 

 
ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS PERCENTUAL 

2002 9 Português: Linguagens 90% 

1 ALP: Análise, Linguagem e Pensamento 10% 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS PERCENTUAL 

2005 10 Português: Linguagens 100% 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS PERCENTUAL 

2008 9 Tudo é Linguagem 90% 

1 Textos & Linguagens - Língua Portuguesa 10% 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS PERCENTUAL 

 

2011 

7 Português - A Arte da Palavra 70% 

2 Diálogo - Edição Renovada 20% 

1 Português: Linguagens 10% 

ANOS ESCOLAS LIVROS ADOTADOS PERCENTUAL 

2014 10 Para Viver Juntos Português 100% 

 

Fonte: FNDE / Elaboração própria (2016) 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – SUMÁRIO DOS PCN 
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ANEXO 2 – ATIVIDADES ANALISADAS - ÍNTEGRA 
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ANEXO 3 – OUTRAS ATIVIDADES 

Variação linguística 
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Léxico 
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Ortografia 
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