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RESUMO 
 
Este estudo buscou investigar o tratamento dado ao “ensino de gramática” ou à “análise 
lingüística”, em currículos e livros didáticos da área de Língua Portuguesa, analisando 
mudanças, sobretudo didáticas, em relação ao antigo ensino da gramática escolar. Para 
isso, consideramos aspectos de dois modelos teóricos acerca da construção dos saberes 
escolares – a transposição didática e a história das disciplinas escolares –, assim como 
concepções teóricas sobre “ensino de gramática” ou “análise lingüística” na escola. 
Examinamos, a partir da análise de conteúdo temática categorial, os seguintes documentos 
e manuais didáticos: Parâmetros Curriculares Nacionais (1º e 2º e 3º e 4º ciclos), currículos 
do estado de Pernambuco (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries) e da cidade do Recife (1ª a 8ª séries); 
Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD (1997-2007); três 
coleções de livros didáticos de 1ª a 4ª séries (aprovadas no PNLD 2007 e mais solicitadas 
pelas escolas públicas de Pernambuco). Os resultados demonstraram que, se alguns dos 
“textos do saber” usavam uma nova terminologia para o eixo didático designado como 
“gramática”, outros mantinham esta denominação. Quando conceituavam “gramática” ou 
“análise lingüística”, mencionavam as concepções de gramática “normativa”, “descritiva” e 
“internalizada” ou conceituavam “análise lingüística” como uma atividade que toma a própria 
linguagem como objeto de estudo. Quanto aos objetivos de ensino, os currículos e os Guias 
do PNLD tendiam a considerar que aquele eixo didático serviria para o desenvolvimento das 
capacidades de leitura/escuta e de produção de textos orais e escritos. Já os livros didáticos 
estabeleciam metas mais relacionadas ao domínio da gramática ou da língua em si 
mesmas. Observamos, ainda, que os “saberes a ensinar” consideravam que os eixos 
didáticos da área de língua materna deveriam ser tratados de maneira articulada. Havia, em 
todos os currículos, críticas à tradição do ensino da gramática escolar, mas, nos Guias e nos 
livros didáticos, elas não apareciam de maneira explícita. Se os Guias levavam em conta o 
favorecimento da reflexão metalingüística como um dos critérios de análise dos manuais 
didáticos, os currículos e os livros didáticos nem sempre assumiam claramente a 
necessidade de uma reflexão sistemática, explícita e consciente sobre a língua, na escola. 
Quanto aos conteúdos, constatamos que os currículos tendiam a sugerir que eles fossem 
selecionados a partir das necessidades dos alunos. Havia, sobretudo nos currículos dos 
anos/séries iniciais, um investimento maior na indicação de conhecimentos textuais e 
discursivos, mas, nos livros didáticos, os “antigos” conteúdos de gramática dividiam espaço 
com “novos” conteúdos de “análise lingüística”. Nos Guias, as diversas dimensões da 
linguagem eram consideradas. Quanto ao tratamento didático, observamos que os 
currículos tendiam a propor uma reflexão sobre os textos dos alunos ou de “bons autores”. 
Já os Guias optaram por uma metodologia baseada na indução. Quando examinamos as 
coleções, encontramos, em algumas delas, poucas atividades de “análise”, no caso de 
conteúdos “tradicionais”. Mas, constatamos, também, um investimento não expressivo na 
“conceituação” e na “denominação”. Observamos que a “letra”, a “palavra” e o “texto” eram 
as unidades lingüísticas privilegiadas. No ensino das “classes de palavras” e da “ortografia”, 
encontramos duas inovações principais: o uso de textos e a tendência à não-apresentação 
de informações “prontas”. Entretanto, na exploração de “características dos gêneros 
textuais”, as coleções usavam “textos didáticos” e transmitiam informações sobre os 
gêneros. Os resultados deste estudo sugerem que os “saberes a ensinar”, sobretudo os 
presentes nos manuais didáticos, são o resultado de uma complexa combinação entre 
tradição e inovação. 
 
Palavras-chave : análise lingüística; ensino de gramática; mudanças didáticas; currículos; 
livros didáticos 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
This study sought to investigate the treatment given to the “grammar teaching” or to the 
“linguistics analysis” in curriculums and didactic books in the Portuguese Language field, 
analyzing changes, especially didactic ones, in relation to the old teaching of school 
grammar. To do so, we considered aspects of two theoretical models regarding school 
knowledge’s – the didactic transposition and the history of academic disciplines –, as well as 
theoretical conceptions regarding the “grammar teaching” or “linguistics analysis” in school. 
We examined, based on the analysis of categorical thematic content, the following 
documents and didactic manuals: National Curricular Parameters (1st and 2nd and 3rd and 4th 
cycles), curriculums from the state of Pernambuco (1st to 4th grades and 5th to 8th grades) and 
of the city of Recife (1st to 8th grades); Didactic Books Guide of the Didactic Book National 
Program – PNLD (1996-2007); three collections of didactic books from 1st to 4th grades 
(approved by PNLD 2007 and most solicited by the public schools of Pernambuco). The 
results demonstrate that, if some of the “knowledge texts” used a new terminology towards 
the didactic axis designated as “grammar”, others maintained this denomination. When the 
conceptualized “grammar” or “linguistics analysis”, they mentioned the conceptions of the 
“normative”, “descriptive” and “internalized” grammar or conceptualized “linguistics analysis” 
as an activity that takes the very language as the object of study. As for the teaching 
objectives, the curriculums and the PNLD guides tended to consider that the didactic text 
served to the development of reading/listening capacities and production of oral and written 
texts. The didactic books on the other hand, established goals that were more related to the 
mastering of the grammar or the language themselves. We also observed that the 
“knowledge’s to teach” considered that the didactic axis of the mother language should be 
treated in the same articulated manner. There was, in all of the curriculums, criticism towards 
the tradition of school grammar teaching, however, in the guides and in the books, they did 
not show this in an explicit manner. If the Guides took into account the favoring of the meta-
linguistic reflection as one of the criteria for the analysis of the didactic manuals, the 
curriculums and didactic books didn’t always clearly admit the necessity of a systematic 
reflection, explicit and conscious about the language, in school. As for the contents, we 
verified that the curriculums tended to advise that they were selected based on the necessity 
of the students. There was, specially in the curriculums of initial grades, a larger investment 
in the indication of textual and argumentative knowledge’s, however, in the didactic books, 
the “old” grammar contents share the stage with the “new” contents of “linguistics analysis”. 
In the Guides, the various language dimensions were considered. As for the didactic 
treatment, we observed that the curriculums tended to propose a reflection of student texts or 
of “good authors”. The guides on the other hand, opted for a methodology based on 
induction. When we examined the collections, we found, in some of them, little “analysis” 
activities, the case of “traditional” contents. However, we verified, also, a non-expressive 
investment on the “conceptualization” and on the denomination. We observed that the 
“letter”, the “word” and the “text” were privileged linguistic units. In the teaching of the “word 
classes” and “orthography”, we found two main innovations: the use of texts and the 
tendency of the non-presentation of “ready” information. However, in the exploration of 
“textual genre characteristics”, the collections used “didactic texts” and transmitted 
information regarding the genres. The results of this study suggest that the “knowledge’s to 
teach”, especially the ones present in didactic manuals, are the result of a complex 
combination between tradition and innovation.  
 
Key words:  linguistics analysis; grammar teaching; didactic changes, curriculums; didactic 
books  
 
 
 
 



 

 

RÉSUMÉ 
 
Cette étude a cherché à enquêter sur le traitement de l'«enseignement de la grammaire» ou de  
l'«analyse linguistique», dans des curriculums et des livres didactiques du domaine de la Langue 
Portugaise, en analysant des changements, surtout didactiques, concernant l'ancien 
l’enseignement de la grammaire scolaire. Pour cela, nous considérons deux modèles théoriques 
concernant à la construction des savoirs scolaires – la transposition didactique et l'histoire des 
disciplines scolaires –, ainsi que des conceptions théoriques sur «l’enseignement de la 
grammaire» ou sur « l'analyse linguistique» dans l'école. Nous examinons, à partir de l'analyse 
de contenu thématique catégoriel, les documents et manuels didactiques suivants: Paramètres 
Curriculaires Nationaux (1er et 2ème et 3ème et 4ème cycles), curriculums de l'état de Pernambuco 
(1ère à 4ème et 5ème a 8ème année) et de la ville du Recife (1ª a 8ª séries) ; Guide de Manuels 
Didactiques du Programme National du Manuel Didactique - PNLD (1997-2007); trois collections 
de manuels didactiques de 1ère à 4ème année (approuvées dans le PNLD 2007 et plus 
demandées par les écoles publiques de Pernambuco). Les résultats obtenus ont montré que, si 
certains des «textes du savoir» utilisaient une nouvelle terminologie pour l'axe didactique désigné 
comme «grammaire», d’autres maintenaient l’ancienne dénomination. Sous le concept de 
«grammaire» ou d’ «analyse linguistique», ils mettent des conceptions de grammaire 
«normative», «descriptive» et «internalisée» ou bien ils conceptualisent l'«analyse linguistique» 
comme une activité qui prend la langue elle-même comme objet d'étude. Quant aux objectifs 
d'enseignement, les curriculums et les Guides de PNLD tendaient à considérer que cet axe 
didactique servirait à développer des capacités de lecture/écoute et de production des textes 
oraux et écrits. Les manuels didactiques établissaient des objectifs se rapportant davantage au 
domaine de la grammaire ou de la langue prise pour elle-même. Nous observons aussi que 
s’agissant des «savoirs à enseigner», il était considéré que les axes didactiques du domaine de 
langue maternelle devraient être traités de manière articulée. Si tous les curriculums étaient 
critiques sur l'enseignement traditionnel de la grammaire scolaire, dans les Guides et dans les 
manuels didactiques, ces critiques n'apparaissaient pas de manière explicite. Les Guides 
valorisaient la réflexion métalinguistique comme un des critères d'analyse des manuels 
didactiques, mais les curriculums et les manuels didactiques n’assumaient pas toujours 
clairement la nécessité, dans l'école, de cette réflexion systématique, explicite et consciente sur 
la langue. Quant aux contenus, nous constatons que les curriculums tendaient à suggérer qu'ils 
étaient sélectionnés à partir des besoins des élèves. On prônait, surtout dans les curriculums des 
années/séries initiales, un plus grand investissement dans l'indication de connaissances 
textuelles et discursives, mais, dans les manuels didactiques, les «anciens» contenus de 
grammaire continuaient de se partager l'espace avec des «nouveau» contenus d'«analyse 
linguistique». Dans les Guides, les diverses dimensions de la langue étaient considérées. Quant 
au traitement didactique, nous observons que les curriculums tendaient à proposer une réflexion 
sur les textes des élèves ou des «bons auteurs». Les Guides optaient pour une méthodologie 
basée sur l'induction. Quand nous examinons les collections, nous trouvons, dans certaines 
d'elles, quelques activités d'«analyse» seulement, dans le cas des contenus «traditionnels». 
Mais, nous constatons également un investissement non expressif dans la «conceptualisation» et 
dans la «dénomination». Nous observons que la «lettre», le «mot» et le «texte» restent les unités 
linguistiques privilégiées. Dans l'enseignement des «classes de mots» et de l'«orthographe», 
nous trouvons les deux principales innovations : l'utilisation de textes et la tendance à non-
présentation d'informations «prêtes». Néanmoins, dans l'exploration des «caractéristiques des 
genres textuels», les collections utilisent des «textes didactiques» et transmettent des 
informations sur les genres. Les résultats de cette étude suggèrent que les «savoirs à 
enseigner», surtout ceux qui sont présents dans les manuels didactiques, sont le résultat d'une 
combinaison complexe entre tradition et innovation 
 
Mots clés:  analyse linguistique; enseignement de la grammaire; changements didactiques, 
programmes d'études; manuels didactiques 
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INTRODUÇÃO 
 

Considerando nossa história recente do ensino de língua materna, assim 

como a existência de um processo de transposição didática (CHEVALLARD, 1991) na 

área de linguagem, observamos que as mudanças – descontinuidades, rupturas – 

ocorrem não apenas no âmbito do “saber acadêmico”, mas também no dos “saberes 

a ensinar” – currículos e programas, livros didáticos, etc. –, os quais repercutem, de 

um modo ou de outro, nas práticas de ensino desenvolvidas no contexto da sala de 

aula. 

Essas mudanças se refletem, portanto, no tratamento dado aos conteúdos 

escolares. Com relação, particularmente, ao ensino de “gramática” – atualmente 

chamada de “análise lingüística”, “análise e reflexão sobre a língua”, “conhecimentos 

lingüísticos” e de outras denominações semelhantes –, compreendemos, desde os 

anos 1980, a necessidade de investir em um ensino dos conhecimentos gramaticais 

articulado à leitura e à produção de textos escritos, superando uma tradição 

centrada na memorização de regras e taxonomias como um fim em si mesmas (cf. 

GERALDI, 1997 [1984]). Compreendemos, assim, que os conhecimentos gramaticais 

deveriam estar a serviço dos usos da língua (cf. NEVES, 2003). 

Nesse contexto de mudanças e permanências, observamos, muitas vezes, 

um tratamento secundário em relação às situações didáticas que estimulam, de 

modo sistemático, uma reflexão explícita e consciente sobre os objetos de 

conhecimento do eixo didático designado como “análise lingüística”. Contrariamente 

a esta perspectiva, acreditamos que, na escola, os aprendizes precisam desenvolver 

não somente a capacidade de usar a língua para se comunicar, mas, também, a de 

refletir sobre ela em um nível minimamente explícito, isto é, é necessário tratá-la 

como um objeto de conhecimento e não apenas como um instrumento de 

comunicação (MORAIS, 1998; 2002). 

Como, então, os textos oficiais1 e os livros didáticos2 estão tratando o ensino 

de “gramática” ou “análise lingüística” na escola? Quais as convergências e as 

divergências existentes entre eles? Como se relacionam com os discursos 
                                                 
1 Segundo Chervel (1992), a noção de “texto oficial” « [...] recouvre généralement les textes, imprimés ou non, 
qui émanant des instances supérieures de la hiérachie, ont un caractère prescriptif » (p. 14). 
2 Consideramos, assim como Marinho (2001), que os livros didáticos têm também uma dimensão oficial, na 
medida em que o governo estabelece políticas de avaliação, compra e distribuição desses materiais didáticos. 
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acadêmicos da área? O estudo aqui apresentado relaciona-se a essas questões e 

visa, exatamente, a investigar como currículos e livros didáticos da área de Língua 

Portuguesa estão tratando o eixo didático designado como “gramática” ou “análise 

lingüística”, analisando mudanças, sobretudo didáticas, em relação ao ensino 

tradicional3 da gramática escolar. 

Como discutiremos adiante, o processo de transposição didática tem sua 

origem em mudanças nos saberes elaborados no âmbito acadêmico, os quais se 

transformam ou se institucionalizam em “saberes a serem ensinados”, como os que 

constam em documentos curriculares e livros didáticos. Estes são, então, 

transformados em “saberes ensinados”, no contexto da sala de aula. Neste estudo, 

analisaremos a instância considerada intermediária na teoria da transposição 

didática, isto é, a dos saberes a serem ensinados, relacionando-os ao âmbito dos 

saberes sábios4 (cf. CHEVALLARD, 1991). 

Nessa perspectiva, este estudo visa a colaborar ao entendimento de como os 

discursos oficiais e os livros didáticos “oficializados” estariam instituindo 

determinadas concepções e práticas sobre o ensino de “gramática” ou “análise 

lingüística” na escola. Em outras palavras,  trata-se de uma tentativa de contribuir ao 

“desvendamento” de como as instâncias de poder na área de educação poderiam 

estar influenciando o complexo processo de didatização da linguagem na escola. 

Os capítulos que darão continuidade a este trabalho estão organizados da 

seguinte forma: em um primeiro momento, apresentaremos nosso marco teórico, 

discutindo, sobretudo, mudanças no ensino de língua materna e de gramática 

(capítulo 1); em seguida, apresentaremos a análise e a discussão dos resultados, 

examinando o tratamento dado ao ensino de “gramática” ou “análise lingüística”  em 

currículos (capítulo 2), nos Guias de Livros Didáticos do PNLD (capítulo 3) e em 

livros didáticos (capítulo 4);  concluiremos este trabalho com as considerações finais. 

 

 

 

 

                                                 
3 Neste estudo, o termo “tradicional” não assume, necessariamente, um sentido negativo, relacionando-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). 
4 Savoirs savants, em francês. 
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CAPÍTULO  1 

MUDANÇAS  NO ENSINO DE LÍNGUA  PORTUGUESA:  DO ENSINO DE 

GRAMÁTICA  À ANÁLISE  LINGÜÍSTICA 

 

[...] todo mundo sabe que as culturas profissionais se 
transmitem sempre de boca a boca, no curso dos 
encontros e das experiências. Estas artes de fazer se 
transmitem a despeito das hierarquias, que preferem 
ignorá-las. Por vezes elas as denunciam ou as 
combatem como tantas rotinas conservadoras: os 
antigos ensinam aos novos como interpretar as 
injunções dos superiores hierárquicos sem entrar 
diretamente em conflito com eles, como vestir as 
práticas antigas com as palavras dos novos discursos 
oficiais, como lidar com prescrições sentidas como 
“impossíveis”. Eles sabem também como fazer coisas 
novas com o velho, inovar para responder a situações 
não previstas pelos textos e que, no entanto, 
precisam ser assumidas. Estas “artes de fazer” 
mostram-se inventivas, bricolagens, engenhosas, pois 
é preciso sempre gerar contradições insolúveis, 
inventar compromissos, responder a situações tanto 
urgentes quanto imprevisíveis. A vida cotidiana 
depende disso e, por vezes, a sobrevivência. 

(CHARTIER, 2005, p. 24) 

 

1. O processo de transposição didática e a questão da didatização da 

linguagem e de outros objetos de conhecimento na es cola 

Os saberes escolares não são apenas o resultado de uma “seleção”, mas 

também de uma “reelaboração” dos conteúdos da cultura (CHEVALLARD, 1991; 

FORQUIN, 1993). Estes são submetidos a todo um processo de “transformação”, que 

lhes garante supostas condições de serem assimilados pelos alunos no contexto da 

escola – uma instituição que assume, em nossas sociedades, a responsabilidade de 

transmissão de saberes sistematizados às novas gerações. Em outras palavras, isso 

significa que os conhecimentos tratados no âmbito escolar são necessariamente 

distintos daqueles que lhes servem de referência. 

Chevallard (1991) analisou esse processo em sua teoria da transposição 

didática, elaborada no contexto da didática das matemáticas, visando a 

compreender como ocorre a transformação dos “saberes sábios” (savoirs savants) 

em saberes ensinados na sala de aula. Segundo esse autor, os conhecimentos 

inicialmente elaborados no âmbito acadêmico necessitam sofrer uma série de 
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adaptações que os tornam aptos a serem ensinados como conteúdos das distintas 

disciplinas escolares. 

 Nesses termos, esse movimento descrito por Chevallard (1991) parte do 

pressuposto básico de que o ensino de um determinado objeto de saber somente se 

tornará possível na medida em que esse elemento sofrer certas “deformações” que 

lhe permitam ser ensinado e aprendido dentro das condições sociais da instituição 

escolar. Astolfi e Develay (1990) acrescentam, além disso, que 

[...] a escola nunca ensinou saberes (“em estado puro”, é o que se desejaria 
dizer), mas sim conteúdos de ensino que resultam de cruzamentos 
complexos entre uma lógica conceitual, um projeto de formação e 
exigências didáticas. Deste ponto de vista, as transformações sofridas na 
escola pelo saber sábio devem ser interpretadas menos em termos de 
desvio ou de degradação sempre em gradação (ainda que isso exista[...]) 
de que em termos de necessidade constitutiva, devendo ser analisada como 
tal. (p. 51-52) 

 

 Segundo Chevallard (1991), o conceito de transposição didática refere-se à 

passagem do “saber sábio” ao “saber ensinado”, isto é, à passagem dos saberes 

acadêmicos aos saberes ensinados na sala de aula. Entres esses dois extremos, 

encontrar-se-ia uma instância intermediária, o “saber a ensinar”, que é o que 

aparece, por exemplo, nos currículos e programas e nos manuais didáticos. Desse 

modo, inicialmente, tem-se a chamada transposição didática externa – dos “saberes 

sábios” aos “saberes a ensinar” – e, num segundo momento, a transposição didática 

interna – dos “saberes a ensinar” aos “saberes ensinados”. 

 Perrenoud (1997, p. 25) também considera que a escola submete os saberes, 

as práticas e as culturas a uma série de transformações para torná-los ensináveis. 

Para este autor, podem ser distinguidas três fases nesse processo, ampliando, 

desse modo, a cadeia da transposição didática sugerida por Chevallard: 

• dos saberes doutos ou sociais aos saberes a ensinar (ou, de uma forma 
mais geral, da cultura extra-escolar ao curriculum formal); 

• dos saberes a ensinar aos saberes ensinados (ou do curriculum formal 
ao curriculum real); 

• dos saberes ensinados ao saberes adquiridos (ou do curriculum real à 
aprendizagem efectiva dos alunos). 

 

 Para Chevallard (1991), a transposição didática também constitui um 

instrumento que permite ao estudioso tomar distância, duvidar das questões simples, 

desvincular-se da familiaridade enganosa do seu objeto de estudo, isto é, lhe 
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permite exercer uma vigilância epistemológica sobre o processo de transformação 

de objetos de saber em objetos de ensino. Segundo Lerner (1998), advertir que os 

saberes e as práticas são necessariamente modificados ao serem ensinados torna 

possível exercer um controle sobre essas modificações: decidir quais mudanças são 

necessárias em função dos propósitos educativos e quais deveriam ser evitadas. 

 Ainda conforme Chevallard (1991), uma dupla condição se faz necessária 

com relação ao saber ensinado. Por um lado, ele deveria ser suficientemente 

próximo do “saber sábio” e, por outro, suficientemente distanciado do saber 

banalizado na sociedade, o “saber dos pais”, para usar a expressão do autor. Essa 

dupla condição permitiria, assim, a correta distância que o saber ensinado deveria 

guardar com relação ao “saber acadêmico” e ao “saber dos pais”, a fim de garantir a 

legitimidade de um projeto social de ensino e aprendizagem. 

 No entanto, de acordo com esse estudioso (CHEVALLARD, 1991), a distância 

correta entre esses saberes é, aos poucos, desgastada e o saber ensinado 

envelhece. Por um lado, se ele se distancia demasiadamente do saber sábio, 

ocorreria um processo de envelhecimento biológico. Por outro, se ele se aproxima 

muito do saber dos pais, ocorreria um processo de envelhecimento moral. Em 

ambos casos tem-se como resultado uma incompatibilidade entre o sistema de 

ensino e o seu entorno (a sociedade). Para restabelecer essa compatibilidade, seria 

necessária, então, a instauração de uma corrente de saber oriunda do saber sábio. 

 Ao mesmo tempo, a sociedade também envelheceria, por meio dos alunos, 

em relação ao saber. Como não seria possível mudá-los, tornar-se-ia necessário, 

então, mudar o saber e isso poderia ser feito de duas maneiras distintas. Para 

resolver as dificuldades de aprendizagem que surgem, suprime-se a dificuldade 

quando ela aparece ou reorganiza-se o saber, sendo a segunda alternativa 

considerada mais adequada na teoria da transposição didática. 

De acordo com Chevallard (1991), o sistema didático – constituído pelas 

relações entre um docente, os alunos e o saber – é um sistema aberto e para 

compreendê-lo é necessário considerar o seu exterior. Além do mais, a 

sobrevivência mesma desse sistema dependeria de sua compatibilidade com o meio 

externo. Para aquele estudioso, o entorno imediato de um sistema didático seria, 

inicialmente, o sistema de ensino, que é, na realidade, o agrupamento de diversos 
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sistemas didáticos. Por sua vez, o sistema de ensino teria como envoltório mais 

amplo a sociedade (a “sociedade laica”, em oposição ao sistema de ensino).  

 Entre o sistema de ensino e a sociedade, Chevallard (1991) situa uma 

instância intermediária, a qual ele denomina de noosfera. Para ele, trata-se de uma 

esfera de onde se pensa o funcionamento didático e nela se encontram 

representantes tanto do sistema de ensino como da sociedade5. Na noosfera, estes 

se enfrentam com os problemas que surgem do encontro da sociedade e suas 

exigências com o sistema de ensino e nela (na noosfera) se desenvolvem conflitos e 

negociações e se amadurecem soluções. 

Segundo Astolfi e Develay (1990), a noosfera seria constituída por círculos de 

pensamento intermediários entre a pesquisa e o ensino e exerceria uma importante 

influência sobre a evolução curricular. Em outras palavras, trata-se, como observa 

Legardez (2004), do conjunto de atores que exercem uma influência sobre a 

definição dos saberes a ensinar. 

Conforme observado por Morais (2002), o termo “transposição didática” tem 

um sentido semelhante ao de “escolarização”, “didatização” ou “pedagogização”, 

termos que têm recebido, freqüentemente, como destacou Soares (1999), uma 

conotação negativa, quando associados aos conhecimentos sociais ensinados na 

escola. Entretanto, como aponta essa autora, não é correta a atribuição de um 

sentido negativo ou pejorativo àqueles termos em si. 

Segundo Soares (1999), a escolarização de conhecimentos é um processo 

inevitável e necessário e, inclusive, intrínseco à escola. Na verdade, de acordo com 

esta autora, o problema não está em escolarizar ou não os conhecimentos, mas em 

escolarizá-los de maneira adequada. Nessa perspectiva, a inadequada 

escolarização de conhecimentos é que pode e deve ser criticada e não a 

escolarização em si. Assim, ao discutir sobre a escolarização da literatura infantil, 

Soares observa que 

 

 

                                                 
5 Segundo Pais (2002), compõem a noosfera cientistas, professores, especialistas, políticos, autores de livros, 
assim como outros agentes que interferem no processo educativo. 
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 [...] é contraditória e até absurda a afirmação de que é preciso 
desescolarizar a literatura na escola’ (como tornar não escolar algo que 
ocorre na escola, que se desenvolve na escola?), ou a ‘acusação’ de que a 
leitura e o leitor são escolarizados na e pela escola (como não escolarizar 
na escola? Como pode a escola não escolarizar?). O que, sim, se pode 
afirmar é que é preciso escolarizar adequadamente a literatura (como, aliás, 
qualquer outro conhecimento). (p. 25) 

 

Nessa mesma perspectiva, Morais (2000) observa que quando os termos 

referidos anteriormente (“escolarização”, “pedagogização” e “didatização”) estão 

associados ao objeto de conhecimento “linguagem”, tendem a receber um sentido 

de distorção, de “destruição da língua na escola”. Contudo, como alerta aquele 

autor, na escola, a linguagem oral e escrita, assim como outros objetos de 

conhecimento, necessita ser transformada em objeto de ensino-aprendizagem para 

poder ser reconstruída pelos alunos. Esse autor entende, assim como Soares, a 

didatização de conhecimentos na escola como um processo inevitável e necessário, 

restando fazê-la de maneira adequada. 

Como vimos anteriormente, a transposição didática tem sua origem em 

mudanças nos saberes do âmbito acadêmico, os quais são convertidos em saberes 

a serem ensinados. Estes são, então, transformados em saberes ensinados, no 

contexto da sala de aula. Neste trabalho, analisaremos, especialmente, a instância 

intermediária do processo de transposição didática: a dos saberes a serem 

ensinados. 

 

2. A transposição didática como abordagem teórica: contribuições e 

necessidade de ampliação 

No contexto atual, a teoria da transposição didática tem sido usada como 

construto teórico em diversos estudos na área de educação, não só no âmbito da 

didática da matemática, mas também no da didática das ciências naturais e sociais e 

da linguagem. Por outro lado, algumas críticas têm sido direcionadas a essa teoria, 

como veremos a seguir. 

Segundo Caillot (apud Marandino, 2004, p. 101), a teoria da transposição 

didática não leva em consideração, ao lado do saber sábio, as práticas sociais6 

                                                 
6 Segundo Astolfi e Develay (1990), as práticas sociais de referência são atividades sociais diversas (atividades 
de pesquisa, de engenharia, de produção, domésticas e culturais, entre outras) que podem servir de referência às 
atividades escolares. 
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como referências tão legítimas quanto aquele na constituição do saber escolar. Na 

realidade, entende que existem saberes relativos às práticas sociais que não 

pertencem ao saber acadêmico e que, assim, o saber sábio não seria a única 

referência para o saber ensinado. Compreende também que a teoria em questão 

não seria “transponível” para outras áreas de conhecimento, restringindo-se à 

matemática. Com relação a essa segunda crítica, Marandino (2004) observa o 

seguinte: 

Nesse aspecto, Caillot traz para o debate a complexidade e a 
particularidade do processo de construção do saber científico nas diferentes 
áreas de conhecimento. Essa especificidade não pode ser generalizada 
para as diferentes áreas de conhecimento, já que cada uma tem uma 
história particular de construção, uma epistemologia própria. Além disso, 
esta história não é linear e implica diferentes perspectivas em conflito, 
sendo também influenciada, em algumas áreas, por elementos externos à 
produção do conhecimento stricto sensu. Os saberes científicos, dessa 
forma, seriam plurais (p. 102). 

 

 Chatel (1995), analisando a questão da transposição didática no ensino de 

ciências sociais e econômicas, também não aceita a referência única ao saber sábio 

na teoria da transposição didática. Essa autora considera, do mesmo modo, a 

necessidade de referências complementares aos saberes sábios e, nesse caso, 

entende as práticas sociais como um importante concorrente daqueles. Ao mesmo 

tempo, destaca também o problema da existência de saberes sábios plurais em 

ciências sociais e o da recomposição dos saberes da disciplina que a universidade e 

a pesquisa separam. Em suma, nessa análise, como observa Legardez (2004), a 

inadaptação da teoria da transposição didática ao ensino de questões econômicas e 

sociais estaria relacionada à especificidade de seus conteúdos. 

Consideramos, assim como Legardez (2004), que a questão da natureza e da 

origem dos saberes escolares é essencial para toda análise didática disciplinar. 

Concordamos com esse autor que as questões colocadas pela teoria da 

transposição didática são inevitáveis no domínio da pesquisa em didática, mas que o 

uso desse conceito em outras áreas de conhecimento necessita de especificações. 

Entre estas, destaca-se a consideração das práticas sociais de referência ao lado 

dos saberes acadêmicos na constituição do saber escolar, como o faz, entre outros, 

Lerner (1998), que se refere a saberes e a práticas sociais, simultaneamente. Esta 

autora menciona, por exemplo, que a leitura e a escrita são práticas socialmente 

realizadas e não saberes científicos. 
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3. História das disciplinas escolares: a invenção d a “gramática escolar” 

Em uma abordagem distinta da teoria da transposição didática, encontram-se 

os estudos sobre a “História das disciplinas escolares”. Essa perspectiva, que 

analisa a origem, constituição e evolução dos saberes escolares, tem com um de 

seus maiores representantes Chervel (1988), estudioso da chamada “cultura 

escolar”. 

Segundo este autor, acredita-se, de um modo geral, que os conteúdos de 

ensino são impostos tais e quais à escola pela sociedade e pela cultura. Em outras 

palavras, a instituição escolar seria entendida como simples agente de transmissão 

de saberes elaborados fora dela, não tendo a capacidade de renovar, ela mesma, 

suas práticas (CHERVEL, 1988; 2006) 

Contrapondo-se a essa visão, Chervel (1988) considera a escola como 

espaço de produção de saber e não como mero lugar de reprodução de 

conhecimentos. Ainda segundo esse autor, nesta segunda acepção, os saberes 

escolares são relacionadas diretamente às ciências de referência e, nessa 

perspectiva, as distâncias entre eles seriam atribuídas à necessidade de 

“vulgarização”, para as novas gerações, de conhecimentos não acessíveis em seu 

estado puro e em sua integralidade. Desse modo, caberia à pedagogia encontrar 

“métodos” que possibilitassem a assimilação, pelos alunos, da maior porção possível 

da ciência de referência, de modo rápido e da melhor maneira. 

De acordo com Chervel (1988), nessa concepção, as disciplinas escolares 

seriam vistas como “disciplinas-vulgarização” e a pedagogia como “pedagogia-

lubrificante”. Esse esquema, segundo ele, não deixaria nenhum espaço para a 

existência autônoma de disciplinas. Situando-se em uma outra abordagem, Chervel 

(1988) não aceita a identificação dos conteúdos de ensino com vulgarizações ou 

adaptações e concebe aqueles 

[...] comme des entités sui generis, propres à la classe, indépendantes dans 
une certaine mesure de toute réalité culturelle extérieure à l'école, et 
jouissant d'une organisation, d'une économie intime et d'une efficace 
qu'elles ne semblent devoir à rien d'autre qu'à elles-mêmes, c'est-à-dire à 
leur propre histoire. (p. 64) 

 

 Nessa perspectiva, as disciplinas escolares são entendidas como criações 
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originais e espontâneas do sistema escolar, dotadas de uma relativa autonomia com 

relação à realidade exterior a elas. Essa abordagem coloca em evidência, assim, o 

caráter criativo do sistema escolar e acentua a escola como espaço de produção de 

conhecimento, na realidade, de uma “cultura escolar”, que é aquela parte da cultura 

adquirida na escola, resultante não dos objetivos a ela impostos, mas das restrições 

pedagógicas ou didáticas próprias ao ensino (CHERVEL, 1988;1998; 2006). 

 Como exemplo disso, Chervel (1988) destaca o caso da gramática escolar7 do 

francês e evidencia que ela não é uma vulgarização científica, mas o resultado de 

uma necessidade imposta à escola: a aprendizagem da ortografia. Para isso, o autor 

apresenta três resultados da análise histórica. Em primeiro lugar, a “teoria” 

gramatical ensinada na escola não seria a expressão das ciências de referência, 

mas teria sido historicamente criada pela escola, na escola e para a escola. Em 

segundo lugar, o conhecimento da gramática escolar, à exceção de alguns conceitos 

gerais, não faria parte da cultura do homem cultivado. Em terceiro e último lugar, a 

criação dos diferentes conceitos da gramática escolar teria coincidido 

constantemente no tempo com o seu ensino e, inclusive, com o da ortografia. 

 Nesse sentido, de acordo com Chervel (1988), a gramática escolar nada mais 

seria que um auxiliar pedagógico ao ensino da ortografia, um método de 

aprendizagem das regras ortográficas e esta seria, na realidade, a finalidade mesma 

da escola. Segundo ainda este autor, 

Au XVIIIe siècle, la pratique de l’écriture se répand avec le dévellopement 
rapide de l’alphabétisation. La societé a donc besoin que les gens écrivent 
correctement, et l’orthographe commence à être enseignée 
systématiquement. Mais la societé ne demande pas à l’école d’enseigner la 
grammaire. C’est l’école qui, pour apprendre aux élèves à bien écrire, traduit 
en cours le besoin d’enseigner l’orthographe. C’est l’école qui, pour 
enseigner les rudiments de langue française, crée la grammaire scolaire 
(CHERVEL, 2006b, p. 69) 

  

Na concepção de Chervel (1988), as disciplinas escolares não se resumem às 

práticas de ensino na sala de aula, mas incluem, também, as grandes finalidades 

desse ensino e o fenômeno de aculturação dele resultante. Com relação a esse 

último aspecto, o autor acrescenta que o sistema escolar produz não somente a 

aculturação dos alunos, mas também uma cultura que penetra, modela, modifica a 

                                                 
7 De acordo com Chervel (1977), a “gramática escolar” constitui «[...] l’ensemble des ‘conaissances’ 
grammaticales que l’école livre à son public dans son programme d’étude de la langue française » (p. 26). 
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cultura da sociedade. Este seria o caso da gramática escolar. 

 Essa abordagem da origem, constituição e evolução dos saberes escolares 

assume, assim, uma perspectiva inversa à da teoria da transposição didática, uma 

vez que não analisa as transformações do savoir savant em saber ensinado, mas, 

sim, investiga, em uma abordagem “ascendente”, como os saberes escolares se 

constituem e, inclusive, seus efeitos sobre a sociedade como um todo. 

 

4. Concepções de linguagem e ensino de gramática na  escola 

A linguagem humana pode ser concebida de diversas maneiras e, 

dependendo do modo como a concebemos, teremos diferentes perspectivas sobre o 

que vem a ser o ensino de língua e de gramática na escola. Soares (1998), ao 

analisar as concepções de linguagem subjacentes a orientações pedagógicas no 

Brasil, destacou três possibilidades distintas de compreender essa capacidade 

humana. 

Na primeira concepção, que predominou até mais ou menos os anos 60 do 

século passado, a linguagem seria vista com um sistema8. Segundo a autora antes 

mencionada, nesta concepção, o ensino de Português teria como função, 

essencialmente, levar ao (re)conhecimento das normas e regras de funcionamento 

do dialeto de prestígio, consistindo no ensino de gramática e no contato com textos 

literários, nos quais eram buscadas estruturas lingüísticas a serem submetidas à 

análise gramatical. 

Essa concepção de língua e o ensino do português nela inspirado não eram, 

de acordo com Soares (1998), nem incoerentes nem inadequados a uma escola que 

se destinava, predominantemente, a alunos das camadas privilegiadas da 

população, isto é, alunos que já dominavam, de certo modo, os padrões culturais e 

lingüísticos (o dialeto socialmente prestigiado) valorizados naquela instituição. 

Ainda conforme aquela autora, até meados do século XVIII, tanto no Brasil 

como em Portugal, o ensino de Português restringia-se à alfabetização, após a qual 

alguns poucos passavam diretamente ao estudo do Latim (gramática), da Retórica e 

da Poética. Quando o Marquês de Pombal instituiu, naqueles dois países, em 1759, 

                                                 
8 Alguns autores, como Geraldi (1997 [1984]) e Travaglia (1995), referem-se a uma concepção de linguagem 
como “expressão do pensamento”. 
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o ensino obrigatório da Língua Portuguesa9, o estudo desta disciplina seguiu os 

mesmos moldes do Latim e configurou-se como o estudo da gramática do 

português10. 

Uma outra maneira de conceber a linguagem, que se desenvolveu a partir dos 

anos 60/70 e perdurou até o início da década de 80, é aquela que entende a língua 

como instrumento de comunicação. De acordo com Soares (1998), nessa 

perspectiva, caberia à escola desenvolver nos alunos as habilidades de expressão 

(emissão-codificação) e compreensão (recepção-decodificação) das mensagens. 

Como comenta Travaglia (1995): 

Para essa concepção o falante tem em sua mente uma mensagem a 
transmitir a um ouvinte, ou seja, informações que quer que cheguem a 
outro. Para isso, ele coloca em código (codificação) e a remete para o outro 
através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O outro recebe os 
sinais codificados e os transforma de novo em mensagem (informações). É 
a decodificação. (p. 22-23) 

 

Nesse cenário, conforme Soares (1998), os objetivos do ensino de língua 

materna passaram a ser pragmáticos e utilitários, atendendo às exigências de um 

outro contexto cultural e sociopolítico: as camadas populares chegam à escola, 

alterando, portanto, a clientela por ela atendida – é a chamada “democratização da 

escola” – e um novo regime político, a ditadura militar, é instituído, atribuindo à 

instituição escolar o papel de fornecer recursos humanos para a expansão industrial 

visada naquele momento. Nessa época, inclusive, a denominação da disciplina 

“Português” ou “Língua Portuguesa”  muda para “Comunicação e Expressão” nas 

séries iniciais e “Comunicação em Língua Portuguesa” nas séries seguintes do então 

1º grau (Lei 5.692/71). 

Ainda segundo Soares (1998), nesse novo contexto, a gramática perde o seu 

prestígio – surge a polêmica sobre ensiná-la ou não na escola – e é, de certo modo, 

substituída pela “teoria da comunicação”. De acordo com esta autora, “[...] já não se 

trata mais de levar ao conhecimento do sistema lingüístico – ao saber a respeito da 

língua – mas ao desenvolvimento das habilidades de expressão e compreensão de 

mensagens – ao uso da língua” (p. 57). 

                                                 
9 Bagno (2003) esclarece que, durante a maior parte do período colonial, a língua portuguesa era de uso 
minoritário, sendo o tupi e o tupinambá as línguas mais usadas por toda a população.  
10 Segundo Soares (1998), a “Língua Portuguesa”, como disciplina curricular, só passou a existir com esta 
denominação nas últimas décadas do século XIX. De acordo com Chervel (2006), a disciplina “Francês” também 
pode ser considerada como algo recente, não existindo antes do fim daquele mesmo século. 
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Uma terceira maneira de conceber a linguagem é aquela que a entende como 

interação. Como observa Soares (1998), é sobretudo a partir da segunda metade da 

década de 80, com a redemocratização do país e com a contribuição das ciências 

lingüísticas – Lingüística, Sociolingüística, Psicolingüística, Lingüística Textual, 

Pragmática e Análise do Discurso – ao ensino de língua materna, que uma nova 

concepção de linguagem começou a orientar o ensino de português: “[...] uma 

concepção que vê a língua como enunciação, discurso, [...] que, portanto, inclui as 

relações da língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, 

com as condições sociais e históricas de sua utilização”. (p. 59). 

Nessa concepção, a linguagem seria vista, então, como uma forma de 

interação humana (GERALDI, 1997 [1984]; TRAVAGLIA, 1995). Em outras palavras, 

como observa Bakthin (1997, p. 123), 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

 

5. Considerações sobre mudanças recentes no ensino de língua materna e de 

gramática 

Os discursos teóricos sobre o ensino de leitura, escrita e gramática 

elaborados desde meados dos anos 80 têm assumido o “texto” como unidade 

didática e destacado a importância da leitura e da produção de textos nas aulas de 

língua portuguesa. Esse mesmo discurso tem também colocado em questão a 

validade do ensino de gramática na escola, o qual era centrado em nomenclaturas e 

classificações em si mesmas. 

 Nesse contexto, o ensino de língua materna passou a ser concebido a partir 

de uma perspectiva interacionista, segundo a qual os usos da linguagem – ou a “a 

linguagem em uso” – tornar-se-iam o eixo das atividades desenvolvidas em sala de 

aula. Essa orientação tem sido amplamente defendida (cf. GERALDI, 1997 [1984]; 

TRAVAGLIA, 1995) em contraposição tanto a uma concepção de língua como 

“sistema” ou “instrumento de comunicação” quanto a um ensino descontextualizado 

da leitura, da escrita e da gramática. 
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Essa orientação, segundo Soares (1998), tem alterado, em sua essência, o 

ensino da leitura e da escrita, concebidas agora como processos de interação autor-

texto-leitor, em uma determinada situação de comunicação e no contexto das 

práticas sociais de interação discursiva contemporâneas, e também as atividades 

que visam ao desenvolvimento da linguagem oral, compreendida do mesmo modo 

como interação em uma determinada situação comunicativa. 

Essa mesma autora ainda destaca uma nova concepção de texto e de 

gramática orientando o ensino de português. O conceito de texto como unidade 

lingüística dotada de sentido, oral ou escrita, em uma determinada situação de 

interação comunicativa, independentemente de sua extensão, tal como sugerem 

Koch e Travaglia (1989), deu lugar a uma outra orientação no que se refere ao 

ensino da leitura e da escrita: os textos lidos ou escritos em sala de aula deveriam 

aproximar-se ao máximo daqueles usados nos contextos extra-escolares de 

comunicação. Nesse caso, não mais “textos cartilhados”, mas, sim, diversos gêneros 

textuais “autênticos” deveriam circular na sala de aula. 

 Nesse cenário de mudanças, construiu-se também uma crítica tanto à 

concepção de gramática como ao seu ensino nas escolas, centrados, conforme 

observou Neves (2003), em nomenclaturas e classificações, que desconsideram a 

reflexão sobre o funcionamento da linguagem. Essas críticas têm constituído, assim, 

uma tentativa de minimizar a importância da tradição gramatical, ainda tão arraigada 

no contexto escolar, uma vez que, segundo Batista (1997), quando se ensina 

Português na escola, ensina-se, basicamente, a gramática. 

 Nessa perspectiva, como indicaram Travaglia (1995) e Possenti (1996), à 

concepção de gramática apenas como conjunto de regras a serem seguidas 

(“gramática normativa”), acrescentou-se outras concepções, como a de que a 

gramática seria também um conjunto de regras que são seguidas, na realidade, na 

estruturação dos enunciados pelos falantes (“gramática descritiva”) ou, ainda, um 

conjunto de regras que o falante domina e das quais lança mão ao falar (“gramática 

internalizada”). Nesse contexto, compreendeu-se, também, que a “eleição” de uma 

determinada variedade lingüística como a “correta” é resultado, em última instância, 

de condicionantes sociais, políticos e ideológicos (cf. SOARES, 1986). 

 Os discursos mais recentes sobre o ensino de Português sugerem, em 

substituição ao estudo de nomenclaturas e classificações em si mesmas, a adoção, 
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em sala de aula, de uma gramática relacionada aos usos da língua e, mais que isso, 

a serviço deles. Para tanto, seria necessário tratar, na escola, a análise e a reflexão 

sobre os fenômenos lingüísticos de uma outra maneira e isto demandaria, como 

esclarece Neves (2003), uma gramática orientada pela observação dos usos 

lingüísticos. 

Essa mesma autora adverte, contudo, que a escola, de modo geral, não tem 

considerado de modo adequado a reflexão sobre o funcionamento da linguagem no 

tratamento da gramática escolar. Segundo Neves (2003), 

Privilegiar a reflexão é exatamente a razão de preconizar-se um tratamento 
da gramática que vise ao uso lingüístico. Não apenas o estudioso da língua 
portuguesa, mas também o falante comum, conduzido na reflexão sobre o 
uso da linguagem, vai poder orientar-se para a utilização eficiente dos 
recursos do processamento discursivo, e, a partir daí, chegar a uma 
sistematização dos fatos da língua legitimada pelo efetivo funcionamento da 
linguagem (p. 115) 

 

 Segundo Travaglia (2003), o ensino de gramática deveria desenvolver a 

competência comunicativa dos falantes, isto é, a capacidade de usar cada vez mais 

os recursos e mecanismos da língua de modo adequado a cada situação de 

interação comunicativa. Nesse sentido, a gramática teria, de acordo com este autor, 

necessariamente, uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas, pois 

“[...] quanto mais domínio dos recursos e mecanismos desta [da língua] tiver, melhor 

a pessoa se movimentará dentro desta sociedade e, portanto, melhor qualidade de 

vida terá” (p. 17). 

Nesse cenário de mudanças, diversas redes de ensino oficiais começaram a 

incorporar essas e outras orientações em seus documentos curriculares, como um 

meio de contribuir para a melhoria do ensino de língua no Brasil. Marinho (1998), ao 

analisar currículos de Língua Portuguesa das décadas de 80/90 de dezenove 

estados brasileiros, constatou uma tentativa – ainda que com contradições e 

distorções – de aproximação daqueles documentos às novas concepções 

divulgadas nos discursos dos especialistas dessa área. Segundo a autora, na 

realidade, tais propostas se constituíram mais em um “conjunto de intenções” que, 

propriamente, em uma concretização de uma proposta de ensino centrada em uma 

abordagem discursiva e pragmática da linguagem. 



27 

 

 Como observou Marinho (1998), as propostas curriculares por ela analisadas, 

ancoradas em sua maioria na concepção de linguagem como interação (mas nem 

sempre de modo exclusivo), criticavam o ensino tradicional de Português, sugerindo, 

de modo geral, um deslocamento do eixo do ensino da “gramática” para o “texto”. No 

entanto, conforme a autora, a gramática ocupava lugares diferentes nos diversos 

currículos, não sendo essa posição exclusiva. Havia alguns documentos que, 

explicitamente, a situavam como o eixo principal do ensino de língua e outros que 

mantinham esta posição, mas não a assumiam claramente. Havia, ainda, aqueles 

que tentavam superar a tradição gramatical, subordinando o estudo dos 

conhecimentos lingüísticos às dificuldades encontradas pelos alunos na leitura e na 

escrita de textos. 

 Essas tentativas de mudança nos documentos curriculares expressaram-se, 

também, em uma mudança terminológica. Em muitos dos currículos analisados, a 

seção relativa à “gramática” deu lugar à de “conhecimentos lingüísticos”, tentando-

se, de algum modo, estabelecer uma relação entre os conhecimentos gramaticais e 

os usos da língua, sobretudo na leitura e na escrita, como já dito. Contudo, conforme 

constatou Marinho (1998), a retirada do termo “gramática” não implicava, 

necessariamente, em uma relativização ou diminuição do status da gramática 

pedagógica tradicional. Observou-se, entre os currículos analisados, a coexistência 

da concepção de linguagem como interação com listas de conteúdos das gramáticas 

tradicionais, tais como as classes de palavras (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, 

verbo, etc.). 

 Constatou-se, ainda, naquele estudo, que enquanto alguns currículos 

insistiam em delimitar os conhecimentos lingüísticos a serem ensinados na escola 

como aqueles da gramática tradicional, outros os subordinavam às produções 

textuais dos alunos. Nesse último caso, eram estabelecidos alguns conteúdos e, na 

maioria das vezes, estes eram deixado-os “em aberto”. Essas duas posturas, 

segundo Marinho (1998), acabariam conduzindo à ênfase no estudo gramatical 

tradicional, quer pela insistência nele, quer pela omissão, que deixaria uma lacuna a 

ser preenchida com o “conhecido” (nesse caso, os antigos conteúdos gramaticais). 

Mais recentemente, sobretudo desde a última década, os livros didáticos 

também começaram a considerar as mudanças concebidas como adequadas pelos 

especialistas em linguagem e em seu ensino. Segundo Rangel (2001), os manuais 



28 

 

didáticos têm despertado uma atenção renovada – na escola, na universidade e, até 

mesmo, na opinião pública – desde que o Ministério da Educação (MEC) decidiu 

subordinar a sua compra (a dos livros didáticos) a uma análise desenvolvida por 

especialistas nas diferentes áreas de ensino, embora, segundo o autor, isso não 

tenha acontecido apenas por este motivo. 

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD é uma iniciativa do MEC e 

seus objetivos centrais são, atualmente, a avaliação, aquisição e distribuição 

universal e gratuita de livros didáticos para os alunos das escolas públicas do ensino 

fundamental (BATISTA; COSTA VAL, 2004). Nesse contexto, as coleções ou os livros 

didáticos recomendados são incluídos em um documento chamado de “Guia de 

Livros Didáticos”, contendo os princípios e os critérios adotados na análise e 

avaliação pedagógica e as resenhas de cada um dos livros ou coleções (cf. BRASIL, 

2006). 

Nessa perspectiva, além de critérios de análise mais gerais – correção de 

conceitos e informações básicas, coerência e adequação metodológicas e preceitos 

éticos –, que se aplicam a qualquer área de conhecimento (cf. BRASIL, 2006), deve-

se observar, segundo Rangel (2001, p. 13), se o livro didático de português: 

• oferece ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista 
do gênero e do tipo de texto, de tal forma que a coletânea seja o mais 
possível representativa do mundo da escrita; 

• prevê atividades de leitura capazes de desenvolver no aprendiz as 
competências leitoras implicadas no grau de proficiência que se 
pretende levá-lo a atingir; 

• ensina a produzir textos, por meio de propostas que contemplem tanto 
os aspectos envolvidos nas condições de produção, quanto os 
procedimentos e estruturas próprios da textualização; 

• mobiliza corretamente a língua oral, quer para o desenvolvimento da 
capacidade de falar/ouvir, quer para a exploração das muitas interfaces 
entre oralidade e escrita; 

• desenvolve os conhecimentos lingüísticos de forma articulada com as 
demais atividades. 

 

Como decorrência disso, temos assistido, nos últimos anos, a um processo de 

melhoria significativa dos livros didáticos que têm sido submetidos ao PNLD. 

Segundo Costa Val e Castanheira (2005), entre 1998 e 2004, observa-se uma 

diminuição do número de obras não aceitas e um aumento gradativo de obras 

aprovadas, na área de Alfabetização e Língua Portuguesa. Essas autoras 

constataram, também, nesse mesmo período, um crescimento do volume de livros 
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com menções mais altas (recomendadas e recomendadas com distinção), embora, 

em todas as avaliações, estas menções tenham sido menos freqüentes que a mais 

baixa (recomendada com ressalvas). 

Por outro lado, alguns estudos recentes (BIRUEL, 2002; SILVA, BIRUEL; MORAIS, 

2003; ANDRADE, 2003) têm revelado que os novos livros didáticos de português têm 

tendido a inovar mais no tratamento didático da leitura e produção de textos que no 

ensino dos “conhecimentos lingüísticos”. Em relação aos livros de alfabetização, 

tem-se chegado a uma constatação semelhante a esta: a inovação tem residido 

mais no âmbito do letramento e menos no do ensino do sistema de escrita alfabética 

(MORAIS; ALBUQUERQUE, 2005). 

Observamos, também nesse sentido, que as inovações no ensino de 

gramática na escola não são, de um modo geral, tão substanciais. Morais (2002) 

assinalava que, enquanto detectamos mudanças no tratamento didático dos eixos 

leitura e produção de textos, pouco ou quase nada teria se alterado no que diz 

respeito ao antigo ensino de conhecimentos gramaticais. 

No cotidiano escolar, como adverte Neves (2003), as aulas de gramática 

ainda têm se restringido ao reconhecimento e à classificação de palavras e de 

funções sintáticas, não correspondendo, portanto, à verdade a constatação de que a 

gramática tradicional escolar seria normativa. Segundo essa estudiosa, “[...] na 

prática, há um conflito com a gramática ensinada, porque ela nem é normativa (para 

guiar a correção) nem vai ao texto (para, de fato, ensejar um melhor desempenho no 

uso lingüístico)”. (p. 114) 

Nesse sentido, diferentes estudos (NEVES, 1990; ALBUQUERQUE, 2001; MORAIS, 

2002) constataram que os docentes estão se apropriando da orientação que sugere 

ensinar gramática “a partir de textos”. No entanto, esse ensino tem significado, na 

maioria das vezes, a análise morfológica e sintática de unidades (palavras e frases) 

extraídas de textos. 

Neves (1990), em um estudo com 170 professores de 5ª a 8ª séries e do 

ensino médio, constatou que eles, ao tentar distanciar-se da gramática tradicional, 

estavam procurando dar aulas de gramática não-normativa. Em outras palavras, 

substituía-se o ensino da gramática normativa – desprestigiada nos meios 

educacionais – pelo de gramática descritiva, com um enfoque, sobretudo, 
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taxonômico. Esta, segundo a autora, seria a resposta que os professores estariam 

dando à cobrança de “modernização” do ensino de gramática. 

Ela observou também que esses mesmos professores, de modo geral, 

acreditavam que o ensino de gramática teria como meta auxiliar os alunos a 

escrever melhor. Embora considerassem que a gramática ensinada “não estava 

servindo para nada”, mantinham o seu ensino sistemático como um meio necessário 

à sua legitimação. Segundo Neves (1990), em decorrência das críticas à gramática 

normativa e ao seu ensino, os docentes eliminaram (ou quase eliminaram) o estudo 

normativo da língua, mas conservaram a idéia de que caberia ao ensino de 

gramática subsidiar um melhor desempenho dos alunos em termos de correção da 

linguagem. 

De acordo com Neves (2003), espera-se que os alunos falem e, sobretudo, 

escrevam melhor. Para isso, haveria duas possibilidades, ambas com resultados que 

interessam: a adequação ao padrão culto e aos propósitos comunicativos. Essa 

autora defende que a escola tem obrigação, sim, de ensinar a norma-padrão, mas 

ela (a escola) atualmente tem negligenciado isso. 

Ainda como decorrência das críticas à gramática e ao seu ensino, começou-

se a interpretar também que não seria mais necessário ensinar gramática na escola, 

associando-a (a gramática) a um modelo tradicional de ensino e de aprendizagem, 

que deveria ser abandonado. Essa posição, supostamente “inovadora”, 

desconsidera, no entanto, que cabe à instituição escolar assegurar o domínio da 

norma lingüística de prestígio aos alunos, como destacam, entre outros, Morais 

(2002) e Neves (2003). 

Como observa Morais (2002), temos hoje um cenário onde as decisões 

tomadas pelos docentes incluem não apenas a ausência de ensino de gramática, 

mas também a sua manutenção nos moldes tradicionais, coexistindo, em muitos 

casos, com a leitura e a produção de textos em situações significativas. 

 Considerando esse contexto de inovações didáticas11 e de permanências no 

ensino de língua materna, sobretudo no que se refere ao ensino de “gramática” ou 

                                                 
11 Segundo Chartier (1998), é preciso estabelecer uma distinção entre inovação didática e inovação pedagógica. 
Enquanto a primeira relaciona-se ao conteúdo das aprendizagens, a segunda vincula-se às modalidades de 
aprendizagem, à organização do trabalho, à concepção de avaliação e ao registro das interações adulto-criança. 
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“análise lingüística”, discutiremos, em seguida, mais algumas questões vinculadas a 

esse eixo didático na atualidade. 

 

6. “Prática de análise lingüística” na escola: nova s orientações, novas 

indefinições 

Morais (2002), ao analisar os discursos atuais sobre o ensino de “análise 

lingüística” na escola – os quais sugerem, de modo geral, a subordinação desse eixo 

didático aos de leitura e produção de textos12 –, constatou dois aspectos importantes 

a eles relacionados: a ampliação do conceito de “análise lingüística” e a substituição 

da noção de “correção” pela de “adequação” às diferentes situações comunicativas. 

Por um lado, tal como destaca aquele autor, esse eixo didático – a “análise 

lingüística” –, ao assumir o texto como unidade de ensino, passou a compreender 

não somente os conhecimentos referentes à notação escrita e à norma lingüística de 

prestígio (como ortografia, pontuação e concordância gramatical), mas também 

aqueles que se relacionam à textualidade (como coerência e coesão textuais). Por 

outro lado, ele observa que temos assistido, atualmente, também a uma ampliação 

do que se considera lingüisticamente “correto”, em decorrência da substituição da 

noção de “correção” pela de “adequação” à situação de interação comunicativa. 

Embora, segundo o autor, essas posições constituam quase consenso entre 

os especialistas, observam-se nelas algumas imprecisões. Uma delas, conforme ele, 

refere-se à priorização do “texto” como unidade de ensino, o que pode alimentar 

preconceitos com situações didáticas de análise e reflexão sobre determinados 

aspectos da língua, como os ortográficos, morfológicos e sintáticos. Em outras 

palavras, acaba-se instituindo, de acordo com Morais (1998), uma verdadeira 

“ditadura do texto”, e isso impede que os aprendizes conheçam diversos aspectos 

da língua que compõem o repertório de conhecimentos letrados de um cidadão. 

Outra imprecisão detectada na análise de Morais (2002) diz respeito ao nível 

em que a escola deveria desenvolver a reflexão sobre a língua com os seus alunos, 

tema que trataremos em detalhe, em seção posterior. Sobre essa questão, o autor 

menciona os seguintes pontos, os quais têm implicações decisórias no tratamento 

                                                 
12 Geraldi (1997 [1984]), por exemplo, sugere a “prática de análise lingüística” a partir da reescrita dos textos 
produzidos pelos alunos (p. 189). 
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dado aos conhecimentos relacionados à “análise lingüística”: a) a identificação de 

reflexão metalingüística com memorização de terminologias ou nomenclaturas 

gramaticais; b) as reivindicações de que o ensino de língua considere a “gramática 

internalizada” que os alunos dispõem ao chegar à escola, como se isso pudesse 

minimizar a distância entre a gramática que os alunos usam e a exigida em 

contextos mais formais de uso da língua; c) o “investimento” em uma aprendizagem 

assistemática em contraposição a um ensino sistemático dos conhecimentos 

lingüísticos. 

Como mais uma das imprecisões antes mencionadas, Morais (2002) destaca 

a indefinição do que se tem considerado como “norma lingüística” a ser ensinada 

nas escolas, associada, na maioria das vezes, sem discussão, à gramática 

pedagógica tradicional, tema este discutido na seção seguinte. 

 

7. O conceito de norma lingüística e o ensino de “a nálise lingüística” na 

escola 

Mattos e Silva (1997), inspirando-se em Coseriu (1962), observa que “norma” 

é um termo polissêmico e, nesse caso, os especialistas nem sempre coincidem em 

relação ao que ele designaria. Desse modo, essa autora estabelece uma distinção 

entre “norma normativo-prescritiva”, “norma prescritiva” ou “norma padrão” e 

“normas normais” ou “sociais”13. 

Segundo a autora, a “norma normativo-prescritiva” é um “[...] conceito 

tradicional, idealizado pelos gramáticos pedagogos, diretriz até certo ponto para o 

controle da representação escrita da língua, sendo qualificado de erro o que não 

segue esse modelo” (p. 14).  Essa norma, menciona a autora, distancia-se dos usos, 

embora se interseccione com alguns deles, e é atualizada parcialmente ao longo do 

tempo, dado que as línguas mudam e as suas normas também. 

Por outro lado, as “normas normais” ou “sociais” são aquelas “[...] atuantes 

nos usos falados de variantes das línguas. São normas que definem grupos sociais 

que constituem a rede social de uma determinada sociedade” (p. 14). Essas normas, 

segundo a autora, distinguem-se em normas “sem prestígio social” ou 

                                                 
13 Neves (2003) menciona a existência de norma lingüística em sentido amplo – “normalidade” – e em sentido 
restrito – “normatividade”. 
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estigmatizadas e normas “de prestígio social” e os desvios a elas não são 

considerados erros, como na tradição normativo-prescritiva, mas, sim, inadequações 

de uso. 

Coseriu (1962), ao discutir o conceito de norma, menciona que não se trata 

do sentido corrente atribuído a esse termo – o de “norma normativo-prescritiva”, 

como vimos –, mas, sim, o de norma usada, realmente, em uma língua, isto é, a 

norma que seguimos, necessariamente, em decorrência de sermos membros de 

uma comunidade lingüística – as “normas normais” ou “sociais”. Segundo o autor, 

essas duas normas, em muitas ocasiões, não coincidem, dado que a “norma normal” 

adianta-se à “norma correta” e antecede a sua sistematização.  

Nesse contexto, como uma alternativa à discussão sobre a norma lingüística 

a ser ensinada na escola, Mattos e Silva (1997) sugere – considerando a distância 

entre o que é prescrito pela norma padrão e os usos “normais” – que o ensino de 

português tome como referência a “norma culta realmente usada”. Segundo a 

autora, o ensino de língua portuguesa, de modo geral, pressupõe que os alunos 

dominem estruturas que não são mais usuais nas falas correntes da maioria das 

pessoas e, inclusive, dos próprios professores. Como mudanças no ensino de 

gramática nas escolas são necessárias, essa é uma contradição que não podemos 

deixar de enfrentar. 

 

8. Concepções sobre explicitação consciente de conh ecimentos lingüísticos e 

ensino de “análise lingüística” na escola 

 

8.1. Conceituações sobre metalinguagem e reflexão m etalingüística 

Segundo Rey-Debove (1978), de modo geral, admite-se que a linguagem é 

usada não somente para falar do mundo e das coisas, mas também para falar dela 

mesma, isto é, que ela tem uma “função metalingüística”. Essa autora menciona que 

o discurso do lingüista é uma evidência disso, mas adverte que cada um de nós 

recorre necessariamente a essa função quando os comentários sobre o dizer são 

essenciais à comunicação entre as pessoas. 
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 Nesse sentido, como destaca aquela estudiosa francesa, a linguagem possui 

duas propriedades que a distinguem de outros sistemas: ela pode remeter-se tanto a 

ela mesma como a todos os outros sistemas, mas esses últimos não. Quando a 

linguagem descreve os outros sistemas, isto é, um sistema não-lingüístico ou então 

uma outra língua, observa-se uma distinção entre o objeto estudado e o instrumento 

de estudo, mas quando ela se descreve, essas duas coisas se confundem: a 

linguagem é, ao mesmo tempo, objeto e instrumento de estudo. 

 Essa autora entende, portanto, a “competência lingüística” como a 

capacidade de produzir frases aceitáveis sobre o mundo e a “competência 

metalingüística” como a capacidade de produzir frases aceitáveis sobre a língua, 

sobretudo aquelas referentes à aceitabilidade ou não das frases sobre o mundo. Em 

outras palavras, a linguagem ora seria usada para falar do mundo e/ou das coisas, 

ora da própria linguagem. 

Segundo Rey-Debove (1978), o termo “metalinguagem” refere-se à função 

metalingüística de uma determinada língua – como a metalinguagem do francês, do 

inglês, entre tantas outras – e à função metalingüística da linguagem de modo geral. 

Esse termo é usado, nessa abordagem, tanto em relação aos enunciados 

metalingüísticos familiares como aos científico-didáticos (naturais ou formalizados). 

Trask (2004) conceitua “metalinguagem” como uma “língua usada para falar a 

respeito de outra língua” (p. 191). No entanto, também reconhece que as línguas 

têm a propriedade de remeter-se a si mesmas. Sendo assim, recomenda 

distinguirmos cuidadosamente a “língua-objeto”, a língua sobre a qual estamos 

falando, da “metalinguagem", a língua usada para falar da língua-objeto. Nesses 

termos, 

É perfeitamente possível usar, por exemplo, o português como a 
metalinguagem em que se fala do português, e isso é, na realidade, o que 
fazemos o tempo todo, mas é precisamente nessa situação que a confusão 
pode surgir mais prontamente: se não formos capazes de distinguir o 
português de que estamos falando e o português que usamos para falar do 
português, poderemos facilmente ficar perdidos. (p. 191) 

 

Gombert (1988, 1990) considera que não é a mesma coisa tratar a linguagem 

de modo adequado em compreensão e produção e ser capaz de adotar uma atitude 

reflexiva sobre os objetos lingüísticos e sua manipulação. Essa segunda 
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capacidade, segundo ele, tem sido denominada de capacidade “metalingüística” por 

toda uma recente tradição psicolingüística. 

Em outras palavras, como observam Gombert (2003) e Gombert e Colé 

(2000), a criança manipula a linguagem desde muito cedo sob a forma de 

compreensão e produção. Entretanto, isso ocorreria de modo espontâneo e somente 

mais tarde a criança conseguiria controlar conscientemente os seus tratamentos 

lingüísticos. Desse modo, nessa ótica, o surgimento da capacidade metalingüística 

deveria ser distinguido da possibilidade de linguagem apenas. 

 Segundo Gombert (1990), a capacidade metalingüística constitui um 

subdomínio da metacognição14 e envolve tanto as atividades de reflexão sobre a 

linguagem e seu uso como as capacidades de controle e de planificação pelo 

indivíduo de seus próprios processos de tratamento lingüísticos, em compreensão e 

produção. 

Alguns autores, como observa Gombert (1990), dão mais atenção ao aspecto 

declarativo do conhecimento metalingüístico (consciência do indivíduo de suas 

próprias verbalizações/conhecimentos declarativos sobre a linguagem e reflexão 

sobre a linguagem, sua natureza e suas funções). Já outros priorizam o aspecto 

procedural (controle deliberado que o indivíduo opera sobre os processos de 

atenção e de seleção implicados nos tratamentos lingüísticos). Há também aqueles 

que consideram ambos os aspectos, mas sem parecer os distinguir claramente. 

Por outro lado, esse mesmo autor menciona a existência de comportamentos 

semelhantes aos comportamentos metalingüísticos, mas que não são controlados 

conscientemente pelos sujeitos. Esses, segundo ele, são designados de 

comportamentos “epilingüísticos”. 

Gombert (2003) e Gombert e Colé (2000) comentam que os epiprocessos15 

que estão subjacentes aos comportamentos epilingüísticos nada mais são do que a 

                                                 
14 Segundo Gombert (1990), a metacognição refere-se tanto aos conhecimentos introspectivos conscientes que 
um indivíduo tem de seus próprios estados e operações cognitivas como às capacidades desse indivíduo de 
controlar e de planificar deliberadamente seus próprios processos de pensamento e seus produtos. Entre os seus 
subdomínios, encontram-se, além da metalinguagem, a meta-aprendizagem, a meta-atenção, a metacognição 
social, a metamemória, entre outros. 
15 Gombert (1990) conceitua os “epiprocessos” como processos inacessíveis à consciência, manifestos nas 
atividades epilingüísticas e, de modo mais amplo, nas atividades epicognitivas, atuando na gestão, na regulação e 
no controle do tratamento lingüístico. Já os “metaprocessos” seriam processos cognitivos acessíveis à 
consciência e atuariam na metacognição. Karmiloff-Smith (1986) refere-se, nesse caso, a metaprocessos 
inconscientes e a metaprocessos tardios, acessíveis à consciência e à explicitação. 



36 

 

intervenção dos conhecimentos lingüísticos do indivíduo nos tratamentos da 

linguagem que ele desenvolve. Em contrapartida, os comportamentos epilingüísticos 

diferenciar-se-iam de outros comportamentos lingüísticos “[...] na medida em que a 

intervenção dos epiprocessos neles se torna manifesta (como, por exemplo, nas 

autocorreções observadas nas crianças de 2-3 anos)” (GOMBERT, 2003, p. 20-1). É 

devido a esta aparente semelhança, menciona o autor, que o comportamento 

epilingüístico é confundido com um comportamento metalingüístico. 

Teberosky (1997), ao discutir sobre esse tema, observou que a atividade 

metalingüística não envolve apenas o uso da linguagem, mas pressupõe também 

“[...] o desenvolvimento de uma certa consciência e uma atenção especial para 

decidir como e quando é apropriado, correto ou positivo analisar seus componentes 

e refletir sobre suas combinações” (p. 157). Tal como Rey-Debove, observa que isso 

só se torna possível devido à existência de uma dupla propriedade da linguagem: a 

de referir-se ao mundo e a de referir-se a si mesma. 

Segundo Teberosky (1997), os falantes demonstram ter um conhecimento 

metalingüístico que tem sido qualificado de “espontâneo” ou “intuitivo”. Os lingüistas, 

ao contrário, elaborariam aquele mesmo conhecimento de modo intencional e 

conceitual, visando a elaborar teorias lingüísticas. De acordo com esta autora, os 

lingüistas – em nossa opinião, alguns lingüistas – têm denominado aquelas condutas 

“intuitivas” de “epilingüísticas”, reservando o termo “metalingüístico” somente aos 

conhecimentos científicos. No entanto, a autora assume o termo “metalingüístico” 

como se referindo também àquelas condutas “intuitivas”. 

No Brasil, alguns estudiosos, como Geraldi (1991), têm-se ocupado em 

conceituar o termo “atividade metalingüística”, distinguindo-o de outros dois termos a 

ele vinculados: “atividade lingüística” e “atividade epilingüística”. Esse autor destaca 

que uma das características essenciais da linguagem é a reflexividade, isto é, a 

capacidade de remeter-se a si mesma, como também evidenciaram Rey-Debove e 

Teberosky. Em outras palavras, segundo ele, com a linguagem “[...] não só 

representamos o real e produzimos sentidos, mas representamos a própria 

linguagem” (p. 17). 

Segundo Geraldi (1991), as “atividades lingüísticas” seriam “[...] aquelas que, 

praticadas nos processos interacionais, referem ao assunto em pauta, ‘vão de si’, 

permitindo a progressão do assunto” (p. 20). Esse autor salienta que essas 
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atividades não demandariam a interrupção do assunto que está sendo tratado e 

implicariam uma reflexão que se poderia dizer quase “automática”. 

Por outro lado, as “atividades epilingüísticas” seriam aquelas que, “[...] 

tomando as próprias expressões usadas por objeto, suspendem o tratamento do 

tema a que se dedicam os interlocutores para refletir sobre os recursos expressivos 

que estão usando” (GERALDI, 1991, p. 24). Essas atividades, na opinião dele, 

poderiam ser conscientes ou inconscientes e manifestar-se-iam nas negociações de 

sentido, em hesitações, autocorreções, reelaborações, rasuras, pausas longas, 

repetições, antecipações, lapsos, entre outras. Elas incidiriam tanto sobre aspectos 

estruturais e discursivos da língua quanto sobre aspectos mais amplos da própria 

interação. 

  Por fim, Geraldi concebe as “atividades metalingüísticas” como aquelas “[...] 

que tomam a linguagem como objeto não mais enquanto reflexão vinculada ao 

próprio processo interativo, mas conscientemente constroem uma metalinguagem 

sistemática com a qual falam sobre a língua” (p. 25). Essas, menciona o autor, 

seriam atividades que analisam a linguagem com a construção de conceitos, de 

classificações, entre outros, e, desse modo, elas remeteriam a construções de 

especialistas e, conseqüentemente, à formação cultural dos sujeitos. 

 Travaglia (1995) também define esses termos, assumindo a conceituação de 

Geraldi, que agora comentamos. Por isso, concebe que as “atividades lingüísticas” 

seriam aquelas que os usuários da língua desenvolvem ao estabelecer uma 

interação comunicativa por meio da língua e que lhes possibilitam ir construindo o 

seu texto de modo adequado à situação, aos seus objetivos comunicativos e ao 

desenvolvimento do tópico discursivo, tema ou assunto. Em outras palavras, essas 

atividades seriam “[...] as atividades de construção e/ou reconstrução do texto que o 

usuário da língua realiza para se comunicar” (p. 34). Esse autor também admite que 

a reflexão que os falantes realizam sobre a língua nessas atividades seria 

automática. 

 Já as “atividades epilingüísticas” seriam aquelas que suspendem, durante a 

interação comunicativa, o desenvolvimento do tema ou do assunto para refletir sobre 

os próprios recursos lingüísticos que estão sendo usados ou sobre aspectos da 

interação. Estas, segundo esse autor, também poderiam ser conscientes ou não e 
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nelas “[...] há uma reflexão sobre os elementos da língua e de seu uso relacionada 

ao processo de interação comunicativa” (p. 34). 

 Ainda segundo Travaglia (1995), as “atividades metalingüísticas” seriam 

aquelas em que a língua é usada para analisar a própria língua e nelas se constrói 

uma metalinguagem, isto é, “[...] um conjunto de elementos lingüísticos próprios e 

apropriados para se falar sobre a língua” (p. 35). Estas atividades, menciona o autor, 

seriam sempre conscientes e nelas a língua constitui o conteúdo, o assunto ou tema 

da situação de interação. Para este autor, o que se faz nessas atividades é a 

construção de um conhecimento sobre língua, normalmente de natureza científica. 

 Para Geraldi (1991) e Travaglia (1995), portanto, as atividades 

metalingüísticas seriam sempre conscientes e as epilingüísticas não 

necessariamente. Geraldi (1991) considera que a distinção entre atividades 

epilingüísticas e metalingüísticas, tomando como referência a distinção entre 

operação consciente e operação não-consciente, não seria adequada. Ele acredita 

que essa distinção também seria problemática, mesmo no caso de diferenciação 

entre as atividades lingüísticas e as outras atividades (epilingüísticas e 

metalingüísticas), alegando que as ações de falar e compreender envolvem 

intencionalidade. Desse modo, questiona se seria possível “falar inconscientemente 

sobre a linguagem”. 

Tolchinsky (1996b) afirma que consciência ou conhecimento metalingüístico 

são expressões que têm sido usadas indistintamente em oposição ao uso lingüístico. 

Essa oposição viria sendo explicada por alguns autores a partir das dimensões 

transparente/opaco, implícito/explícito ou inconsciente/consciente. Embora essas 

dimensões sirvam para caracterizar ambos os extremos, elas podem conduzir a 

interpretações errôneas, adverte a autora. Segundo ela, a maioria dos autores 

concorda que não se trata, na verdade, de uma posição dicotômica, mas de um 

contínuo em constante flutuação. 

Conforme Gombert (1988, 1990), tradicionalmente, a consciência tem sido 

atestada pela capacidade do sujeito de explicitar verbalmente os determinantes de 

seus próprios comportamentos. Embora, menciona o autor, se possa atribuir em 

uma primeira análise o qualificativo “consciente” a essa capacidade, a não-

explicitação verbal não supõe necessariamente a não-consciência. 
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Bredart e Rondal (1982) concordam com esse ponto de vista e acrescentam 

que a verbalização de um conhecimento pode colocar um problema em si para 

certas crianças, sobretudo no caso das mais novas. Esclarecem que algumas vezes 

é complicado determinar em que medida as dificuldades de uma criança são 

decorrentes de uma lacuna no nível de conhecimento metalingüístico ou de um 

problema de verbalização desses conhecimentos. 

É por essa razão que Morais (2004), inspirado na teoria da Redescrição 

Representacional de Karmiloff-Smith, sugere sermos cuidadosos com o emprego do 

termo “consciência”, alertando-nos para a existência de diversos “níveis de 

consciência”. Segundo Karmiloff-Smith (1986, 1998), dicotomias tais como 

implícito/explícito, consciência/falta de consciência, automático/controlado, e outras 

semelhantes, não seriam suficientes para entendermos a complexidade das 

mudanças representacionais. Portanto, essa pesquisadora defende a existência de 

não apenas dois, mas de múltiplos níveis de representação16. 

Karmiloff-Smith (1998) assume, portanto, a perspectiva de que “[...] a mente 

armazena múltiplas redescrições de conhecimento para diferentes níveis e em 

diferentes formatos representacionais, os quais se tornam progressivamente mais 

acessíveis e explícitos” (p. 30). Desse modo, segundo ela, inicialmente, as 

representações adotariam a forma de procedimentos e seriam ativadas como 

resposta do organismo a estímulos externos. Em outras palavras, trata-se de um 

nível de conhecimento implícito, representado procedimentalmente. 

Por outro lado, nesse modelo, a criança, à medida que se desenvolve, explora 

o conhecimento armazenado (representado) anteriormente, mediante um processo 

de “redescrição representacional”, isto é, representando recursivamente suas 

próprias representações internas, visando a torná-las mais explícitas. Desse modo, 

as representações são definidas explicitamente, mas, de início, não estariam, 

necessariamente, disponíveis à consciência e à verbalização. Esses níveis são 

designados, nessa teoria, respectivamente, de “explicitação primária”, “explicitação 

secundária” e “explicitação terciária” (cf. KARMILOFF-SMITH, 1986; TOLCHINSKY, 

1996a). Como esclarece Morais (1998), a explicitação secundária poderia ser 

                                                 
16 O termo “representação” está sendo usado aqui com o sentido de representação interna (mental) e não como 
registro externo (cf. MORAIS, 2005). 
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também identificada como “explicitação consciente” e a terciária como “explicitação 

consciente verbal”. 

É por esse motivo que Karmiloff-Smith (1998) adverte que 

Em geral, os psicólogos do desenvolvimento não distinguem entre o 
conhecimento armazenado implicitamente e aquele formato 
representacional em que o conhecimento está já explicitamente 
representado, mas ainda não acessível à consciência. Ao contrário, 
costuma-se propor uma dicotomia entre uma noção não definida de 
“implícito” (como se a informação não estivesse representada de alguma 
forma) e o conhecimento verbalizável e acessível conscientemente. (p. 32) 

 

 Gombert (1990), apoiando-se no modelo de Karmiloff-Smith, considera que os 

conhecimentos implícitos seriam característicos das primeiras habilidades 

lingüísticas, ao passo que os conhecimentos explícitos primários estariam implicados 

na atividade epilingüística e os conhecimentos explícitos secundários e terciários na 

atividade metalingüística em sentido estrito. Nesses termos, conclui que o 

conhecimento metalingüístico é um conhecimento explícito consciente ou – mas não 

obrigatoriamente, como discutimos antes – um conhecimento explícito consciente 

verbal. Por outro lado, o conhecimento epilingüístico estaria explicitamente 

representado, mas não ainda acessível à consciência. Seria exatamente o acesso 

consciente o que caracterizaria a capacidade metalingüística. 

 Esse autor sugere, assim, um modelo do desenvolvimento metalingüístico na 

criança estruturado nos seguintes níveis sucessivos: 1) a aquisição das habilidades 

lingüísticas primárias; 2) a aquisição das capacidades epilingüísticas; 3) a aquisição 

das capacidades metalingüísticas; 4) a automatização dos metaprocessos, isto é, a 

automatização dos tratamentos metalingüísticos sob o efeito do exercício (GOMBERT, 

1990, 1999a). No entanto, assume que somente os dois primeiros níveis desse 

modelo seriam obrigatórios, o que o leva a sustentar a tese de que determinados 

aspectos da linguagem nunca serão, necessariamente, acessíveis à consciência, tal 

como também sugerem Karmiloff-Smith (1986) e Tolchinsky (1996a). 

Nas conceituações tanto de Geraldi (1991) como de Travaglia (1995), 

discutidas anteriormente, nota-se que a distinção entre atividades epilingüísticas e 

metalingüísticas é operada tomando como critério a ocorrência ou não da atividade 

durante a interação comunicativa. Nesse caso, indagamo-nos se a atividade 

metalingüística, isto é, a capacidade de refletir sobre a língua de modo explícito e 
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consciente, também não poderia dar-se durante essa interação. Esse não nos 

parece, portanto, um critério adequado a ser usado na distinção entre aquelas 

atividades. 

Segundo Morais (2002), diversos autores e instituições brasileiros insistem em 

tomar reflexão metalingüística como sinônimo de ensino de terminologia ou 

nomenclatura gramatical. Salienta que trabalhos desenvolvidos em outros países, 

mais precisamente no mundo francófono ou anglo-saxão, têm entendido o termo 

“metalingüístico” numa outra acepção. Ele observa que esses estudos têm 

evidenciado que 

[...] as competências letradas, implicadas tanto na notação escrita como na 
produção-recepção de textos, dependem do desenvolvimento de 
habilidades não apenas para “usar a língua para se comunicar”, mas para 
refletir, em um nível minimamente explícito, sobre unidades (fonológicas, 
morfossintáticas) e dimensões (semânticas, pragmáticas, macro-textuais) do 
que se fala e se escreve. (p. 05) 

 

Esse reducionismo é o que se observa no conceito de 

metalinguagem/metalingüístico adotado por Geraldi (1991) e Travaglia (1995), mas 

não somente por eles. Essa tendência à redução de metalinguagem a 

“denominações técnicas” e de conhecimento metalingüístico ao “domínio dessas 

denominações” encontra-se também em outros de seus trabalhos (cf. GERALDI, 

1984; TRAVAGLIA, 2003), assim como em outros autores. Britto (1997), por exemplo, 

conceitua metalinguagem nos seguintes termos: 

A metalinguagem (entendida como instrumento de descrição e análise de 
fenômenos lingüísticos), a exemplo de qualquer linguagem técnica, é a 
parte mais evidente de um laborioso esforço de identificar, repartir, agrupar 
e classificar os objetos do mundo – os quais só têm relevância cultural 
propriamente enquanto inscritos nesta linguagem. Normalmente, trata-se de 
uma taxionomia, isto é, um vocabulário específico que refere os objetos, 
conceitos e procedimentos próprios da prática científica de determinada 
área de conhecimento com definição precisa. Este vocabulário pode tanto 
ser emprestado da língua comum e ter seu sentido redefinido como ser 
construído a partir dos processos normais de formação de palavra. (p. 121-
122) 

 

Em função dessa perspectiva, Geraldi (1991), assim como outros autores, ao 

tratar do ensino de análise lingüística na escola, sugere que as atividades 

epilingüísticas antecedam às metalingüísticas, considerando as primeiras como uma 

ponte para a sistematização das segundas. Nessa perspectiva, não exclui as 

atividades metalingüísticas da escola, mas as considera secundárias. Essa atitude 
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deve-se, acreditamos, à associação antes mencionada dos termos “metalinguagem” 

e “metalingüístico” a terminologias gramaticais técnicas. Em suma, conceitua-se 

metalinguagem como terminologias gramaticais técnicas apenas e acredita-se que o 

conhecimento metalingüístico consiste no domínio dessas terminologias. Conclusão: 

a escola deveria preocupar-se somente de modo secundário com o desenvolvimento 

de habilidades metalingüísticas. 

 Contrariamente a essa tendência, que, segundo Teberosky (1997), seria 

observada entre os lingüistas, concebemos que o conhecimento metalingüístico não 

se restringe ao conhecimento de especialistas – nesse caso, os lingüistas –, mas 

envolveria, do mesmo modo, o nosso discurso cotidiano sobre a linguagem, 

sobretudo sobre a linguagem do outro, como acertadamente destacou Rey-Debove 

(1978). Acreditamos, conseqüentemente, que o reducionismo agora referido tem 

contribuído para a associação, muitas vezes observada em nosso país, entre o 

termo “metalingüístico” e o uso de uma “terminologia” ou “nomenclatura técnica”, 

como se aquele termo se resumisse unicamente a denominações técnicas. 

Concordamos com Bredart e Rondal (1982), quando eles defendem que não 

é necessário que as crianças usem denominações técnicas ao refletir 

conscientemente sobre a língua e ao verbalizar esse conhecimento. Esta também é 

a idéia de Teberosky (1997), segundo a qual, na ausência “[...] dessa informação 

[denominações técnicas], outras denominações não-técnicas são usadas para fazer 

referências intralingüísticas tanto gerais quanto específicas” (p. 172). Sem criticar o 

uso de terminologia gramatical na sala de aula, essa mesma autora argumenta que 

essas aprendizagens garantem que alunos e professores compartilhem uma mesma 

linguagem sobre a linguagem. 

Bredart e Rondal (1982) dão um exemplo que nos parece esclarecedor nesse 

sentido. Segundo eles, se uma criança comenta que uma frase como “La chemise 

sont bleue” (a camisa são azul) está incorreta porque o sujeito está no singular e o 

verbo no plural e que isso não corresponde às regras gramaticais do francês, ela 

verbaliza claramente um conhecimento metalingüístico. Eles salientam, no entanto, 

que não é de modo algum necessário que a criança empregue termos como “sujeito, 

“verbo”, “singular”. Observam, assim, que uma resposta como “Se alguém diz ‘a 

camisa’, então deverá dizer ‘é’ e não ‘são’”  demonstra, do mesmo modo, um 

conhecimento metalingüístico da regra gramatical em questão. 
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Morais (1998, 1999), ao analisar as representações infantis sobre a ortografia 

do português, demonstrou que alunos com melhor rendimento ortográfico 

conseguiam, de modo geral, verbalizar regras ortográficas sem usar, 

necessariamente, termos gramaticais sofisticados, como “verbo”, “sílaba tônica”, 

“consoante”, entre outros, como evidencia o exemplo a seguir, extraído de Morais 

(1999): 

Certa vez, numa pesquisa, fiz com as crianças uma tarefa de “escrever 
errado a propósito”. Tarsila, uma aluna de 3ª série, que tinha ótima 
ortografia, inventou muitos erros intencionais como “gozadu”, “famozo” e 
“orizonti”. Ao lhe perguntar se existe alguma regrinha para sabermos por 
que “gozado” não se escreve com U, ela refletiu um pouco e me confessou: 
“– Minha professora nunca me disse”. Quando insisti, perguntando como ela 
sabia que a gente tem que pôr O no final da palavra gozado, ela novamente 
hesitou até me explicar: “– Não sei... é gozadu (pronunciando mais forte a 
sílaba [za]). Não é gozadú”. Sem falar em sílabas átonas e tônicas, ela tinha 
me explicado a regra”. (p. 77) 

 

Em suma, compreendemos que o termo “metalingüístico” designa a 

capacidade de não somente usar a linguagem para se comunicar – compreendendo 

e produzindo textos orais e escritos –, mas de refletir sobre ela em um nível explícito 

consciente e/ou de controlá-la deliberadamente, podendo-se (ou não) verbalizar as 

propriedades lingüísticas que se está focalizando. Desse modo, acreditamos, assim 

como Morais (1998), que a “análise lingüística”, eixo didático da área de língua 

portuguesa, deve tratar a língua necessariamente como um objeto de conhecimento 

e não apenas como um instrumento de comunicação. 

 

8.2. O desenvolvimento de habilidades de reflexão m etalingüística: níveis e 

unidades de análise 

Essa capacidade de tratar a linguagem como de objeto de reflexão e de 

controlá-la conscientemente, conhecida como “consciência metalingüística”, dá-se 

em diversos níveis e sobre diferentes unidades, conforme atestam diversos 

estudiosos, tais como Bredart e Rondal (1982), Tummer, Pratt e Herriman (1984), 

Gombert (1990), Teberosky (1997) e Kato e Moreira (1998). 

Bredart e Rondal (1982), por exemplo, distinguem dois grandes eixos de 

estudo do conhecimento metalingüístico. Por um lado, encontrar-se-iam as 

investigações sobre a evolução dos conhecimentos ou da reflexão sobre o 
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comportamento lingüístico ou comunicativo em um sentido amplo, isto é, a 

metacomunicação17. Por outro, os estudos sobre a descrição da evolução do 

conhecimento explícito das regras e dos aspectos formais do sistema lingüístico. 

Nesse último caso, os autores referem-se aos níveis fonético, semântico e sintático. 

Teberosky (1997) também classifica as atividades metalingüísticas em dois 

grandes grupos: as “estruturais” e as “pragmáticas”. No primeiro caso, situam-se 

aquelas atividades que analisam as próprias expressões, suas unidades e o modo 

como elas se referem à realidade extralingüística e se posicionam sobre ela, sua 

distribuição com relação a outras expressões e suas combinações. Entre essas, a 

autora menciona: brincadeiras de invenção ou de modificação de palavras ou 

trabalho sobre seus sons, letras, combinações; construção de definições; 

identificação de unidades lingüísticas; jogos de segmentação e combinação de 

sílabas ou de palavras; avaliações sobre a facilidade ou dificuldade de uma palavra 

ou frase ou sobre a quantidade de palavras de uma frase, de sons ou de letras de 

uma palavra. 

No segundo caso, encontram-se aquelas atividades que se referem à reflexão 

sobre o uso das expressões em uma determinada situação de interação 

comunicativa (sobre a propriedade ou a efetividade das expressões com relação aos 

interlocutores, aos objetivos discursivos e ao contexto da situação de comunicação). 

Entre essas, a autora destaca: correções ou comentários sobre o falar ou o escrever 

de outro ou o seu próprio; avaliações sobre a correção, propriedade ou efetividade 

no uso de expressões orais ou escritas; avaliações sobre a aceitabilidade de 

enunciados como sendo equivalentes de outros; imitação ou citação da fala ou da 

escrita de outro; explicações e comentários; traduções; desenvolvimento de uma 

terminologia que se refere exclusivamente à linguagem. Essas duas últimas 

atividades estariam, na realidade, mais na intersecção dos dois grupos (TEBEROSKY, 

1997). 

Gombert (1990) também considera que as capacidades metalingüísticas 

relacionam-se a distintos aspectos da língua. Nesse caso, refere-se, 

simultaneamente, aos níveis fonológico (metafonológico), sintático (metassintático), 

                                                 
17 Na realidade, esses autores consideram que o desenvolvimento metacomunicativo constitui um caso particular 
do desenvolvimento da metacognição. Esse também é, de certo modo, o ponto de vista adotado por Gombert 
(1990). 
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lexical (metalexical), semântico (metassemântico), textual (metatextual) e pragmático 

(metapragmático). 

Observa-se, desse modo, como dissemos anteriormente, que o conhecimento 

metalingüístico dá-se em diversos níveis – como o fonológico, o morfossintático18 e o 

textual – e sobre diferentes unidades – como fonemas, sílabas e unidades intra-

silábicas, palavras, frases e textos –, e, assim, relaciona-se a níveis e unidades tanto 

maiores como menores da língua. Esses níveis/unidades, embora distintos, estão, 

na realidade, inter-relacionados: constituem diferentes aspectos de um mesmo 

objeto de conhecimento, a linguagem. Seria necessário, portanto, não deixarmos de 

lado, em nome dessa constatação, as peculiaridades de uns e dos outros. 

Diante desta multiplicidade de níveis de conhecimento metalingüístico, 

concordamos com Morais (1998) acerca da necessidade de os alunos refletirem 

sobre as diferentes unidades da língua – textos, parágrafos, orações, palavras, 

morfemas, letras, etc. –, sem assumirmos uma atitude secundarizadora em relação 

às tarefas que envolvem a reflexão sobre as unidades menores da língua. Esse 

mesmo autor argumenta que, ao aceitarmos a “ditadura do texto”, tomando esta 

unidade lingüística como única unidade de ensino, estaremos impedindo que os 

aprendizes entrem em contato com determinados aspectos da língua que compõem 

o repertório de conhecimentos de um cidadão letrado. 

 

8.3. Que relações existem entre habilidades de refl exão metalingüística e 

aprendizagem da leitura e da escrita? 

Nas últimas décadas, a relação entre conhecimentos metalingüísticos e 

aprendizagem da leitura e da escrita tem sido examinada em diversos estudos. Por 

um lado, os resultados de tais investigações têm demonstrado, de um modo geral, 

que o desenvolvimento de capacidades metalingüísticas diversas, tais como a 

consciência fonológica e a consciência sintática, tem uma importância na 

aprendizagem da leitura e da escrita. Por outro, alguns autores têm indicado 

evidências em sentido contrário: o domínio da escrita também influenciaria o 

                                                 
18 Segundo Gombert (1999b, 2003), a consciência morfológica é, sobretudo, uma consciência da estrutura das 
palavras, embora também tenha uma importância no gerenciamento da frase. Já a consciência sintática estaria 
diretamente relacionada à frase e somente indiretamente à palavra. Esses dois níveis de análise não são, portanto, 
independentes, e assim o termo “consciência morfossintática” tem sido usado para referir-se à consciência tanto 
da morfologia como da sintaxe (cf. CORREA, 2005). 
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conhecimento metalingüístico. Ao abordar a consciência metafonológica, Ferreiro 

(2004, p. 10) sustenta que 

“[...] não há uma relação direta entre uma análise da emissão sonora que 
precederia a escrita e a própria escrita, mas sim uma relação de ida e volta, 
para a qual o termo “dialética” é o que melhor convém. Um nível mínimo de 
reflexão sobre a língua é exigido pela escrita, que, por sua vez, proporciona 
um “modelo” de análise que exige refinamentos sobre a reflexão inicial, e 
assim por diante”. 

 

Barrera e Maluf (2003), por exemplo, investigaram a influência da consciência 

fonológica, lexical e sintática sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Participaram desse estudo 65 alunos da 1ª série do ensino fundamental de uma 

escola pública de São Paulo. Nessa investigação, de tipo longitudinal, solicitou-se 

aos alunos a realização de atividades metalingüísticas – identificação de palavras 

com o mesmo som inicial (aliteração) e final (rima); contagem de palavras em frases 

ditas oralmente; correção de frases desordenadas, também apresentadas oralmente 

– no início do ano letivo e atividades de leitura e escrita – escrita de palavras, 

seguida de leitura; leitura de palavras e de enunciados – no início e no término do 

ano letivo. 

Os resultados obtidos indicaram que as crianças que tiveram melhor 

desempenho nas atividades de leitura e escrita ao término do ano letivo eram 

também aquelas que iniciaram o ano com melhor desempenho nas habilidades 

metalingüísticas investigadas, sobretudo a consciência fonológica e a consciência 

sintática. Com relação à consciência da palavra, constatou-se uma relação 

significativa somente com o desempenho em leitura, ao término do ano letivo. Esses 

resultados sugerem, segundo as autoras, a importância do desenvolvimento de 

habilidades metalingüísticas nos anos iniciais da escolarização. 

Em um outro trabalho, Barrera (2003) adverte, no entanto, que essa relação 

não deve ser entendida de modo determinista e unilateral, mas, sim, como um alerta 

para a importância do desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades metalingüísticas. 

 Morais (2004) investigou, em um estudo exploratório, como o nível de 

compreensão do sistema de escrita alfabética relacionava-se com o desempenho 

em tarefas envolvendo habilidades de reflexão metafonológica. Participaram desse 

estudo 62 crianças de 1ª série de uma escola pública de Recife, tendo sido solicitado 
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a elas a escrita de quatro palavras e  de uma oração, assim como a realização de 

oito atividades de análise fonológica (segmentação oral de palavras em sílabas; 

contagem do número de sílabas de palavras; segmentação oral de palavras em 

fonemas; contagem do número de fonemas de palavras; identificação de palavras 

que começavam com a mesma sílaba; produção de palavras com sílabas iniciais 

iguais; identificação de palavras que tinham o mesmo fonema inicial e produção de 

palavras com fonemas iniciais iguais). 

 Os resultados dessa investigação demonstraram que crianças com níveis 

mais avançados de compreensão do sistema de escrita alfabética tendiam a 

apresentar também melhores resultados na maioria das tarefas metafonológicas 

adotadas no estudo. Por outro lado, observou que a capacidade de escrever 

alfabeticamente, usando as letras com seus valores sonoros convencionais, 

acontecia independentemente da habilidade de isolar e contar fonemas de palavras. 

Rego e Buarque (1997) investigaram as contribuições da consciência sintática 

e da consciência fonológica para o domínio de regras ortográficas de naturezas 

distintas. Nesse estudo, do qual participaram 46 alunos de classe média-baixa de 

uma escola particular de Recife, as autoras analisaram o desenvolvimento da 

consciência metalingüística dos alunos no início da 1ª série (tarefas de subtração de 

fonema, de correção de frases desordenadas e de categorização de palavras) e o 

domínio da ortografia ao término da 1ª e da 2ª séries (ditado de palavras e 

pseudopalavras). Os resultados desse estudo indicaram que a consciência 

fonológica contribui, sobretudo, para a aquisição de regras ortográficas de contexto 

e a consciência sintática teria uma importância no desenvolvimento de regras 

ortográficas que envolvem análises morfossintáticas. 

 Essa discussão sobre as relações entre conhecimento metalingüístico e 

aprendizagem da leitura e da escrita tem, assim, implicações importantes no ensino 

de análise lingüística na escola. Para concluir, destacamos a concepção de Mattos e 

Silva (2004, p. 85) a respeito desse tema: 

[...] Essa razão social para o ensino sistemático e explícito gramatical por 
vezes passa despercebida e muitas vezes é negada por aqueles que, ao 
defenderem como objetivo primeiro do ensino da língua materna o 
desenvolvimento de competências comunicativas, consideram como 
secundário ou mesmo desnecessário que essa “consciência gramatical” 
seja desenvolvida no processo escolar. 
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9. O tratamento dado à “análise lingüística” em cur rículos e livros didáticos: 

mais algumas evidências recentes 

 Como vimos, os currículos brasileiros de Língua Portuguesa elaborados nas 

duas últimas décadas buscaram incorporar em seus textos os pressupostos teórico-

metodológicos defendidos pelos especialistas da área de linguagem e de didática da 

língua, tentando contribuir, de algum modo, para a melhoria do ensino praticado nas 

escolas. 

Em estudo recente, Andrade (2003) analisou o tratamento dado ao eixo 

didático “análise lingüística” em currículos oficiais, destinados à 1ª a 4ª série, usados 

na rede estadual de ensino de Pernambuco. Observou, no currículo daquela rede de 

ensino, uma ausência de clareza com relação aos conteúdos e aos modos de 

operacionalização daquilo que estava sendo defendido: o ensino de uma “gramática 

contextualizada”, articulando as práticas de leitura, produção de textos e análise 

lingüística. Constatou, também, uma ausência de metas a serem consideradas como 

prioritárias em cada etapa da escolarização (no que se refere aos “conhecimentos 

lingüísticos”). 

Com relação aos “Parâmetros Curriculares Nacionais”, observou que, embora 

aquele documento estabelecesse critérios que servissem como orientadores da 

seqüenciação dos conteúdos, a tarefa de “dar uma seqüência” dentro de cada um 

dos ciclos cabia às escolas. O exame dos PCN também evidenciou que constavam 

mais referências a conteúdos gramaticais no item destinado à produção de textos 

escritos que no dedicado aos “conhecimentos lingüísticos”. 

Silva (2003) também constatou que os documentos curriculares oficiais 

usados nas redes estadual de Pernambuco e municipal de Recife tratavam de modo 

não consistente um dos objetos de ensino e aprendizagem relativo ao eixo didático 

“análise lingüística”: a pontuação. Observou, no entanto, que os documentos 

curriculares nacionais de 1a a 4a séries e de educação de jovens e adultos 

avançavam mais que aqueles, ao discutirem esse tema e ao sugerirem estratégias 

didáticas. 

Conforme discutimos anteriormente, os livros didáticos, recentemente, 

também começaram a considerar as mudanças concebidas como adequadas pelos 

especialistas na área de linguagem e ensino de língua. Os livros didáticos têm, de 
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fato, mudado significativamente nos últimos anos e neste estudo interessa-nos, 

sobretudo, examinar como essas mudanças têm se expressado no âmbito do ensino 

dos chamados “conhecimentos lingüísticos”. 

Biruel (2002), ao analisar duas coleções de livros didáticos (“ALP” e 

“Linguagem e Interação”) recomendadas pelo PNLD 2000-2001, constatou, com 

relação à variação lingüística, que os autores ainda revelavam uma concepção 

homogênea de língua e de norma culta, colaborando muito pouco para a superação 

da vinculação entre norma culta e gramática tradicional. Observou, também, que o 

tema “variação lingüística” não foi tratado de modo sistemático nas coleções, 

contribuindo muito pouco para o combate ao preconceito lingüístico. Com relação à 

ortografia, observou-se que as coleções misturavam os casos regulares e irregulares 

da norma ortográfica, não estabelecendo nenhuma distinção entre o que se pode 

compreender e o que se precisa memorizar. Essas mesmas coleções também não 

estabeleciam metas com relação ao ensino e à aprendizagem da ortografia. 

Com relação ao tratamento dado à pontuação, o estudo evidenciou, nas duas 

coleções, um ensino transmissivo, com mais atividades de identificação que de 

produção, ocorrendo as análises, sobretudo, no âmbito da frase. Com relação às 

classes de palavras, observou-se ainda uma tradição “classificatória” nas coleções 

analisadas. De modo um geral, segundo Biruel (2002), as estratégias adotadas 

(classificação ou nomeação de palavras descontextualizadas) não pareciam auxiliar 

muito os aprendizes no desenvolvimento de sua competência comunicativa. 

Nesse estudo, Biruel (2002) concluiu que o tratamento dado por aquelas 

coleções aos aspectos normativos da língua não pareceu favorecer a instalação de 

uma outra postura de análise e reflexão sobre os conhecimentos lingüísticos na 

escola. Para a autora, as coleções pouco motivaram o aluno a observar, analisar e 

explicitar conhecimentos relativos à normatividade. 

Em um outro estudo, Silva, Morais, Biruel e Andrade (2003), analisando um 

conjunto de cinco coleções de livros didáticos das séries iniciais, constataram que, 

embora pudessem ser observadas algumas evidências de um ensino da pontuação 

coerente com as atuais abordagens teóricas, ainda existiam lacunas ou imprecisões 

no tratamento dado àquele objeto de ensino-aprendizagem. Observou-se que, em 

algumas coleções de livros didáticos, os autores ainda continuavam insistindo em 

tratar a pontuação num âmbito frasal, desconsiderando os sinais de pontuação como 
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componentes das operações de textualização. Constatou-se, também, na maioria 

das coleções analisadas, que os manuais do professor não apresentavam metas 

com relação ao ensino e à aprendizagem da pontuação. 

O estudo apresentado neste trabalho visa exatamente a investigar como o 

ensino de “gramática” ou “análise lingüística” tem sido tratado no âmbito do “saber a 

ser ensinado”, analisando mudanças, sobretudo didáticas, em relação ao antigo 

ensino da gramática escolar. Para isso, examinaremos como o eixo didático em 

questão é enfocado em diferentes instâncias (currículos, Guia do Livro Didático e 

livros didáticos), observando convergências e divergências entre elas. 
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CAPÍTULO  2 

O ENSINO DE “GRAMÁTICA”  E A “ANÁLISE  LINGÜÍSTICA”  EM CURRÍCULOS 

OFICIAIS DE LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

[...] o currículo e seus componentes constituem um 
conjunto articulado e normatizado de saberes, regidos 
por uma determinada ordem, estabelecida em uma 
arena em que estão em luta visões de mundo e onde 
se produzem, elegem e transmitem representações, 
narrativas, significados sobre as coisas e seres do 
mundo. (COSTA, 1998, p. 41). 

 

1. Estudo I: caracterização dos currículos e aspect os metodológicos 

Neste capítulo, analisaremos o tratamento dado ao eixo didático “análise 

lingüística” em documentos curriculares de instâncias governamentais. Para tanto, 

decidimos analisar, inicialmente, como esse tratamento se dá nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (1º e 2º 

e 3º e 4º ciclos), documentos curriculares oficiais nacionais publicados pelo 

Ministério da Educação (MEC), em 1997 e 1998, respectivamente. 

Os PCN destinados ao 1º e 2º e ao 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental 

organizam-se em duas partes. Na primeira, discutem-se os pressupostos teórico-

metodológicos assumidos, os objetivos gerais, os conteúdos e os critérios de 

avaliação da aprendizagem dos alunos. Na segunda, dedicada a cada um dos 

ciclos, caracterizam-se o ensino e a aprendizagem nestes ciclos e apresentam-se os 

objetivos, os conteúdos e o tratamento didático a eles correspondentes e os critérios 

de avaliação. 

 Num segundo momento, com a intenção de examinarmos o tratamento dado 

aos “conhecimentos lingüísticos” no âmbito do estado de Pernambuco, analisamos 

os currículos da rede estadual de ensino (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries) e o da rede 

municipal de ensino do Recife (1ª a 8 a séries), capital do estado. 

 No caso da rede estadual, os documentos ainda em vigência são os 

“Subsídios para a organização da prática pedagógica nas escolas – Língua 

Portuguesa”, publicados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, em 1992 

e 1994, respectivamente. Neste trabalho, analisamos os dois volumes destinados à 
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Língua Portuguesa. No de 1ª a 4ª séries, encontramos, além da introdução, alguns 

princípios e implicações pedagógicas relativos à leitura, à escrita e à gramática, 

orientações e sugestões de atividades, incluindo conteúdos, objetivos e metodologia, 

e considerações sobre avaliação. No outro volume, destinado à faixa de 5ª a 8ª 

séries e ao ensino médio, analisamos apenas a “Parte I” (5ª a 8ª séries). Nesse 

currículo, encontramos, inicialmente, uma discussão sobre os pressupostos teórico-

metodológicos adotados e, na segunda parte, quadros com indicação de conteúdos, 

com objetivos e metodologia a eles correspondentes, junto a uma sugestão da série 

em que cada conteúdo deveria ser estudado. 

 Já no caso da rede municipal de Recife, analisamos a “Proposta pedagógica 

da rede municipal de ensino do Recife – Construindo competências”, ainda 

atualmente divulgada como uma versão preliminar, publicada pela Secretaria de 

Educação, em 2002. Nesse documento, abordam-se todas áreas de conhecimento. 

Na seção concernente à Língua Portuguesa – incluída na área de “Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias” – apresenta-se uma resumida discussão teórica, 

seguida da delimitação das competências e dos conteúdos relativos à “Linguagem 

oral”, “Leitura” e “Escrita”. 

 A análise dos dados foi desenvolvida, basicamente, de forma qualitativa, 

considerando o objetivo central deste trabalho: analisar o tratamento dado ao ensino 

de “gramática” ou à “análise lingüística”, examinando mudanças, sobretudo 

didáticas, em relação ao antigo ensino da gramática escolar. Os dados “brutos” 

obtidos a partir da análise dos documentos foram submetidos a análises de 

conteúdo, passando por processos de descrição, inferência e interpretação (BARDIN, 

1979). A análise de conteúdo foi desenvolvida por temas (análise temática 

categorial) e envolveu as etapas sugeridas por Bardin (1979), embora não 

necessariamente nessa ordem: pré-análise, análise do material (codificação e 

categorização da informação) e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

 Os dados foram analisados levando em conta as categorias apresentadas a 

seguir, os quais constituíram os eixos de nosso estudo. Nesta investigação, 

analisamos os documentos curriculares agora descritos, considerando, conforme 

dissemos anteriormente, o tratamento dado ao eixo didático “análise lingüística”. 

Para isso, adotamos as seguintes categorias: 
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• a denominação dada ao eixo didático designado, na tradição escolar, de 

“gramática”; 

• as concepções sobre “gramática” ou “análise lingüística”; 

• os objetivos do ensino de “gramática” ou “análise lingüística” na escola; 

• as relações entre “gramática” ou “análise lingüística” e os outros eixos de 

ensino (leitura/escuta e produção e compreensão de textos orais e 

escritos); 

• as críticas ao ensino tradicional da gramática escolar; 

• as concepções relativas à explicitação consciente dos conhecimentos 

gramaticais ou lingüísticos dos alunos; 

• os conteúdos de ensino selecionados, sua organização e distribuição em 

anos, ciclos ou séries escolares; 

• o tratamento didático do ensino de “gramática” ou “análise lingüística” na 

escola. 

 

2. O tratamento dado à “análise lingüística” nos Pa râmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa 

 

2.1. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Por tuguesa  (1º e 2º ciclos) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Língua Portuguesa de 1ª a 4ª 

séries (BRASIL, 1997) organizam os conteúdos de ensino em três eixos centrais: 

“Língua oral: usos e formas”; “Língua escrita: usos e formas”19 e “Análise e reflexão 

sobre a língua”. Observa-se, nesse documento, de entrada, a adoção de uma 

terminologia distinta da tradicionalmente usada nos currículos em relação aos 

conhecimentos gramaticais. Esse eixo didático não é chamado de “Gramática”, 

como anteriormente ocorria, mas, sim, de “Análise e reflexão sobre a língua”. 

Essa tendência, contudo, não é inaugurada nesse documento, nem é 

exclusividade dele. Marinho (1998), ao analisar currículos das décadas de 80 e 90 

de diversos estados brasileiros, observou que muitos deles usavam o termo 

                                                 
19 Esse eixo didático é dividido em “Prática de leitura” e “Prática de produção de texto”, sendo este último, ele 
também, desmembrado em “aspectos notacionais” – referentes às características da representação (notação) 
gráfica da linguagem – e “discursivos” – referentes às características da linguagem em uso (p. 44). 
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“conhecimentos lingüísticos” em substituição à terminologia “gramática”. Para a 

autora, não se trata de uma mudança simples e ingênua, mas de uma tentativa de 

articular o estudo da gramática ao uso da língua, sobretudo nas práticas de leitura e 

escrita de textos, dando a elas, inclusive, mais importância. Por outro lado, é 

necessário considerarmos, também, que “gramática” é, como destaca Neves (2003), 

uma palavra marcada negativamente. 

 Essa mudança terminológica indica, além disso – na verdade, como 

decorrência disso –, uma ampliação do conceito do eixo didático antes denominado 

“gramática”. Como vimos, segundo Morais (2002), esse eixo de ensino compreende, 

atualmente, não apenas os conhecimentos relativos à correta notação escrita e à 

norma lingüística de prestígio, mas, também, os relativos à textualidade. Esse é o 

caso do documento ora analisado, como discutiremos mais adiante. Não se trata, 

assim, de “conhecimentos gramaticais”, mas, sim, de “conhecimentos lingüísticos”, 

que, ao que tudo indica, incluem aqueles, mas não se restringem a eles. 

 Nesse documento, as atividades de “análise lingüística” são concebidas 

como atividades nas quais determinadas características da linguagem são tomadas 

como objeto de reflexão (p. 78). Em outras palavras, são atividades de natureza 

reflexiva, nas quais se pensa e se fala sobre a linguagem mesma (p. 38). Essas 

atividades, conforme indicado, estão apoiadas em dois fatores: a capacidade 

humana de refletir, analisar e pensar sobre a linguagem e a propriedade que esta 

tem de referir-se a si mesma e de falar sobre ela (p. 78). 

Tais atividades, segundo o documento, são divididas em epilingüísticas e 

metalingüísticas. Nesse contexto, entende-se ambas como atividades de reflexão 

sobre a língua, mas compreende-se que elas se distinguem com relação aos seus 

fins. No caso das atividades epilingüísticas, “[...] a reflexão está voltada para o uso, 

no próprio interior da atividade lingüística em que se realiza” (p. 38). No caso das 

metalingüísticas, concebe-se que estas se relacionam “[...] a um tipo de análise 

voltada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos 

lingüísticos” (p. 38), ou seja,  “[...] trata-se da utilização (ou da construção) de uma 

metalinguagem que possibilite falar sobre a língua” (p. 39). 

No momento, interessa-nos apenas destacar que o documento em questão 

menciona, na página 38, nota de rodapé 23, que os termos “atividade lingüística”, 

“atividade epilingüística” e “atividade metalingüística” – retomaremos mais adiante 
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esses conceitos, ao discutirmos o tema relativo aos níveis de reflexão sobre a língua 

– são usados tal como propostos por João Wanderley Geraldi, no livro “Portos de 

passagem”. Observa-se, nesse caso, explicitamente, uma apropriação do discurso 

acadêmico pelo discurso oficial, o qual institucionaliza aquele e é, ao mesmo tempo, 

por ele legitimado. Segundo Marinho (2003), 

Dito de um lugar instituído, o Ministério da Educação, esse discurso alia-se 
à comunidade acadêmica para constituir-se em um saber incontestável, 
coletivo e, de certa forma, atemporal. É dessa forma que se naturalizam, se 
“neutralizam” ou se universalizam conceitos e procedimentos particulares, 
contraditórios e datados por correntes teóricas distintas ou até mesmo 
divergentes (p. 136). 

 

Com relação aos objetivos do ensino de “análise lingüística”, assume-se, 

nesse documento, que, na escola, os alunos devem se tornar capazes de “[...] usar 

os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para 

expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise 

crítica” (p. 42). Em outras palavras, o objetivo central do trabalho de análise 

lingüística seria “[...] imprimir maior qualidade ao uso da linguagem” (p. 39), o que 

significa “[...] melhorar a capacidade de compreensão e expressão dos alunos, em 

situações de comunicação tanto escrita como oral” (p. 78). 

Marinho (1998) também encontrou essa mesma tendência na maioria dos 

currículos estaduais por ela analisados. Segundo a autora, esses documentos 

consideravam que o estudo da gramática poderia servir de suporte ao 

desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, embora nenhum deles 

estabelecesse uma correlação direta entre estudar gramática e desenvolver aquelas 

habilidades. 

Considerando o objetivo de ensino de “análise lingüística” antes explicitado, 

constatamos que nele (no objetivo) esse eixo didático é articulado aos demais – ele 

não existe de modo isolado e independente dos outros –, assim como é colocado a 

serviço deles – ele aparece subordinado à compreensão e à produção de textos 

orais e escritos. Essa relação torna-se muito evidente quando observamos, por 

exemplo, o quadro dos blocos de conteúdo (p. 43), apresentado a seguir, no qual se 

constata que o eixo de ensino “análise lingüística” não constitui mais um bloco ao 

lado dos outros, mas, ao contrário, situa-se ao longo deles. 
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Esse documento, como vimos, tenta distanciar-se do antigo ensino de 

“gramática”: não só assume um outro termo, como também uma outra concepção 

sobre esse ensino. Nesse sentido, encontramos nele (no documento) uma crítica ao 

ensino tradicional de gramática, embora de maneira não tão reiterada20. 

Observamos, nos extratos seguintes, algumas das críticas ao ensino de gramática, 

sendo que dois deles se referem ao ensino de conteúdos gramaticais específicos 

(ortografia e pontuação): 

É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma 
descontextualizada, tornou-se emblemática de um conteúdo estritamente 
escolar, do tipo que só serve para ir bem na prova e passar de ano — uma 
prática pedagógica que vai da metalíngua para a língua por meio de 
exemplificação, exercícios de reconhecimento e memorização de 
nomenclatura. Em função disso, tem-se discutido se há ou não necessidade 
de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão verdadeira 
é para que e como ensiná-la. (p. 39) 

 
De modo geral, o ensino da ortografia dá-se por meio da apresentação e 
repetição verbal de regras, com sentido de “fórmulas”, e da correção que o 
professor faz de redações e ditados, seguida de uma tarefa onde o aluno 
copia várias vezes as palavras que escreveu errado. E, apesar do grande 
investimento feito nesse tipo de atividade, os alunos — se bem que capazes 
de “recitar” as regras quando solicitados — continuam a escrever errado. (p. 
84) 
 
O ensino da pontuação tem-se confundido com o ensino dos sinais de 
pontuação. A uma apresentação do tipo “serve para” ou “é usado para” 
segue-se uma exemplificação cujo objetivo é servir de referência ao uso. 
Desse momento em diante costuma-se esperar que os alunos incorporem a 
pontuação a seus textos. (p. 87) 

 

Quanto às concepções sobre explicitação consciente dos conhecimentos 

gramaticais ou lingüísticos dos alunos, encontra-se a orientação de que, no 

                                                 
20 Essa tensão entre “modernos” e “antigos” no âmbito da disputa pela hegemonia de determinadas tematizações, 
normatizações e concretizações é também evidenciada por Mortatti (2000), em sua investigação sobre a história 
dos métodos de alfabetização no Brasil. 
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processo de ensino, as atividades epilingüísticas antecedam às metalingüísticas, 

para que estas tenham algum significado para os alunos (p. 78), como sugere 

Geraldi (1991), conforme discutimos em uma outra seção deste trabalho. É 

interessante observarmos que, nesse caso, o crédito não é atribuído àquele autor, 

como aconteceu em relação aos conceitos de “atividade lingüística”, “atividade 

epilingüística” e “atividade metalingüística”. Estamos diante, também, de uma 

apropriação do discurso acadêmico pelo discurso institucional, embora não marcada 

explicitamente. Eis um extrato do documento em que a orientação que estamos 

discutindo é dada: 

[...] as situações didáticas devem, principalmente nos primeiros ciclos, 
centrar-se na atividade epilingüística, na reflexão sobre a língua em 
situações de produção e interpretação, como caminho para tomar 
consciência e aprimorar o controle sobre a própria produção lingüística. E, a 
partir daí, introduzir progressivamente os elementos para uma análise 
metalingüística. (p. 39) 

 

 Como destacou Marinho (2003), uma das modalidades de controle do 

discurso acadêmico/científico é a busca de legitimidade pela inserção do outro, que 

pode ser marcada textualmente pelas aspas, pela citação, pela paráfrase, pelas 

referências bibliográficas, etc. Segundo ela, paradoxalmente, tais marcas, à exceção 

das referências bibliográficas, são pouco utilizadas nos PCN – e nos currículos das 

décadas de 1980/1990 – de Língua Portuguesa, embora isso não signifique, em 

absoluto, ausência de relações intertextuais, de vozes de outros autores (polifonia). 

Essa estratégia de “apagamento da autoria”, nos textos oficiais, é também 

destacada por Machado e Bronckart (2005). 

Em relação ao ensino de língua, sugere-se, no que se refere às atividades 

epilingüísticas, a elaboração de situações didáticas que promovam “[...] a reflexão 

sobre os recursos expressivos utilizados pelo produtor/autor do texto [...], sem que a 

preocupação seja a categorização, a classificação ou o levantamento de 

regularidades sobre essas questões” (p. 38). Neste caso, tratar-se-iam, segundo o 

documento, de atividades metalingüísticas, as quais possibilitariam aos alunos “[...] o 

levantamento de regularidades de aspectos da língua, a sistematização e a 

classificação de suas características específicas” (p. 39). 

Observamos, em um outro segmento do documento, que a orientação dada – 

as situações didáticas deveriam centrar-se em atividades epilingüísticas – é, de certo 
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modo, contrariada, uma vez que está dito, nesse trecho, que o ponto de partida do 

trabalho de análise lingüística é “[...] a exploração ativa e a observação de 

regularidades no funcionamento da linguagem” (p. 80), o que, de acordo com o 

documento, estaria no âmbito do metalingüístico. 

 Considerando as conceituações de “atividade epilingüística” e “atividade 

metalingüística” e as orientações didáticas relativas a elas, constata-se, 

resumidamente, que: 

• as atividades metalingüísticas são compreendidas como atividades de 

categorização e sistematização de elementos lingüísticos, tendo em vista a 

descrição da linguagem, com utilização (ou construção) de uma 

metalinguagem que possibilite falar sobre a língua; 

• as atividades epilingüísticas, ao contrário, são entendidas como atividades 

de reflexão sobre os recursos lingüísticos usados em textos “reais” (orais e 

escritos), durante a atividade lingüística, mas sem categorização, 

classificação ou levantamento de regularidades; 

• as atividades metalingüísticas são, então, como decorrência das duas 

observações anteriores, atividades que não acontecem durante a atividade 

lingüística e que envolvem a categorização e a sistematização de 

elementos lingüísticos, com utilização/construção de metalinguagem; 

• as atividades de análise lingüística desenvolvidas em sala de aula 

deveriam ser, sobretudo, de natureza epilingüística e não metalingüística. 

 

Nesse contexto, observa-se, inicialmente, que as atividades metalingüísticas 

são conceituadas de modo restritivo, uma vez que o documento refere-se a elas 

apenas como atividades de categorização e sistematização de elementos 

lingüísticos. Neste estudo, consideramos que o termo “metalingüístico” refere-se não 

somente àquelas atividades, mas, de modo mais amplo, à capacidade de refletir 

sobre a língua em um nível explícito consciente e/ou de controlá-la deliberadamente. 

Nesses termos, essa capacidade refere-se, como vimos, não só a distintos níveis de 

análise, como também a diversas unidades lingüísticas. 

Entretanto, o documento admite que as atividades epilingüísticas constituem 

“[...] caminho para tomar consciência e aprimorar o controle sobre a própria 

produção lingüística” (p. 39). Observa-se, além disso, o seguinte comentário: “[...] 
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pretende-se que o aluno evolua não só como usuário, mas que possa assumir, 

progressivamente, o monitoramento da própria atividade lingüística” (191). 

Por outro lado, vemos, nesse documento, que as atividades metalingüísticas 

envolveriam também a utilização ou a construção de uma metalinguagem que 

possibilite falar sobre a língua. Nesse caso, parecem estar vinculadas, 

necessariamente, a um conhecimento explícito consciente verbal. Como discutimos 

anteriormente, o conhecimento metalingüístico é um conhecimento explícito 

consciente, mas não necessariamente verbalizado. Entre outras palavras, 

consideramos que não saber explicitar verbalmente não é sinônimo de não-

consciência. Portanto, também nesse aspecto, as atividades metalingüísticas são 

tomadas de modo restritivo no documento analisado. 

Nos PCN, como vimos, a orientação dada é a de que o ensino de análise e 

reflexão sobre a língua desenvolva-se, sobretudo, por meio de atividades 

epilingüísticas, as quais se referem, nesse contexto, a atividades de reflexão sobre 

os recursos lingüísticos usados em textos orais e escritos, durante a atividade 

lingüística mesma, isto é, em situações de compreensão e de produção de textos (p. 

39). Nesse caso, indagamo-nos se a importância concedida às atividades 

eplingüísticas não estaria associada à compreensão – inadequada, segundo nossa 

análise – de que as atividades metalingüísticas demandariam, necessariamente, a 

utilização de uma metalinguagem técnica e, portanto, deveriam ser evitadas nesse 

momento da escolarização. 

Em primeiro lugar, acreditamos que as atividades de análise e reflexão sobre 

a língua desenvolvidas na escola podem ou não acontecer “durante” a compreensão 

e a produção de textos. Em ambos os casos, o que nos parece necessário destacar 

é a necessidade de assegurar a sistematização, sobretudo nas situações de reflexão 

que ocorrem durante a atividade lingüística. Em outras palavras, como esclarece 

Lerner (2004), 

[...] sabemos que não é suficiente – no caso específico do ensino de língua 
– exercer as práticas de leitura e escrita. Além disso, é necessário refletir 
sobre o que se faz, ir conceituando de maneira explícita os conhecimentos 
lingüísticos e discursivos que estão em prática, enquanto se lê ou se 
escreve, e sistematizar os conhecimentos que vão sendo explicados; é 
necessário que o professor convalide os conceitos que se aproximam dos 
saberes socialmente considerados válidos (p. 133). 
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Em segundo lugar, não vemos nenhuma incompatibilidade entre as atividades 

de levantamento de regularidades, categorização e classificação e as de reflexão 

sobre os recursos lingüísticos usados nos textos, mas, sim, uma 

complementaridade. É necessário, no entanto, estabelecermos uma distinção entre 

aquelas atividades e o uso de nomenclatura gramatical técnica. É possível levantar 

regularidades, categorizar e classificar sem usar essas terminologias ou sem 

transformar o emprego delas em objeto de aprendizagem e avaliação (TEBEROSKY, 

1997; MORAIS, 1998). 

No 1o ciclo, os PCN não estabelecem “objetivos didáticos” nem “critérios de 

avaliação” relacionados exclusivamente à análise lingüística. Na realidade, ambos 

referem-se aos outros dois eixos didáticos e incluem aspectos relativos à análise e 

reflexão sobre a língua, como a escrita alfabética e a ortografia, na produção de 

textos escritos, por exemplo. No entanto, isso não significa que o documento não 

recomende, nesse ciclo, o tratamento da análise lingüística em sala de aula21. 

Sugere-se, inclusive, a necessidade de organizar situações de aprendizagem do 

sistema de escrita alfabética (p. 105). Os conteúdos de “Análise e reflexão sobre a 

língua” destinados a esse ciclo encontram-se em anexo (Anexo I). 

No 2º ciclo, o documento também não estabelece “objetivos didáticos” e 

“critérios de avaliação” relacionados exclusivamente à análise lingüística, mas inclui, 

como no ciclo anterior, aspectos relativos a esse eixo didático, como a segmentação 

em palavras, as regularidades e irregularidades ortográficas mais freqüentes na 

escrita e os sinais de pontuação, na produção de textos escritos, por exemplo. 

Sugere-se, a partir desse ciclo, uma maior explicitação de regras ortográficas e de 

acentuação, assim como a sistematização de conteúdos de natureza gramatical, 

mas se adverte que a seleção dos conteúdos desse eixo didático deve considerar as 

necessidades dos alunos na produção e compreensão de textos, como no ciclo 

anterior (p. 126). Os conteúdos relativos à análise e reflexão sobre a língua 

destinados a esse ciclo encontram-se em anexo (Anexo II). 

Observando os conteúdos de “análise e reflexão sobre a língua” de ambos os 

ciclos, notamos que eles (os conteúdos) referem-se, de um modo geral, aos outros 

blocos de conteúdos (“Língua oral: usos e formas” e “Língua escrita: usos e formas”) 

                                                 
21 No documento, os conteúdos representam o que necessita ser ensinado, mas não necessariamente o que deve 
ser exigido dos alunos ao término do ciclo (p. 108). 
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e envolvem, em menor extensão, conhecimentos tradicionalmente reconhecidos 

como “gramaticais”, tais como ortografia, concordância verbal e nominal, acentuação 

e pontuação. Observa-se, assim, como dissemos antes, que os conhecimentos 

envolvidos na análise lingüística, nesse documento, incluem não só a correta 

notação escrita e o domínio da norma lingüística de prestígio, mas também – e 

sobretudo – os aspectos textuais e discursivos. 

É curioso observarmos que, no 1º ciclo, momento da escolarização destinado 

à aprendizagem inicial da leitura e da escrita, constem somente dois itens 

relacionados à apropriação do sistema de escrita alfabética: “relação oral/escrito: 

estabelecimento de correspondência entre partes do oral e partes do escrito em 

situação onde o texto escrito é conhecido de cor, considerando indicadores como 

segmentos do texto, índices gráficos, etc.” e “análise – quantitativa e qualitativa – da 

correspondência entre segmentos falados e escritos, por meio do uso do 

conhecimento disponível sobre o sistema de escrita”. 

Sabemos, entretanto, que o domínio do sistema de escrita alfabética é 

reconhecidamente necessário a uma maior autonomia nas práticas de leitura e 

escrita existentes na sociedade, sendo, nesses termos, de extrema importância não 

só escola, como também fora dela. É interessante notarmos que isto é, inclusive, 

admitido no documento ora analisado: 

Mas a ênfase que se está dando ao conhecimento sobre as características 
discursivas da linguagem — que hoje sabe-se essencial para a participação 
no mundo letrado — não significa que a aquisição da escrita alfabética 
deixe de ser importante. A capacidade de decifrar o escrito é não só 
condição para a leitura independente como — verdadeiro rito de passagem 
— um saber de grande valor social (p. 34). 

 

No primeiro ciclo, deve-se propor aos alunos que leiam e escrevam, ainda 
que não o façam convencionalmente. Mas o fato de as escritas não-
convencionais serem aceitas não significa ausência de intervenção 
pedagógica para a construção da escrita convencional, muito pelo contrário. 
Por ser condição para a constituição da autonomia leitora, escritora e também 
intelectual, o conhecimento sobre a natureza e o funcionamento do sistema 
de escrita precisa ser construído pelos alunos o quanto antes. Isto é, quanto 
mais rapidamente os alunos chegarem à escrita alfabética, mais e melhor 
poderão avançar na aprendizagem dos conteúdos propostos nesse ciclo (p. 
105). 

 

É preciso considerar, contudo, que a aprendizagem do sistema de escrita 

alfabética envolve a compreensão, pelos aprendizes, de diversos princípios ou 
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propriedades (LEAL, 2004; MORAIS, 2005), os quais não se esgotam naqueles dois 

itens antes indicados. Para que os alunos aprendam a ler e a escrever 

convencionalmente, torna-se necessário compreenderem, entre outras coisas, que: 

O sistema alfabético de escrita tem relação com a pauta sonora 
(correspondência grafofônica) e não com as propriedades dos objetos ou 
conceitos apresentados (tamanho, cor, formato...). 
São utilizados símbolos convencionais (26 letras) para a escrita dos textos 
verbais. 
Na escrita alfabética, a correspondência entre a escrita e a pauta sonora é 
realizada predominantemente entre grafemas e fonemas e não entre 
grafemas e sílabas, por exemplo. 
Todas as sílabas contêm uma vogal. 
As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e 
semivogais (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC...), mas a estrutura 
predominante é a consoante – vogal. 
As regras de correspondência grafofônica são ortográficas, dessa forma, 
pode-se representar um mesmo fonema através de letras diferentes ou uma 
mesma letra pode representar fonemas diferentes, assim como um fonema 
pode ser representado por uma ou mais letras. No entanto, predominam as 
motivações regulares diretas (uma letra corresponde a um único fonema, 
como B, D, F, J, P, T...). 
A direção predominante da escrita é a horizontal. 
O sentido predominante da escrita é da esquerda para direita. 
(LEAL, 2004, p. 79-80) 

 

Esse dado relativo ao lugar ocupado, no 1º ciclo, pelo sistema de escrita 

alfabética entre os conteúdos de “analise lingüística” relaciona-se, conforme nossa 

análise, àquilo que Soares (2004) recentemente designou de “desinvenção da 

alfabetização”. Segundo esta autora, o surgimento ou a “invenção” do termo e do 

conceito de letramento acompanhou-se, de certo modo, de um processo de 

obscurecimento da alfabetização e, conseqüentemente, de destituição de sua 

especificidade. Em outros termos, no documento ora analisado, a dimensão do 

letramento, isto é, a relativa às práticas sociais de leitura e escrita, parece ter tido um 

espaço mais expressivo, ao menos na seleção de conteúdos, que aquele da 

alfabetização (relativo à aprendizagem do sistema de notação escrita), embora, 

como vimos, o documento reconheça a importância desta. 

Focalizando, novamente, os conteúdos de “análise lingüística” destinados ao 

1º ciclo, vemos que os dois itens antes mencionados relativos ao sistema de escrita 

alfabética mais os ligados à ortografia – “revisão do próprio texto, com ajuda, depois 

de produzida uma primeira versão, considerando, entre outras questões, a 

ortografia” e “explicitação de regularidades ortográficas” – constituem os únicos que 

não abrangem uma dimensão textual/discursiva. No 2º ciclo, embora constem mais 
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conhecimentos do âmbito da normatividade – análise de regularidades da escrita: 

derivação de regras ortográficas, concordância verbal e nominal e relações entre 

acentuação e tonicidade: regras de acentuação –, essa tendência também se 

mantém. Em ambos os ciclos, encontramos também a comparação entre diferentes 

registros22 usados em diferentes situações de comunicação. Marinho (1998), em 

estudo anteriormente mencionado, também constatou essa tendência em todos os 

currículos inovadores, por ela analisados. 

Com relação ainda aos conteúdos de “análise lingüística”, observamos, em 

ambos os ciclos, no eixo didático “Prática de produção de textos”, diversos 

conhecimentos relacionados à notação escrita e à norma lingüística de prestígio, 

inclusive até mais que no eixo “Análise e reflexão sobre a língua”. No 1º ciclo, 

constam os seguintes aspectos, denominados, no documento, de “notacionais”: 

conhecimento sobre o sistema de escrita em português (correspondência 

fonográfica); separação entre palavras; divisão do texto em frases, utilizando 

recursos do sistema de pontuação: maiúscula inicial, ponto final, exclamação, 

interrogação e reticências; separação entre discurso direto e indireto e entre turnos 

do diálogo, mediante a utilização de dois pontos, travessão e aspas; indicação, por 

meio de vírgulas, das listas e enumerações; estabelecimento de regularidades 

ortográficas (inferências das regras) e constatação de irregularidades (ausência de 

regras); e utilização, com ajuda, de dicionário e outras fontes escritas impressas 

para resolver dúvidas ortográficas (p. 115-116). 

Já no 2º ciclo, encontramos os seguintes aspectos “notacionais”: divisão do 

texto em frases por meio de recursos do sistema de pontuação: maiúscula inicial, 

ponto final (exclamação, interrogação e reticências); e reunião das frases em 

parágrafos; separação, no texto, entre discurso direto e indireto e entre turnos do 

diálogo, utilizando travessão e dois pontos ou aspas; indicação, por meio de 

vírgulas, das listas e enumerações no texto; estabelecimento das regularidades 

ortográficas (inferências das regras, inclusive as de acentuação) e constatação de 

irregularidades (ausência de regras); acentuação das palavras: regras gerais 

relacionadas à tonicidade; e utilização de dicionário e outras fontes escritas 

impressas para resolver dúvidas ortográficas. Além destes, encontramos, entre os 

                                                 
22 As “variações de registro” são aquelas decorrentes do uso que se faz da língua em determinadas situações 
comunicativas, como, por exemplo, o grau de formalismo adotado (cf. TRAVAGLIA , 1995) 
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“aspectos discursivos”, o emprego de regência verbal e concordância verbal e 

nominal (p. 131-133). É curioso que o documento situe regência verbal e 

concordância verbal e nominal entre os “aspectos discursivos”, uma vez que estes 

conteúdos envolvem uma dimensão normativa muito marcada. 

Interpretamos que esses dados parecem refletir uma tentativa de articular os 

conhecimentos lingüísticos à produção de textos escritos e, neste sentido, 

constituem uma mudança, na medida em que esses dois eixos eram (ou ainda são) 

vistos de modo desvinculado, como se não tivessem nenhuma relação (cf. MORAIS; 

SILVA, 2006). Por outro lado, não vemos, na seleção de conteúdos, essa mesma 

articulação nem com “Prática de leitura, nem com “Língua oral: usos e formas”. 

Nesses casos, a articulação não nos pareceu evidente, embora o documento 

considere, como vimos, que os conhecimentos lingüísticos estão relacionados não 

apenas à produção de textos escritos, mas também à leitura e à compreensão e 

produção de textos orais. 

Como indicamos anteriormente, nesse documento, orienta-se que o ensino de 

análise lingüística ocorra, principalmente, por meio de atividades epilingüísticas, as 

quais se referem, nesse contexto, a atividades de reflexão sobre os recursos 

lingüísticos usados em textos orais e escritos, em situações de compreensão e de 

produção de textos (p. 39). Vimos também que essa orientação é, de certo modo, 

contrariada, pois se menciona que o ponto de partida do trabalho didático de análise 

lingüística é “[...] a exploração ativa e a observação de regularidades no 

funcionamento da linguagem” (p. 80). Para o documento, 

Trata-se de situações em que se busca a adequação da fala ou da escrita 
própria e alheia, a avaliação sobre a eficácia ou adequação de certas 
expressões no uso oral ou escrito, os comentários sobre formas de falar ou 
escrever, a análise da pertinência de certas substituições de enunciados, a 
imitação da linguagem utilizada por outras pessoas, o uso de citações, a 
identificação de marcas da oralidade na escrita e vice-versa, a comparação 
entre diferentes sentidos atribuídos a um mesmo texto, a intencionalidade 
implícita em textos lidos ou ouvidos, etc. (p. 80) 

 

Observamos, na seção “Análise e reflexão sobre a língua”, uma discussão 

mais detalhada sobre alguns aspectos relativos à análise lingüística, destinando-se a 

eles seções à parte: “Revisão de texto”, “Aprendendo com textos”, “Alfabetização”, 

“Ortografia”, “Pontuação” e “Aspectos gramaticais” (p. 80-91). Nestas seções, 

encontramos orientações didáticas relativas a cada um dos temas tratados. 
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 Com relação à “Revisão de texto”, sugere-se a participação do aluno tanto em 

situações coletivas de revisão de texto como em atividades de revisão em parceria, 

sob a orientação do professor. Sugere-se, também, que o docente selecione quais 

aspectos pretende enfocar com os alunos a cada vez – ou a coerência da 

apresentação do conteúdo, os aspectos coesivos e a pontuação ou a ortografia –, 

pois não seria possível tratar todos ao mesmo tempo. Segundo o documento, 

quando se toma apenas um desses aspectos para revisar, é possível sistematizar os 

resultados do trabalho coletivo e devolvê-lo de modo organizado aos alunos. No 

caso de escritores iniciantes, recomenda-se a revisão de textos alheios, 

coletivamente, uma vez que a atividade de revisão demandaria um distanciamento 

do próprio texto, procedimento este considerado mais complexo para as crianças 

pequenas. Nestas situações, o docente atuaria como modelo de revisor, colocando 

boas questões e direcionando o olhar dos alunos para os aspectos a serem 

revisados (p. 81). 

 Com relação ao item “Aprendendo com textos”, recomenda-se a observação 

de textos impressos de diferentes autores – de preferência, textos bem escritos, de 

autores reconhecidos – e a análise dos recursos utilizados, observando como eles 

(os autores) resolveram determinadas questões de textualidade. Nesse caso, seriam 

situações nas quais os alunos, por exemplo, buscariam encontrar, no texto, o modo 

pelo qual o autor resolveu o problema da repetição, por meio das substituições, ou 

situações nas quais eles observariam as características da pontuação usada por um 

determinado autor, que marcam o seu estilo pessoal ou, ainda, o rastreamento, num 

conto, das expressões usadas para indicar mudança de lugar, de tempo ou do 

personagem em cena (p. 82). 

 No caso do item relativo à “Alfabetização”, menciona-se que algumas 

situações didáticas favoreceriam especialmente a análise e a reflexão sobre o 

sistema de escrita alfabética e a correspondência fonográfica. Segundo o 

documento, trata-se de situações privilegiadas de atividade epilingüística, que 

exigiriam uma atenção à análise quantitativa e qualitativa da correspondência entre 

partes do oral e partes do escrito, isto é, situações nas quais os alunos precisariam 

“ler, embora ainda não soubessem ler”, e “escrever, apesar de ainda não saberem 

escrever” (p. 82-83). Não há, contudo, qualquer menção explícita ao 
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desenvolvimento de habilidades metafonológicas (“consciência fonológica”) do 

aprendiz, como assinalou Morais (2006). 

As atividades de “leitura” poderiam ser realizadas de duas formas: pelo ajuste 

da “leitura” do texto (quadrinhas, parlendas e canções que se conhece de cor) aos 

segmentos escritos e pela combinação de estratégias de antecipação com índices 

oferecidos pelo próprio texto (embalagens comerciais, anúncios, folhetos de 

propaganda), especialmente os relacionados à correspondência fonográfica (p. 83). 

No caso das atividades de escrita, sugere-se que os alunos escrevam listas ou 

quadrinhas que se sabe de cor, em grupos. Nestas atividades, os alunos seriam 

instados a tomar decisões acerca de quantas e quais letras deverão usar para 

escrever (p. 84). 

Nesse contexto, vemos que as atividades de alfabetização resumem-se a 

esses dois tipos de atividades descritos, que, embora importantes, não dão conta da 

diversidade de aspectos envolvidos na aprendizagem do sistema de escrita 

alfabética, como discutimos antes. Segundo Leal (2004), para levarmos os alunos a 

pensar sobre a multiplicidade de princípios do sistema alfabético, torna-se 

necessário “[...] diversificar as atividades, escolhendo propostas que exijam 

diferentes demandas cognitivas e que mobilizem diferentes conhecimentos acerca 

desse sistema” (p. 90). Para tanto, essa autora sugere os seguintes tipos de 

atividades de reflexão sobre o sistema alfabético, entre os quais estão incluídos 

aqueles dois tipos: 

1 – Atividades que buscam familiarização com as letras 
2 – Atividades que objetivam a construção de palavras estáveis 
3 – Atividades que destacam análise fonológica 
4 – Atividades de composição e decomposição de palavras 
5 – Atividades de comparação entre palavras quanto ao número de letras ou 
às letras utilizadas 
6 – Atividades de “tentativas de reconhecimento de palavras”, através do 
desenvolvimento de estratégias de uso de pistas para decodificação 
(leitura). 
7 – Atividades de escrita de palavras e textos (que sabem de memória ou 
ditados pelos professores), utilizando-se os conhecimentos disponíveis 
sobre o sistema. 
7 – Atividades de sistematização das correspondências grafofônicas 
8 – Atividades de reflexão durante produção e leitura de textos 
(LEAL, 2004, p. 91) 

 

 Com relação à “Ortografia”, recomenda-se, nos PCN do 1º e 2º ciclos, que as 

estratégias didáticas para o ensino deste conteúdo se articulem em torno de dois 
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eixos básicos: a distinção entre o que é “produtivo” e o que é “reprodutivo” na 

notação da norma ortográfica e a diferenciação entre palavras de uso freqüente e 

infreqüente nos textos impressos. Desse modo, sugere-se que o ensino de ortografia 

organize-se de modo a favorecer: a inferência dos princípios de geração da escrita 

convencional, a partir da explicitação das regularidades ortográficas, e a tomada de 

consciência de que existem palavras cuja ortografia não é estabelecida por regras, 

demandando a consulta a fontes autorizadas, como o dicionário, e o esforço de 

memorização (p. 85). Sugere-se, também, que o uso do dicionário deve ser 

orientado, pois exige a aprendizagem de procedimentos complexos. 

 No documento, salienta-se que o ensino da norma ortográfica deve estar 

contextualizado em situações nas quais os alunos tenham razões para escrever 

corretamente e deve estar voltado para o desenvolvimento de uma atitude crítica em 

relação à própria escrita. Sugere-se que o ensino da ortografia pode desenvolver-se 

por meio de atividades que tenham tanto o texto como palavras como fonte de 

reflexão, uma vez que as restrições da norma ortográfica estão definidas 

basicamente no nível da palavra e não do texto. 

 Com relação à “Pontuação”, considera-se que aprender a pontuar é aprender 

um procedimento que incide diretamente sobre a textualidade. Sugere-se que só é 

possível aprender este procedimento sob tutoria, isto é, fazendo ao lado de quem 

sabe: 

 – conversando sobre as decisões que cada um tomou ao pontuar e por 
quê; 
 – analisando as alternativas tanto do ponto de vista do sentido desejado 
quanto dos aspectos estilísticos e escolhendo a que parece melhor entre as 
possíveis; 
 – observando os usos característicos da pontuação nos diferentes gêneros 
e suas razões (a grande quantidade de vírgulas/aposições nas notícias 
jornalísticas como instrumento para condensar o texto, por exemplo); 
 – analisando os efeitos estilísticos obtidos por meio da pontuação pelos 
bons autores. 
(BRASIL, 1997, p. 89) 

 

 Por fim, com relação aos “Aspectos gramaticais”, recomenda-se que a 

seleção destes aconteça a partir das produções escritas dos alunos. Sugere-se que 

o critério de relevância deve ser composto pela combinação de dois fatores: o que 

pode contribuir para maior adequação e legibilidade dos textos e a capacidade dos 

alunos em cada momento. Explicita-se, ainda, a necessidade de não sobrecarregar 
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os alunos com “metalinguagem” – neste caso, vemos, que o termo “metalinguagem” 

é reduzido a “terminologias técnicas” –, sugerindo-se que o critério do que deve ou 

não ser ensinado seria a utilidade dos termos para abordar os conteúdos e facilitar a 

comunicação entre os professores e alunos. 

 Na seção seguinte, voltaremos nossa atenção para a análise de como o eixo 

didático da Língua Portuguesa “análise lingüística” é tratado no âmbito dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais destinados aos 3º e 4º ciclos do ensino 

fundamental. 

 

2.2. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Por tuguesa (3º e 4º ciclos) 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do 3º e 4º 

ciclos (BRASIL, 1998), assim como no documento anteriormente analisado, não se 

designa o eixo didático relativo à análise e à reflexão sobre a língua de “Gramática”, 

mas, sim, de “Prática de análise lingüística”, recuperando, desse modo, a expressão 

inicialmente usada por Geraldi (1997[1984]). Embora com outra denominação, 

acreditamos que, também nesse caso, se mantém o sentido anteriormente atribuído 

à mudança de terminologia do eixo de ensino em questão. Esse documento destaca, 

inclusive, que essa não é uma nova denominação para ensino de gramática (p. 78). 

Esse eixo didático relaciona-se à reflexão sobre a língua e linguagem e, além 

dele, encontramos um outro concernente ao uso de língua oral e escrita, o qual é 

organizado em “Prática de escuta e de leitura de textos” e “Prática de produção de 

textos orais e escritos”, como observamos no seguinte esquema (p. 35): 
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É interessante observarmos que o documento esclarece, na página 35, nota 

de rodapé 14, que essa organização dos eixos de ensino articula propostas de João 

Wanderley Geraldi para o ensino de Língua Portuguesa, apresentadas em dois 

textos desse autor: “Unidades básicas do ensino de Português” (no livro “O texto na 

sala de aula”) e “Construção de um novo modo de ensinar/aprender a Língua 

Portuguesa” (no livro “Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação”). 

Encontramos, nesse caso, uma explicitação da apropriação do discurso acadêmico 

pelo discurso curricular/oficial. 

Com relação ao conceito de “análise lingüística”, constatamos que o 

documento do 3º e 4º ciclos assume a mesma conceituação adotada no currículo 

dos ciclos iniciais: “[...] aprender a pensar e falar sobre a própria linguagem, realizar 

uma atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise lingüística...” (p. 27). É 

curioso observamos que, nesse caso, o crédito do conceito de “atividade lingüística” 

não é atribuído a Geraldi, como ocorreu no documento antes analisado. Esse 

documento assume, como vimos, o termo “análise lingüística”, mas, mesmo assim, 

conceitua “gramática” como “[...] conhecimento que o falante tem de sua linguagem” 

(p. 27). 

Com relação aos objetivos do ensino de “análise lingüística”, o documento 

ora analisado considera que cabe à escola possibilitar aos alunos “[...] usar os 

conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise lingüística para expandir 

sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando 

a capacidade de análise crítica” (p. 33). Ao contrário do documento anteriormente 

analisado, estabelece objetivos de ensino relacionados especialmente à análise 

lingüística, o que parece indicar que este eixo didático recebe um tratamento mais 

sistemático que nos ciclos iniciais. Espera-se, assim, que, no processo de análise 

lingüística, o aluno: 

• constitua um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da 
linguagem e sobre o sistema lingüístico relevantes para as práticas de 
escuta, leitura e produção de textos; 

• aproprie-se dos instrumentos de natureza procedimental e conceitual 
necessários para a análise e reflexão lingüística (delimitação e 
identificação de unidades, compreensão das relações estabelecidas 
entre as unidades e das funções discursivas associadas a elas no 
contexto); 

• seja capaz de verificar as regularidades das diferentes variedades do 
Português, reconhecendo os valores sociais nelas implicados e, 
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conseqüentemente, o preconceito contra as formas populares em 
oposição às formas dos grupos socialmente favorecidos. 
(BRASIL, 1998, p. 52) 

 

Como vemos, além da constituição de um conjunto de conhecimentos 

relevantes para as práticas de uso da linguagem – escuta e leitura de textos e 

produção de textos orais e escritos –, o documento também estabelece outras metas 

relativas ao ensino de análise lingüística, uma delas relacionada à apropriação de 

instrumentos de natureza procedimental e conceitual necessários para a análise e 

reflexão sobre a língua e a outra ligada à verificação de regularidades das diferentes 

variedades da nossa língua e ao reconhecimento dos valores sociais nelas 

implicados. 

Considerando as relações entre análise lingüística, de um lado, e 

escuta/leitura de textos e produção de textos orais e escritos, de outro, constatamos 

que o eixo de ensino relativo à análise e reflexão sobre a língua é articulado aos 

demais e colocado a serviço deles, como vimos no esquema anteriormente 

apresentado. Eis alguns extratos do documento em que isto também está expresso: 

O que deve ser ensinado não responde às imposições de organização 
clássica de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que 
precisam ser tematizados em função das necessidades apresentadas pelos 
alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de textos (p. 29, grifos 
nossos). 
 
[...] é na prática de reflexão sobre a língua e a linguagem que pode se dar a 
construção de instrumentos que permitirão ao sujeito o desenvolvimento da 
competência discursiva para falar, escutar, ler e escrever nas diversas 
situações de interação (p. 34, grifos nossos). 

 

Nos PCN dos 3º e 4º ciclos, assim como no documento dos ciclos iniciais, 

encontramos algumas críticas ao ensino tradicional da gramática escolar, mas, 

nesse caso, elas são um pouco mais marcadas, possivelmente porque nesse 

segmento de ensino a tradição gramatical ainda está muito arraigada. Observamos, 

por exemplo, a explicitação de algumas críticas ao ensino tradicional de Língua 

Portuguesa, sendo quase todas elas relativas à gramática (p. 18): 

• a desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos; 
• a excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção de 

texto; 
• o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como 

pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais; 
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• a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas 
regras de exceção, com o conseqüente preconceito contra as formas de 
oralidade e as variedades não-padrão; 

• o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente 
associado a exercícios mecânicos de identificação de fragmentos 
lingüísticos em frases soltas; 

• a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente – uma espécie 
de gramática tradicional mitigada e facilitada. 

 

Com relação às concepções sobre a explicitação consciente dos 

conhecimentos dos alunos sobre a gramática ou sobre a língua, constatamos que, 

no documento dos 3º e 4º ciclos, o ensino de análise lingüística recebe um 

tratamento mais sistemático que no dos ciclos anteriores. Entende-se que a criação 

de contextos efetivos de uso da língua é condição necessária, mas não suficiente, 

para a ampliação da competência discursiva do aluno, sobretudo em relação ao 

domínio da modalidade escrita (p. 78). Em outras palavras, compreende-se que 

[...] as práticas de linguagem que ocorrem no espaço escolar diferem das 
demais porque devem, necessariamente, tomar as dimensões discursiva e 
pragmática da linguagem como objeto de reflexão, de maneira explícita e 
organizada, de modo a construir, progressivamente, categorias explicativas 
de seu funcionamento. (p. 34) 

 

Desse modo, sugere-se, ao contrário do verificado no currículo dos ciclos 

anteriores, um tratamento mais sistemático das atividades metalingüísticas na 

escola. Considera-se necessário, assim, desenvolver, além da escuta, leitura e 

produção de textos, atividades tanto epilingüísticas como metalingüísticas em sala 

de aula (p. 78). Segundo o documento ora analisado, 

Se, nos ciclos anteriores, priorizavam-se as atividades epilingüísticas, 
havendo desequilíbrio claro entre estas e as metalingüísticas, nesse 
momento já pode haver maior equilíbrio: sem significar abandono das 
primeiras ou uso exaustivo das segundas, os diversos aspectos do 
conhecimento lingüístico podem, principalmente no quarto ciclo, merecer 
tratamento mais aprofundado na direção da construção de novas formas de 
organizá-lo e representá-lo que impliquem a construção de categorias, 
intuitivas ou não. (p. 49) 

 

Ainda conforme o documento, nos 3º e 4º ciclos, os conhecimentos 

lingüísticos podem ser tratados de modo diferenciado, tendo em vista o 

desenvolvimento da capacidade do adolescente de análise e investigação e de 

abstração crescente (p. 48-9). Entretanto, sabemos que, muito antes disso, as 

crianças desenvolvem conhecimentos metalingüísticos diversos, como as 

capacidades metafonológicas (cf. MORAIS, 2004) metassintáticas (cf. REGO & 
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BUARQUE, 1997) e metatextuais (cf. SPINILLO & SIMÕES, 2003). É necessário, então, 

investigarmos o que se entende como “metalingüístico” nesse contexto, na tentativa 

de compreendermos a orientação antes apresentada: tratamento sistemático das 

atividades metalingüísticas somente nos 3º e 4º e ciclos. 

Nos PCN do 3º e 4º ciclos, as “atividades metalingüísticas” são entendidas, de 

modo semelhante ao documento dos ciclos iniciais, como aquelas relativas “[...] à 

análise e reflexão voltada para a descrição, por meio da categorização e 

sistematização dos conhecimentos, formulando um quadro nocional intuitivo que 

pode ser remetido a construções de especialistas” (p. 28). É curioso observar que o 

documento não atribui o conceito de “atividade metalingüística” adotado a Geraldi, 

como aconteceu no caso do documento do 1º e 2º ciclos. 

Nesse sentido, mantêm-se as mesmas restrições antes comentadas com 

relação ao conceito de atividade metalingüística: seriam atividades apenas de 

categorização e sistematização de conhecimentos (descrição), relacionadas, 

necessariamente, a um conhecimento explícito consciente verbal. 

Já no caso das “atividades epilingüísticas”, observa-se uma distinção entre o 

conceito adotado nesse documento e aquele que aparecia nos Parâmetros do 1º e 

2º ciclos. No caso dos 3º e 4º ciclos, as atividades epilingüísticas são conceituadas, 

de modo muito genérico, como “[...] processos e operações que o sujeito faz sobre a 

própria linguagem (em uma complexa relação de exterioridade e interioridade)” (p. 

28). Contudo, na continuação dessa citação, essa atividade é associada à reflexão 

sobre a língua “durante” a atividade lingüística – sobretudo nos exemplos dados –, 

tal como no outro documento: 

A atividade epilingüística está fortemente inserida no processo mesmo da 
aquisição e desenvolvimento da linguagem. Ela se observa muito cedo na 
aquisição, como primeira manifestação de um trabalho sobre a língua e 
sobre suas propriedades (fonológicas, morfológicas, lexicais, sintáticas, 
semânticas) relativamente independente do espelhamento na linguagem do 
adulto. Ela prossegue indefinidamente na linguagem madura: está, por 
exemplo, nas transformações conscientes que o falante faz de seus textos 
e, particularmente, se manifesta no trocadilho, nas anedotas, na busca de 
efeitos de sentido que se expressam pela ressignificação das expressões e 
pela reconstrução da linguagem, visíveis em muitos textos literários (p. 28). 

  

Na verdade, parece que, tanto nesse como no documento anteriormente 

analisado, as atividades metalingüísticas estão vinculadas, necessariamente, a um 

conhecimento explícito consciente verbal e as epilingüísticas a um conhecimento 
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explícito consciente ou a um conhecimento apenas explícito. Como discutimos 

anteriormente, consideramos que o conhecimento metalingüístico é um 

conhecimento explícito consciente, mas não necessariamente verbalizado. Em 

outras palavras, compreendemos que não saber explicitar verbalmente não é 

sinônimo de não-consciência. 

Com relação aos conteúdos de ensino, sugere-se que estes devem ser 

selecionados não com base na gramática tradicional, mas, sim, em função das 

necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de leitura, escuta e 

produção de textos (p. 29). Segundo o documento, 

A preocupação não é reconstruir com os alunos o quadro descritivo 
constante dos manuais de gramática escolar (por exemplo, o estudo 
ordenado das classes de palavras com suas múltiplas subdivisões, a 
construção de paradigmas morfológicos, como as conjugações verbais 
estudadas de um fôlego em todas as suas formas temporais e modais, ou 
de pontos de gramática, como todas as regras de concordância, com suas 
exceções reconhecidas). 

 

No entanto, o documento não deixa os conteúdos em aberto, como constatou 

Marinho (1998) em alguns currículos de estados brasileiros. Ao contrário, observa-se 

uma relação com diversos conteúdos a serem tratados nos 3º e 4º ciclos (Anexo III). 

Esses conteúdos são apresentados em uma relação única, não havendo distribuição 

entre eles nos dois ciclos, como ocorreu no caso dos PCN dos ciclos iniciais. Para o 

documento, a seqüenciação, tanto no interior dos ciclos como entre eles, deverá 

acontecer considerando os critérios apresentados no documento (necessidades e 

possibilidades dos alunos, grau de complexidade do objeto e das exigências da 

tarefa) e o projeto educativo da escola. 

Como discutimos em um outro momento, o eixo didático “análise lingüística” 

compreende, atualmente, não só conhecimentos como ortografia, concordância e 

regência, mas também os relacionados mais diretamente ao discurso e ao texto. No 

documento ora analisado, a análise lingüística assume uma ampliação ainda maior 

que a observada nos PCN dos dois primeiros ciclos. Por um lado, entende-se que 

esse eixo de ensino não se resume ao trabalho sistemático com conteúdos 

tradicionalmente identificados como gramaticais. Por outro, inclui-se nele (no eixo 

didático “conhecimentos lingüísticos”) não apenas a reflexão sobre os recursos 

expressivos usados nos textos, como também a reflexão sobre a relação entre a 

seleção destes e as condições de produção do discurso e as restrições advindas do 
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gênero e do suporte. Além disso, a reflexão sobre os procedimentos de 

planejamento, de elaboração e de refacção dos textos também seria tomada como 

objeto de análise nesse eixo (p. 27-8). 

A seleção de conteúdos de análise lingüística apresentada no documento 

inclui desde o reconhecimento das características de diferentes gêneros de texto até 

estratégias de solução de problemas de pontuação, ortografia e acentuação gráfica. 

Comparando esse documento com o dos ciclos iniciais, observamos nele um 

investimento maior em conhecimentos mais ligados ao âmbito da normatividade, 

embora com uma organização completamente distinta da adotada nas gramáticas 

pedagógicas tradicionais (Morfologia, Sintaxe, Semântica, Fonética e Estilística) 

Examinando os conteúdos dos outros eixos de ensino, encontramos alguns 

aspectos relativos aos conhecimentos lingüísticos, como a análise dos recursos 

expressivos usados pelos autores dos textos, na leitura de textos escritos, e a 

utilização de mecanismos discursivos e lingüísticos de coerência e coesão, utilização 

de marcas de segmentação, como a paragrafação e a pontuação, e dos padrões da 

escrita, na produção de textos escritos. Como vimos, isso também aconteceu no 

documento dos ciclos iniciais e expressa, como no outro caso, uma tentativa de 

articulação da leitura e da produção de textos à análise lingüística. 

Quanto ao tratamento didático dos conteúdos, compreende-se que estes não 

consistem na metodologia tradicionalmente adotada no ensino de gramática – 

definição, classificação e exercitação –, mas correspondem a uma prática que parte 

da reflexão dos alunos e se aproxima, progressivamente, com a mediação do 

professor, do conhecimento gramatical produzido, chegando-se, inclusive, a 

resultados distintos dos que constam nas gramáticas tradicionais, cuja descrição 

distancia-se, em muitos aspectos, dos usos atuais da linguagem (p. 29). Parece 

tratar-se, nesse caso, de uma consideração da “norma culta de uso real”, que, como 

discutimos em outro momento, não coincide, necessariamente, com a “norma 

normativo-prescritiva” (MATTOS E SILVA, 1997). 

Considerando tais aspectos, as atividades de análise lingüística deveriam ser 

organizadas, de acordo com o documento, a partir dos seguintes procedimentos 

metodológicos (p. 79): 

 



75 

 

• isolamento do fato lingüístico a ser estudado; 
• construção de um corpus para que o aluno perceba as regularidades; 
• análise do corpus, agrupando os dados  a partir  dos critérios 

construídos para apontar as regularidades; 
• organização e registro das conclusões; 
• apresentação da metalinguagem23, que possibilitaria tanto um 

tratamento mais econômico para os fatos da língua como validaria 
socialmente o conhecimento produzido; 

• exercitação, de modo a permitir que o aluno se aproprie das 
descobertas realizadas. 

• reinvestimento dos conteúdos exercitados em atividades mais 
complexas (escuta e leitura ou produção de textos orais e escritos). 

 

Ante tais orientações metodológicas, constatamos um distanciamento delas 

da seqüência didática tradicionalmente adotada no ensino da gramática: definição, 

exemplificação, exercitação e correção. Para o documento ora analisado, as 

atividades de análise lingüística deveriam acontecer via observação, análise, 

sistematização (organização e registro) e aplicação, com apresentação de 

metalinguagem (“técnica”) depois da sistematização. Essa orientação indica, assim, 

uma descontinuidade com relação às antigas metodologias de ensino da gramática 

na escola. 

Os PCN do 3º e 4º ciclos apresentam orientações didáticas específicas para 

alguns conteúdos de análise lingüística, destinando a eles seções à parte: “Variação 

lingüística”, “Léxico” e “Ortografia”. Esse documento também discute sobre o tema 

“A refacção de textos na análise lingüística”. Nos PCN dos 1º e 2º ciclos, isso 

também aconteceu e a discussão centrou-se, como vimos, nos seguintes aspectos: 

“Revisão de texto”, “Aprendendo com textos”, “Alfabetização”, “Ortografia”, 

“Pontuação” e “Aspectos gramaticais”. 

Com relação ao tema “A refacção de textos na análise lingüística”, esclarece-

se (nos PCN do 3º e 4º ciclos) que o professor poderia tomar como ponto de partida 

o texto produzido pelos alunos, enfocando tanto os aspectos relativos às 

características estruturais dos diversos tipos textuais como os aspectos gramaticais. 

Sugerem-se os seguintes procedimentos: seleção de um dos textos produzidos 

pelos alunos; apresentação do texto para leitura; análise e discussão dos problemas 

selecionados – sugere-se, nesse caso, como no documento dos ciclos iniciais, uma 

seleção dos aspectos a serem explorados; registro das respostas apresentadas 
                                                 
23 Nesse caso, acrescentaríamos “técnica” ao termo “metalinguagem”, pois é a essa terminologia que o 
documento se refere. Além disso, é importante mencionar que, ao tratar a língua como objeto de análise e 
reflexão na sala de aula, necessariamente usaremos uma metalinguagem, ainda que não técnica. 
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pelos alunos às questões propostas e discussão das diferentes possibilidades, 

assegurando o acesso a materiais de consulta; reelaboração do texto, incorporando 

as alterações sugeridas (p. 80). 

Constata-se, ainda, a indicação de alguns cuidados nas atividades de 

refacção de textos: constituir vínculos de confiança com o grupo e um ambiente de 

acolhimento, para não provocar estigmas e constrangimentos na atividade de 

discussão coletiva de textos produzidos pelos próprios alunos; apresentar, corrigida, 

a versão para o trabalho, se os objetivos não envolverem conteúdos ligados a 

aspectos ortográficos ou morfossintáticos; assinalar, no texto escolhido, as 

passagens problemáticas, se os objetivos envolverem conteúdos com os quais os 

alunos tenham pouca familiaridade; selecionar um conjunto de trechos de textos de 

vários alunos, se a refacção pretende explorar aspectos morfossintáticos; propor a 

realização da atividade de refacção de textos em duplas, em pequenos grupos – 

conforme também sugerido no documento dos ciclos iniciais –, encaminhando-se 

para autocorreção; organizar atividades (em duplas ou em pequenos grupos) em 

torno de dúvidas mais particulares dos alunos (p. 81). 

Com relação à “Variação lingüística”, considera-se que o seu estudo deve 

estar sistematicamente presente nas atividades de Língua Portuguesa, uma vez que 

teria um papel fundamental na formação da consciência lingüística e no 

desenvolvimento da competência discursiva do aluno (p. 82). São apresentadas 

algumas propostas de atividades: transcrição de textos orais, para permitir a 

identificação dos recursos lingüísticos próprios da fala; edição de textos orais para 

apresentação, em gênero da modalidade escrita, para permitir a percepção de 

algumas diferenças entre a fala e a escrita; análise da força expressiva da linguagem 

popular na comunicação cotidiana, na mídia e nas artes; levantamento de marcas de 

variação lingüística, por meio da comparação de textos sobre um mesmo assunto 

para públicos diferentes; análise, nos textos dos alunos, de fatos de variação; 

análise e discussão de textos publicitários ou de imprensa que veiculem preconceito 

lingüístico; análise comparativa entre registro da fala ou da escrita e o estabelecido 

pela gramática tradicional (p. 82-83). 

Com relação ao “Léxico”, destaca-se que à escola cabe organizar situações 

didáticas para que os alunos aprendam novas palavras e as empreguem com 

propriedade (p. 84). São indicadas algumas atividades: exploração ativa de um 
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corpus que apresente palavras que tenham o mesmo afixo ou desinência; aplicação 

de mecanismos de derivação e construção de famílias de palavras; explicitação da 

natureza do termo ausente em textos lacunados; apresentação, pelo aluno, do 

hiperônimo correspondente a um conjunto de hipônimos; apresentação de um 

conjunto de palavras em que uma não é hipônimo e exclusão, pelo aluno, dessa 

palavra, com explicitação das razões; inventário de palavras de determinado campo 

semântico ou de determinada variedade ou registro, presentes em um texto, e 

análise dos efeitos obtidos com o seu emprego; identificação, em textos, de palavras 

ou expressões que instalam pressuposições e subtendidos e análise das 

implicações discursivas; identificação e análise da funcionalidade de empregos 

figurados de palavras ou expressões; identificação dos termos-chave de um texto, 

vinculando-os a redes semânticas que permitam a produção de esquemas e de 

resumos (p. 84-85). 

Finalmente, com relação à “Ortografia”, recomenda-se que as estratégias de 

ensino se articulem em torno de dois eixos: o privilégio das regularidades e a 

preferência, no caso das irregularidades, das palavras mais freqüentes e de maior 

relevância temática (p. 85). É interessante observar que, no documento dos ciclos 

iniciais, não se menciona o privilégio das regularidades, mas, sim, a distinção entre o 

que é regular o e que é irregular24. Com relação à escolha de palavras de uso 

freqüente, explicitava-se, nos 1º e 2º ciclos, que tal critério deveria ser usado não só 

no caso das palavras com irregularidades, mas também no caso daquelas que 

apresentam regularidades. 

Nos PCN dos 3º e 4º ciclos, sugere-se que, nas atividades de análise e 

reflexão sobre a língua, os alunos devem: identificar e analisar as interferências da 

fala na escrita; explorar ativamente um corpus de palavras para explicitar as 

regularidades contextuais e morfossintáticas; resolver questões de natureza 

ortográfica, apoiando-se no conhecimento morfológico; analisar as restrições 

impostas pelo contexto e, em caso de dúvida, adotar procedimentos de consulta (p. 

86). 

Tal como no documento dos ciclos iniciais, considera-se que, para descobrir 

tais regularidades ortográficas, é necessário deslocar-se do texto, uma vez que seria 

                                                 
24 No entanto, observamos, sobretudo nas orientações relativas ao 1º ciclo, que a prioridade maior é dada às 
regularidades. 
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muito difícil construir um inventário significativo de palavras a partir de um texto em 

particular. Além do mais, acrescenta-se que o objetivo da proposta é a reflexão 

sobre a composição gráfica ou morfossintática da palavra e não o seu 

funcionamento textual. Por outro lado, destaca-se a necessidade de reintroduzir as 

competências desenvolvidas no texto, se o objetivo é que os alunos escrevam com 

correção nos textos que produzem (p. 86). 

Nas seções seguintes, analisaremos o tratamento dado ao ensino de 

“gramática” nos currículos de Língua Portuguesa (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries) da rede 

estadual de ensino de Pernambuco. 

 

3. O tratamento dado ao “ensino de gramática” nas p ropostas curriculares da 

rede estadual de ensino de Pernambuco 

 

3.1. Subsídios para organização da prática pedagógi ca nas escolas – Língua 

Portuguesa (1ª a 4ª séries) 

Na proposta curricular destinada à etapa de 1ª a 4ª séries atualmente vigente 

na rede estadual de ensino de Pernambuco (PERNAMBUCO, 1994), observa-se que os 

conteúdos da área de Língua Portuguesa centram-se em três eixos básicos: 

“escrita”, “leitura” e “gramática”. Percebe-se, nesse caso, que o documento em 

questão não assume, como os anteriores, uma outra denominação para o eixo 

referente aos conhecimentos gramaticais (“análise lingüística”, “conhecimentos 

lingüísticos”, “análise e reflexão sobre a língua”, entre outras), mantendo a 

designação “gramática”. 

Para cada um dos eixos antes mencionados, apresentam-se uma série de 

princípios teóricos e de implicações pedagógicas deles decorrentes. Com relação à 

gramática, destacam-se os seguintes princípios norteadores (p. 26-27): 

• a gramática compreende o conjunto de regras que especificam o 
funcionamento de uma língua; 

• a gramática não existe em função de si mesma, mas em função dos 
usos sociais da língua; 

• a gramática reflete as diversidades geográficas, sociais e de registro da 
língua; 

• a gramática ganha relevância à medida que contempla a compreensão 
e a produção de textos orais e escritos;  
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• a gramática de uma língua deve ser objeto de uma descrição rigorosa e 
consistente; 

• há regras e descrições gramaticais que particularizam o uso culto da 
língua ou o uso lingüístico do grupo de prestígio da sociedade. 

 

Com relação às implicações pedagógicas relativas ao ensino de gramática, 

encontram-se as seguintes: selecionar um conteúdo gramatical relevante, útil e 

aplicável à compreensão, aos interesses e à idade dos alunos; privilegiar o estudo 

funcional das regras gramaticais; propor uma gramática que tenha como referência o 

funcionamento efetivo da língua; atender para os usos sociais que as pessoas fazem 

da língua; apresentar uma gramática que privilegie a aplicabilidade real de suas 

regras; exercitar o uso de uma gramática a partir da qual o aluno possa aprender, 

explicitamente, como empregar, em textos, as noções e as regras estudadas; 

promover um estudo da gramática que aparece, naturalmente, incluída na interação 

verbal; favorecer um estudo estimulante e agradável da gramática, que traga alguma 

satisfação e gratificação; encorajar e promover a produção de textos; incentivar a 

fluência lingüística; caracterizar a norma culta como sendo a variação socialmente 

prestigiada; discernir o que é significativo para a experiência humana de 

comunicação verbal (p. 27-28). 

Nesse documento, como vimos, a “gramática” é compreendida como o 

conjunto de regras que especificam o funcionamento de uma língua. Em outras 

palavras, ela (a gramática) não existiria em função de si mesma, mas dos usos da 

língua: a gramática estabelece os padrões de uso e de funcionamento da língua. 

Considera-se, ainda, que a gramática, assim como a língua, é variável, adaptada e 

adequada às circunstâncias concretas em que o ato lingüístico acontece (p. 26). 

Essa noção corresponderia, assim, ao conceito de “gramática internalizada”, que é o 

conjunto de regras que são seguidas pelos falantes de uma língua na estruturação 

dos enunciados (POSSENTI, 1996). 

Considerando os princípios em relação à gramática assumidos no documento 

e as implicações pedagógicas deles decorrentes, conclui-se, embora não se 

mencione isso explicitamente, que o objetivo do ensino de gramática seria “[...] a 

ampliação da ‘competência comunicativa’ do aluno para falar, ouvir, ler e escrever 

textos fluentes, adequados e socialmente relevantes” (p. 34), que é o objetivo do 

ensino de língua materna declarado nesse documento. 
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Segundo Travaglia (2003), um ensino de gramática pertinente para a vida das 

pessoas será um ensino que desenvolva a competência comunicativa dos falantes, 

isto é, a capacidade de usar cada vez mais recursos da língua de modo adequado a 

cada situação de interação comunicativa. 

Considerando as relações entre a gramática e os outros eixos de ensino, 

chegamos à conclusão de que ela é vista não como um conteúdo autônomo, mas, 

ao contrário, como um conhecimento diretamente relacionado – na realidade, 

subordinado – à compreensão e à produção de textos orais e escritos, conforme 

também constatamos nos documentos anteriormente analisados. Este dado 

relaciona-se, inclusive, a um dos princípios teóricos antes apresentados: a gramática 

ganha relevância à medida que contempla a compreensão e a produção de textos 

orais e escritos. Eis um extrato em que isto é evidente: 

Em relação à questão da gramática, especificamente, vimos salientando sua 
inserção natural no texto objeto de estudo. De fato, não existe texto sem 
gramática. Praticar o uso de textos, como estudar o texto é, 
irremediavelmente, praticar e estudar a gramática. Só que numa perspectiva 
eminentemente textual, o que significa dizer na dimensão de se perceber 
como as categorias e regras gramaticais, na verdade, funcionam na 
construção dos textos, orais e escritos, curtos e longos. A partir desse 
núcleo é que as atividades deveriam ser criadas, propostas e avaliadas (p. 
34). 

 

Encontramos, nesse documento, uma tendência a uma valorização maior da 

dimensão do texto, como espaço exclusivo, talvez, para o ensino de gramática, 

conforme também observou Marinho (1998) em todos os currículos por ela 

analisados que propuseram uma mudança de paradigma, incluído o documento ora 

analisado. Eis alguns extratos em que isto está explicitamente indicado: 

[...] admite-se também que só o estudo das regularidades textuais, na sua 
produção e interpretação, pode constituir o objeto de um ensino da língua 
que pretenda ser [...] produtivo e relevante (p. 17, os grifos são nossos). 
 
Só no domínio do texto, então, as regularidades da gramática encontram 
inteira relevância e aplicabilidade (p. 27, os grifos são nossos) 
 
[...] é no texto e para o texto que se deve centrar o estudo relevante e 
produtivo da língua (p. 29, os grifos são nossos). 
 
[...] o que passa a ter prioridade é criar oportunidades para o aluno construir, 
analisar, discutir, ler e ouvir textos – única instância em que o aluno pode 
chegar a compreender como, de fato, a língua que ele fala funciona (p. 33) 
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Como nos documentos anteriores, encontramos, também nesse caso, 

algumas críticas ao ensino tradicional de gramática escolar. Essas críticas – 

designadas, no documento, de “alguns dados acerca da atividade pedagógica de 

ensino do Português” – são apresentadas na introdução, ao lado daquelas relativas 

à escrita e à leitura. Com relação à gramática, destacam-se as seguintes críticas (p. 

15): 

• uma gramática abstrata, que é “sobre a língua”, quase sempre sem 
vinculação com a língua escrita ou falada na comunicação do dia-a-dia; 

• uma gramática fragmentada, da palavra e da frase isoladas, das 
palavras e das frases descontextualizadas, sem sujeitos interlocutores, 
sem contexto, sem função,  postas para servir de lição, para virar 
exercício; 

• uma gramática da irrelevância, com primazia em questões sem 
importância para a competência comunicativa dos falantes; 

• uma gramática das excentricidades, centrada em “análises 
inconsistentes”, em regras e casos fora dos contextos previsíveis de uso 
da língua; 

• uma gramática voltada para o reconhecimento, para a classificação e a 
nomenclatura das unidades; 

• uma gramática inflexível, de uma língua supostamente uniforme e 
inalterável; 

• uma gramática do aspecto prescritivo, preocupada apenas com o “certo” 
e o “errado”, dicotomicamente extremados; 

• uma gramática que não chega ao texto, como unidade de comunicação 
funcional, e que não chega, por isso, a ser o estudo dos usos 
comunicativamente relevantes da língua. 

 

Com relação às concepções acerca da necessidade de explicitação 

consciente dos conhecimentos gramaticais ou lingüísticos dos alunos, defende-se 

que o falante teria um conhecimento intuitivo, implícito das regras que especificam o 

uso de sua língua (“gramática internalizada”), que, em princípio, não necessitaria ser 

explicitado ou explicado. Entretanto, admite-se que esse conhecimento implícito 

pode ser enriquecido e ampliado com o conhecimento explícito das regras de uso da 

língua. Essa compreensão relaciona-se a um dos princípios antes comentados, que 

é o de que “a gramática de uma língua deve ser objeto de uma descrição rigorosa e 

consistente” (p. 27). 

Nesse caso, vemos que os conceitos de “atividade lingüística”, “atividade 

epilingüística” e “atividade metalingüística” não são usados explicitamente, como nos 

dois documentos anteriormente analisados, mas parece que a orientação seguida é 

a da necessidade de explicitação dos conhecimentos lingüísticos dos alunos. Não 
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está claro, no entanto, se essa explicitação seria consciente ou consciente verbal, o 

que, para nós, caracterizaria a atividade metalingüística (cf. KARMILOFF-SMITH, 1986). 

Quanto aos conteúdos a serem ensinados, sugere-se que estes devem ser 

definidos em função da ampliação da competência comunicativa da criança, que, 

como vimos, é o objetivo do ensino de língua materna assumido no currículo ora 

analisado. Segundo o documento, as aulas de Português seriam, em termos gerais, 

aulas de “falar”, “ouvir”, “ler” e “escrever” textos (p. 29). Entretanto, como veremos 

mais adiante, o documento estabelece alguns conteúdos que seriam considerados 

relevantes para a compreensão do funcionamento da língua em textos. 

Com relação especificamente à gramática, comenta-se que esta viria incluída 

“naturalmente”, como nas situações comuns de uso da língua. Em outras palavras, 

essa inclusão significaria o aparecimento funcional da gramática, isto é, a 

abordagem dela em função do que cada categoria gramatical representa para a 

construção e organização do texto e não o estudo de categorias isoladas, de suas 

nomenclaturas e classificações (p. 32). No entanto, conforme o currículo, a decisão 

de incluir “naturalmente” a gramática não significa que as noções gramaticais não 

devam ser apresentadas, gradativamente, aos alunos25 (p. 33). Segundo esse 

currículo, 

[...] o estudo do texto, da sua seqüência e da sua organização sintático-
semântico conduzirá forçosamente o professor a lidar com as categorias 
gramaticais: do substantivo, do adjetivo, do verbo, do artigo, do numeral, (e 
de suas flexões), da preposição, da conjunção, do advérbio, encaminhando 
todo o seu empenho para a explicitação do funcionamento dessas 
categorias na construção dos textos [...] (p. 33).  

 

Essa abordagem é semelhante à adotada, por exemplo, por Neves (2003), 

que defende um tratamento escolar da gramática que vise à reflexão sobre o uso da 

linguagem. Esta autora sustenta suas reflexões em uma concepção funcionalista da 

linguagem, concepção esta também adotada, explicitamente, no documento ora 

analisado – trata-se da adesão explícita a uma determinada vertente teórica no 

âmbito do discurso curricular –, como podemos ver nos extratos a seguir 

apresentados: 

 

                                                 
25 O documento menciona dois autores, Emile Genouvrier e Jean Peytard (GENOUVRIER, E.; PEYTARD, J. 
Lingüística e ensino do português.Coimbra: Almedina, 1974), para fundamentar essa posição. 
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Um exame mais cuidadoso da situação do ensino/aprendizagem do 
Português, nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, revela a 
persistência de uma prática pedagógica que, em muitos aspectos, mantém 
a perspectiva reducionista da Lingüística Tradicional e se afasta , assim, dos 
objetivos que uma compreensão funcionalista da linguagem poderia suscitar 
(p. 13, o grifo é nosso). 
 
A evidência de que as línguas existem apenas como uma das formas de 
interação entre as pessoas, nos leva a admitir que somente uma concepção 
funcionalista da linguagem pode, de forma ampla e legítima, fundamentar 
um ensino da língua que pretenda ser [...] produtivo e relevante (p. 17) 
 
Assumimos, portanto, que o núcleo maior da presente proposta é a 
concepção funcionalista da língua, da qual se deriva o princípio geral de que 
a língua só se atualiza através do texto, a serviço da comunicação 
intersubjetiva, em situações de atuação social (p. 17). 

 

O documento ora analisado explicita, na seção “Os objetivos e a metodologia 

das atividades”, como objeto de estudo, algumas questões gramaticais que seriam 

de relevância para a compreensão do funcionamento da língua em textos (p. 34-6): 

• o emprego textual dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos; 
• o emprego textual dos pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos como recurso das retomadas coesivas; 
• o emprego das conjunções, de expressões relacionais ou de partículas 

de transição; 
• a ampliação do vocabulário, em suas relações de sinonímia, de 

hiperonímia e de antonímia; 
• o uso dos artigos definidos e indefinidos; 
• a concordância verbal e nominal; 
• os sinais de pontuação. 

 

Já no item “Princípios e procedimentos gerais”, na seção sobre “Avaliação”, 

ao discutir sobre a questão “corrigir o quê?”, o documento em análise comenta que 

os acertos ortográficos “[...] virão, de forma natural, com a prática sistemática, 

refletida, avaliada e revista da leitura e da produção de textos” (p. 38). Contudo, 

menciona, em seguida, que a ortografia deve também ser objeto de ensino, desde 

que não desviem a atenção dos alunos das habilidades consideradas realmente 

importantes para o êxito da interação verbal. Julgamos que essa é uma 

preocupação legítima: a ortografia não pode obscurecer as outras dimensões do ato 

de escrever. 

Com relação ainda aos conteúdos, destacamos que o documento curricular 

da rede estadual de Pernambuco não sugere uma organização e distribuição dos 

conhecimentos gramaticais a serem ensinados em cada ano/série, cabendo este 

trabalho ao professor. Na verdade, as aulas de Português seriam, como vimos, aulas 
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de “falar, ouvir, ler e escrever textos”, “[...] dentro de uma distribuição e 

complexidade gradativas, atendendo-se ao desenvolvimento conseguido no domínio 

de cada habilidade” (p. 29). 

Com relação às categorias gramaticais (substantivo, adjetivo, verbos, etc.), 

comenta-se apenas que a gradação com que elas serão explicitadas dependerá do 

desenvolvimento que o professor constatar em seus alunos. Menciona-se ainda que, 

ao término da 4ª série, seria natural que se tivesse tido oportunidade de abordar “[...] 

os pontos nucleares relativos às classes gramaticais, às suas flexões e funções 

textuais. Sem se perder de vista, em nenhum momento, é claro, a aplicabilidade 

desses pontos para a fluente e adequada comunicação em língua portuguesa (p. 

33). 

Com relação ao tratamento didático do ensino de gramática, sugere-se, de 

modo amplo, que o estudo da língua deveria centrar-se em atividades e produções, 

as quais “[...] teriam a função de exercitar o aluno na prática da comunicação verbal 

fluente, adequada e relevante e seu conteúdo, repetimos, giraria em torno das 

habilidades de falar, ouvir, ler e escrever textos [...]” (p. 34). Segundo o documento, 

as implicações pedagógicas apontadas anteriormente contêm, implicitamente, 

muitas sugestões para a realização de tais atividades e produções (p. 34). Caberia 

ao professor derivar essas atividades e produções das implicações pedagógicas. 

Observamos, inclusive, que o documento insiste, em diversas ocasiões, sobre esse 

ponto: 

Como proposta, destina-se a apresentar não um receituário simplista de 
novas medidas ou um conjunto de técnicas a serem empregadas, mas, uma 
série de princípios, objetivos e consistentes, capazes de fundamentar a 
ampla e complexa atividade de ensino da língua. Esses princípios contêm, 
naturalmente, implicações pedagógicas de onde, por sua vez, se derivam as 
práticas ou os procedimentos concretos (p. 16). 
 
Parece-nos razoável supor que este não é o lugar adequado para 
descermos aos detalhes do “que fazer” cotidiano. É evidente que 
objetivamos atingir essa instância da prática, mas o faremos através da 
indicação de pistas implicativas que podem conduzir a procedimentos 
concretos de aplicação (p. 18) 
 
[...] trazemos, no presente segmento, algumas orientações gerais e 
sugestões de atividades que, a título de exemplo, podem ilustrar o tipo de 
procedimento pedagógico que uma proposta dessa natureza implica. Como 
dizemos, são apenas sugestões, pois, se os professores repararem, a 
explicitação de cada princípio e de suas respectivas implicações 
pedagógicas contém inúmeras pistas acerca do ‘que fazer’ e do ‘como 
fazer’para trabalhar a leitura, a escrita e a gramática nas primeiras  quatro 
séries do Ensino Fundamental (p. 28) 
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Com relação ainda ao tratamento dado ao ensino gramática, encontramos 

algumas sugestões de atividades relacionadas a alguns dos objetos de estudo antes 

apresentados (p. 34-36)26: a) o emprego textual dos pronomes pessoais, 

possessivos e demonstrativos como recurso das retomadas coesivas – exercícios de 

reconhecimento dos termos substituídos pelos pronomes ou dos termos que eles 

retomam e de realização dessas retomadas; b) o emprego das conjunções, de 

expressões relacionais ou partículas de transição – exercícios de reconhecimento e 

de uso pela produção e leitura de textos; c) a ampliação do vocabulário, em suas 

relações de sinonímia, de hiperonímia e de antonímia – orientação, depois da 

produção coletiva de uma texto, para substituição de palavras repetidas não 

funcionalmente por outras sinônimas ou hiperônimas equivalentes; reconhecimento, 

em textos, de palavras e expressões diferentes, mas que remetem ao mesmo 

referente; exercício de identificação das palavras-chave de um texto; d) os sinais de 

pontuação – alterações na pontuação de um texto e observação dos efeitos que tais 

alterações provocariam. 

Examinemos, na seção seguinte, o documento de Língua Portuguesa de 5ª a 

8ª séries, dando continuidade à análise dos currículos oficiais. 

 

3.2. Subsídios para organização da prática pedagógi ca nas escolas – Língua 

Portuguesa (5ª a 8ª séries) 

Na proposta curricular de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino de 

Pernambuco, destinada à etapa de 5ª a 8ª série (PERNAMBUCO, 1992), observa-se 

que os conteúdos de ensino são organizados nos seguintes eixos: “Leitura”, 

“Produção oral”, “Produção escrita”, “Ortografia”, “Gramática”, “Recursos de estilo”, 

“Pontuação” e “Vocabulário”. Esse documento também não assume, como o 

anteriormente analisado, uma “nova” denominação para o eixo relativo aos 

conhecimentos gramaticais. Observamos, além deste, a existência de outros eixos 

relacionados aos chamados “conhecimentos lingüísticos”: “Ortografia”, “Recursos de 

estilo”, “Pontuação” e “Vocabulário”. 

                                                 
26 No caso dos outros conteúdos indicados – o emprego textual dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos, o 
uso dos artigos definidos e indefinidos e a concordância verbal e nominal –, não há indicação de atividades. 
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Com relação ao conceito de “gramática” adotado, encontramos, no 

documento, a explicitação de três concepções de gramática: “gramática normativa”, 

“gramática descritiva” e “gramática internalizada”. Segundo o currículo ora analisado, 

a gramática seria vista, no primeiro caso, como “[...] um conjunto de regras a serem 

seguidas” (p. 33), no segundo, como “[...] um conjunto de regras que são seguidas” 

(p. 33) e, no terceiro, como “[...] um conjunto de regras internalizadas” (p. 34). Essas 

três concepções de gramática podem ser encontradas, por exemplo, em Possenti 

(1996) e Travaglia (1995).27 

Segundo nossa análise, esse currículo assume apenas as duas últimas 

concepções de gramática, uma vez que só apresenta críticas à chamada gramática 

normativa. Observamos, ainda, a seguinte explicitação de como a gramática estava 

sendo entendida no documento: “[...] estudo das relações morfossintáticas, 

considerando que a língua se realiza como um todo” (p. 34)28. Nessa perspectiva, 

segundo o documento, “[...] o aluno percebe e identifica os mecanismos do sistema 

da língua e seu funcionamento, aperfeiçoando suas possibilidades de uso” (p. 34). 

Com relação ao objetivo do ensino de “gramática”, considera-se, no currículo 

estadual ora analisado, assim como no das séries iniciais, que o ensino de gramática 

“[...] só tem sentido se conduz ao uso eficiente da língua, proporcionando aos alunos 

a ampliação de sua competência lingüística” (p. 33). Em outras palavras, um ensino 

de gramática que desenvolva a competência comunicativa dos usuários da língua. 

Considerando este objetivo do ensino de gramática, compreendemos que, 

também nesse caso, os conhecimentos referentes à gramática não parecem ser 

vistos isoladamente, mas articulados à compreensão e à produção de textos orais e 

escritos, servindo-lhes, inclusive, de suporte, como no caso dos documentos antes 

analisados. Segundo o currículo em pauta, “A sistematização da gramática também 

será feita de maneira que esteja sempre voltada ao domínio da fala, leitura e escrita” 

(p. 52). 

Como nos outros documentos, encontramos, também nesse currículo, 

diversas críticas ao ensino tradicional da gramática escolar. Observamos, nesse 
                                                 
27 Nesse documento, na conceituação de gramática descritiva e de gramática internalizada, usam-se citações 
diretas do seguinte capítulo de livro: POSSENTI, Sírio e ILARI, Rodolfo. Ensino de língua e gramática: alterar 
conteúdos ou alterar a imagem do professor? In: KIRST, M.; CLEMENTE, I. Lingüística aplicada ao ensino 
de Português. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. 
28 Nesse caso, o documento faz referência a Soares (1984), mas não há, nas indicações bibliográficas, nenhuma 
obra desse(a) autor(a), com esse ano. 
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caso, uma associação da “gramática normativa” à “gramática tradicional”. Eis alguns 

extratos do documento em que tais críticas são explicitadas: 

O professor, ao legitimar essa Gramática através de uma prática 
pedagógica em que predominam regras nem sempre compreensíveis, 
através de exercícios complicados que não têm relação com as 
necessidades do aluno e através do preconceito lingüístico que impõe o 
“certo” sobre o “errado”, está contribuindo para a discriminação daqueles 
que não conseguem atingir esses objetivos (p. 33). 
 
Uma das conseqüências mais graves do ensino da Gramática Normativa, ao 
compartimentalizar os fatos lingüísticos sem que haja uma preocupação 
com as relações morfossintáticas, semânticas e com os pré-requisitos, é 
que a gramática dificulta para o aluno a compreensão das condições 
políticas de sua constituição, fragmentando, assim a ação humana (p. 34). 
 
Exercícios repetitivos, exaustivos, como modelos feitos para serem 
inconscientemente repetidos, fazem com que o aluno não julgue, não 
sintetize, não construa. Ele apenas evoca e analisa, numa atitude passiva 
de quem cumpre o que foi mandado fazer (p. 34). 

 

 Com relação às concepções sobre a explicitação consciente dos 

conhecimentos gramaticais ou lingüísticos dos alunos, encontramos, no documento, 

a orientação de que “[...] deve haver a preocupação em construir com o aluno uma 

metalinguagem que explique o funcionamento dos discursos em diversas 

modalidades lingüísticas” (p. 35). Observamos, ainda, a indicação de que “[...] a 

conscientização dos fatos sintáticos da língua a nível da oração e dos elementos de 

estruturação do texto, é essencial em qualquer etapa de escolarização” (p. 52). 

Não sabemos, exatamente, o que se entende, nesse contexto, como 

“metalinguagem”, mas interpretamos, com base naquelas orientações, que se trata 

de uma proposta voltada à construção de um conhecimento explícito consciente 

verbal sobre a língua. É interessante observarmos que o documento não atribui uma 

conotação negativa ao termo “metalinguagem”, como usualmente acontece. 

Quanto aos conteúdos do ensino da “gramática”, observamos que eles estão 

organizados de modo semelhante aos conteúdos constantes nas gramáticas 

pedagógicas tradicionais, que se dividem, normalmente, nas seguintes partes: 

Morfologia, Sintaxe, Fonética, Semântica e Estilística. Encontramos, assim, no 

documento ora analisado, como vimos anteriormente, os seguintes blocos de 

conteúdo: “Ortografia”, “Gramática”, “Recursos de estilo”, “Pontuação” e 

“Vocabulário” (Anexo IV). 
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Em cada um desses blocos, são listados diversos conteúdos, indicando-se a 

série em que deveriam ser estudados e os objetivos e a metodologia a eles 

correspondentes. Segundo o documento, aquela organização dos conteúdos tem 

apenas fins didáticos e a indicação da série em que cada conteúdo deverá ser 

ensinado é apenas uma sugestão, pois a opção é “[...] por um ensino voltado ao 

domínio efetivo do falar, ler e escrever que se dá numa perspectiva de continuidade 

e não em bimestres ou séries estanques” (p. 52). 

Quando observamos os conteúdos listados, constatamos que eles 

correspondem, de um modo geral, aos conteúdos tradicionais do ensino da 

gramática escolar, embora não sigam uma ordem de apresentação mais “clássica”. 

Por exemplo, na 5ª série, em “Gramática”, encontramos os seguintes conteúdos 

indicados, nessa ordem: “Frase; tipos de frase”; “Sujeito e predicado”; “Flexões 

verbais: modo, tempo, número e pessoa”; “Pronomes, artigos e numerais – 

determinantes do substantivo”; “Adjetivos, locuções adjetivas – modificadores do 

substantivo”; “Adjunto adnominal – determinantes e modificadores do sujeito; 

“Adjuntos adverbiais/ advérbios – identificação”; “Adjuntos adverbiais – 

classificação”; “Período: simples e composto”. 

Em “Ortografia”, na 5ª série também, encontramos a seguinte relação de 

conteúdos: “Emprego de palavras no contexto e isoladamente”; “Separação de 

palavras em sílabas”; “Emprego das iniciais maiúsculas”; “Emprego de palavras com 

dificuldades gráficas e prosódicas”; “Classificação de palavras quanto à sílaba 

tônica”; “Diferenciação entre monossílabos tônicos e monossílabos átonos”; 

“Reconhecimento de ditongos e hiatos”; “Normas para consulta ao dicionário”; 

“Colocação de palavras em ordem alfabética”; “Abreviaturas usuais”. 

Constata-se, assim, uma incongruência entre os pressupostos teóricos 

adotados e a seleção de conteúdos. Segundo Marinho (1998), a apresentação de 

uma lista de conteúdos gramaticais, como a que vimos no currículo ora analisado, 

pode orientar o leitor a enfatizar o estudo da chamada “gramática tradicional”. Para 

ela, 

Essa possibilidade, inicialmente nem prevista pelos currículos, em seus 
pressupostos teóricos, fica mais concreta se pensarmos que os quadros dos 
conteúdos, geralmente apresentados no final das propostas, tendem a 
ganhar destaque, principalmente porque a expectativa corrente sobre o 
currículo, para a maioria dos leitores, é a de que ele seja preferencialmente 
uma indicação de conteúdos programáticos (p. 66). 
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Com relação à distribuição dos conteúdos nas séries escolares, é curioso 

observarmos, por exemplo, que se sugere o tratamento de conteúdos como 

“Concordância nominal” e “Concordância verbal” exclusivamente nas duas últimas 

séries – 7ª e 8ª séries. Essa sugestão desconsidera, assim, a necessidade de um 

ensino sistemático desses conteúdos nas séries anteriores, não reconhecendo que o 

emprego não-redundante das marcas de concordância constitui um dos aspectos 

estigmatizadores dos falantes brasileiros (MATTOS e SILVA, 1997). O mesmo 

acontece também com relação à acentuação de palavras (“Regras de acentuação 

inferidas a partir de exemplos”). 

Quanto ao tratamento didático dos conteúdos, esclarece-se que não é a 

metodologia, por si só, que vai garantir a ampliação da competência lingüística do 

aluno, pois ela (a metodologia) está a serviço de uma concepção de gramática, que, 

por sua vez, pressupõe uma concepção de língua, de pedagogia e de mundo (p. 33). 

Acrescenta-se ainda que não é o “como”, mas o “para que” ensinamos gramática 

que vai garantir aquela ampliação da competência lingüística do aluno. (p. 34). 

Como dissemos anteriormente, em cada um dos blocos de conteúdo, são 

listados diversos temas, indicando-se a metodologia a eles correspondentes. No 

caso da “Gramática”, o documento apresenta as seguintes observações (p. 58), 

esperando – assim interpretamos – que o professor as articule e delas derive 

estratégias didáticas: 

No ensino da Gramática, deve haver a preocupação de construir com o 
aluno uma metalinguagem que explique o funcionamento da língua na 
direção do estudo das relações morfossintáticas em qualquer modalidade 
lingüística. 
O aluno deverá intuir o mecanismo da língua através de atividades que o 
levem a descobrir as convenções que a regem, para assim praticá-la 
conscientemente. 
Os exercícios serão baseados em textos relacionados a um contexto 
integrado à vida do aluno [...]. 
Nas primeiras séries, deve-se restringir o uso de nomenclatura registrada 
pela NGB. A sistematização dos fatos lingüísticos será feita à medida que 
forem aparecendo nos textos estudados, ressaltando-se a preferência por 
partir dos produzidos pelo aluno. As atividades de gramática serão 
introduzidas com o intuito de facilitar a comunicação, enfatizando as 
construções utilizadas a nível de interação social; 
No estudo das classes de palavras, deve sempre haver a preocupação em 
contextualizá-las, observando sua função nas frases. [...] 
Estruturas frasais mais simples podem servir como importante material 
lingüístico de base para elaboração de outras mais complexas. Empregar, 
então, o recurso de operações sintáticas nos diversos processos por que 
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passa a língua: expansão, substituição, reordenação e transformação de 
frases. [...] 

 

 Como vimos, outros temas relacionados ao eixo didático designado, 

atualmente, de “análise lingüística” ou “conhecimentos lingüísticos” são tratados, à 

parte, no documento. São eles: “ortografia”, “recursos de estilo”, “pontuação” e 

“vocabulário”. 

 Quanto à “Ortografia”, encontramos a orientação de que a aprendizagem 

desse conteúdo se daria por meio da exposição à leitura, da escrita e de um trabalho 

sistemático, que visaria “[...] corrigir os desvios gráficos apresentados pelos alunos” 

(p. 31, os grifos são nossos). Quanto à escrita e à exposição à leitura, menciona-se 

que “[...] o trabalho de observação da forma gráfica, exigido pela leitura, bem como o 

esforço de construção da forma, exigido pela escrita, possibilitam a fixação da grafia 

correta” (p. 30, os grifos são nossos). 

 Já com relação ao trabalho sistemático de ortografia, sugere-se que este 

aconteça nas séries terminais do então designado 1º grau ou quando o docente 

considerar conveniente (p. 31). Na seção “Proposta de trabalho com a ortografia”, 

são apresentadas duas sugestões de atividades. Em uma delas, denominada 

“Elaboração de Fichas de palavras”, recomenda-se o seguinte: levantamento das 

dificuldades ortográficas por meio de uma atividade diagnóstica e seleção daquelas 

mais freqüentes (p. 31-2). Na outra, chamada “Palavra com L final”, sugere-se: 

levantamento de palavras com L final do vocabulário dos alunos ou de textos 

estudados previamente; escrita das palavras no quadro; cópia pelos alunos; leitura 

oral das palavras sugeridas; pesquisa do significado de palavras desconhecidas no 

dicionário; fixação da grafia (separação de sílabas, destaque de sílaba tônica, 

descoberta de famílias de palavras e elaboração de frases com as palavras 

estudadas) (p 32). 

 Acrescenta-se, ainda, os seguintes aspectos: o trabalho com ortografia será 

constante e desenvolvido articuladamente aos demais aspectos da Língua 

Portuguesa; as atividades selecionadas levarão o aluno a ouvir – falar – ler e 

escrever as palavras em diversas situações de aprendizagem; exercícios curtos e 

freqüentes são mais eficientes que os longos e esporádicos; o domínio da grafia das 
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palavras estudadas será avaliado nas produções escritas e nos ditados de trechos 

com as palavras estudadas (p. 32). 

 Constata-se, de modo geral, um tratamento bastante conservador do ensino 

de ortografia no documento ora analisado. Em primeiro lugar, porque a concepção 

que se tem é a de que a ortografia seria aprendida apenas por meio da fixação das 

formas corretas. Em segundo lugar, porque não há nenhuma distinção entre o que é 

regular, que pode ser compreendido, e o que é irregular, que precisa ser 

memorizado (cf. MORAIS, 1998). Em suma, aquelas orientações não sugerem um 

ensino no qual os alunos sejam estimulados a refletir sobre a norma ortográfica e a 

compreendê-la. 

 Observamos apenas algumas orientações mais próximas a essa perspectiva 

no quadro do bloco de conteúdo “Ortografia”, no item relativo à metodologia. É 

curioso, no entanto, que estas orientações não apareçam antes, na discussão sobre 

o tema. 

As atividades desenvolvidas visando a atingir a correção gráfica devem 
levar o aluno a entender o funcionamento do sistema de escrita e suas 
regras de produção29 e a aceitar a “permanência” da língua cujo domínio o 
transformará em leitor/escritor pleno.30 
 
As regras ortográficas são inferidas a partir de exemplos, e as formas, 
automatizadas, após o aprendizado do significado.31 

 

 Verifica-se, ainda nesse mesmo item, orientação para o uso do dicionário, 

mas não há qualquer explicitação da relação entre a consulta deste e a exploração 

das irregularidades ortográficas. Há apenas uma advertência para que se considere 

não apenas a forma gráfica, mas também o significado na consulta ao dicionário. 

Encontram-se mais algumas outras orientações, além das apresentadas 

anteriormente: o trabalho com ortografia deve partir do diagnóstico das dificuldades 

dos alunos e de um contexto para a atividade específica com a palavra, retornando a 

um novo contexto; os “erros gráficos” deverão ser apenas assinalados nos “trabalhos 

criativos de produção escrita” e trabalhados oportunamente em exercícios de 

ortografia. 

                                                 
29 Estabelecemos, assim como Morais (2005), uma distinção entre “sistema de escrita alfabética” e “norma 
ortográfica”: esta, respeitando as propriedades daquele sistema, estabelece quais letras ou dígrafos devem ser 
usados. 
30 Não consta o número da página. 
31 Idem. 
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 Com relação aos “Recursos de estilo”, entendidos, no documento, como usos 

lingüísticos diversos, sugere-se promover o contato do aluno com uma diversidade 

de textos – incluindo entre estes os do próprio aluno – e associar “tipo de texto” aos 

recursos expressivos empregados (p. 36). Para isso, o documento apresenta alguns 

recursos usados para representar, na escrita, a ênfase fonética e analisa alguns 

recursos de estilo presentes em um texto publicitário e em um texto de aluno (p. 37-

42). 

Em seguida, sugere algumas atividades, que visariam ao “[...] 

conhecimento/uso, por parte dos alunos, dos vários recursos de que a língua dispõe 

para se obter maior efeito no enunciado” (p. 42). Na realidade, não se trata, 

propriamente, de atividades, mas de exemplos comentados sobre os seguintes itens: 

tipos de discurso (discurso indireto livre, discurso indireto, discurso direto); 

deslocamento de termos da oração; estruturação do período (expressão de relações 

de causa/conseqüência/fim/conclusão) (p. 42-3). 

Esclarece-se, ainda, que é necessário que o aluno “[...] conheça as mais 

diversas manifestações lingüísticas e seus diferentes efeitos para que, 

conscientemente, possa apreciá-las, avaliá-las, selecioná-las e usá-las, tendo em 

vista os propósitos do texto” (p. 43). Finalmente, acrescenta-se que o trabalho com 

estes recursos deve estar articulado às demais atividades do ensino de Português. 

Com relação à “Pontuação”, recomenda-se que o seu estudo se relacione 

sempre ao trabalho com o texto, na leitura e na produção. Sugere-se, ainda, a 

análise de outros aspectos da pontuação, além dos usos cristalizados nas 

gramáticas (p. 44-5). Além dessas considerações mais gerais, indicam-se as 

atividades a seguir apresentadas, no quadro do bloco de conteúdo “Pontuação”, no 

item relativo à metodologia: 

- Pontuação adequada de texto segundo a leitura feita pelo professor. 
- Estudo e produção de textos em que apareçam determinados elementos 
(Ex.: vocativo, termos explicativos, diálogo, etc.) que ensejam a utilização 
dos sinais gráficos estudados. 
- Exercícios em que a mudança dos sinais de pontuação ocasiona a 
alteração do sentido do texto. 
- Análise de textos literários em que o uso dos sinais gráficos não é o 
convencional. Ex: Zero de Ignácio de Loyola, Uma aprendizagem ou Livro 
dos Prazeres de Clarice Lispector, etc.32 

 

                                                 
32 Não consta o número da página. 
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Em último lugar, com relação ao “Vocabulário”, esclarece-se que o aluno 

deverá usar “[...] o vocabulário adequado às situações contextuais, sem, no entanto, 

fazer restrições ao uso de vocábulos que fazem parte do repertório ativo da sua 

comunidade lingüística”33. Sugerem-se as seguintes atividades: a) “organização 

dicionária” (vocabulário da classe ou da comunidade): seleção do vocábulo, inclusão 

dele em uma das classes gramaticais, determinação do campo semântico e 

organização em ordem alfabética; b) elaboração de um dicionário de confronto entre 

a língua da “sociedade” em que vive o aluno e a língua de prestígio; c) elaboração 

de resumos, paráfrases e sínteses; d) elaboração de glossário interdisciplinar (p. 47). 

Na seção seguinte, analisaremos o currículo da rede municipal de ensino do 

Recife. Em seguida, para concluir, apresentaremos uma síntese da análise dos 

documentos curriculares por nós examinados. 

 

4. O tratamento dado ao ensino de “gramática” ou “a nálise lingüística” na 

“Proposta pedagógica da rede municipal de ensino do  Recife: construindo 

competências” 

Na proposta curricular atualmente vigente na rede municipal de ensino do 

Recife (RECIFE, 2002), uma versão ainda preliminar34, o eixo didático relativo à 

“gramática” ou à “análise lingüística” não é considerado e os conteúdos 

apresentados, como veremos mais adiante, são organizados em três eixos apenas, 

diferentemente dos documentos anteriormente analisados: “Linguagem oral”, 

“Leitura” e “Escrita”. Parece tratar-se, nesse caso, de uma tendência voltada à não-

sistematização do ensino de gramática, uma vez que este eixo didático não é 

tomado também como objeto de ensino em si. 

Nesse documento, não se explicitam os conteúdos “gramaticais” ou 

“lingüísticos” a serem ensinados. Na verdade, vemos que ele decide abordar alguns 

desses conhecimentos nos outros blocos de conteúdos, sobretudo no que se refere 

à “Escrita” (Anexo V). Neste, estão incluídos, entre outros, aspectos como “Coesão”, 

“Coerência”, “Ortografia” e “Pontuação adequada”. Em “Linguagem oral”, 

encontramos, além de “Coesão” e “Coerência”, conteúdos como “Variações 

                                                 
33 Idem. 
34 Esclarecemos que, até o momento da conclusão deste estudo, uma “versão definitiva” da proposta não tinha 
sido ainda divulgada. 
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sociodialetais” e “Marcas lingüísticas”. Já em “Leitura”, encontramos também 

“Coesão” e “Coerência” (p. 15-6). 

Essa abordagem, ao que tudo indica, visa a articular os conhecimentos 

gramaticais aos demais eixos didáticos, o que seria coerente com as atuais 

orientações para o trabalho com conhecimentos gramaticais ou lingüísticos na 

escola, mas não considera a necessidade de ensinar, de modo sistemático, 

conhecimentos como, por exemplo, ortografia ou pontuação, que seriam tratados 

apenas no âmbito da “Escrita”. 

No caso da ortografia, o currículo municipal não leva em conta a necessidade 

de um ensino que estimule a compreensão das regularidades e a constatação das 

irregularidades ortográficas. No caso da pontuação, desconsidera a necessidade de 

estimular os alunos a analisar como “bons escritores” usam aqueles recursos 

lingüísticos em diversos gêneros textuais. Além disso, um tema como concordância 

verbo-nominal não é explicitamente mencionado, embora constitua, como vimos, um 

conhecimento necessário à ampliação da competência comunicativa dos usuários da 

língua. 

Observa-se, portanto, que o documento ora analisado deixa os conteúdos 

lingüísticos a serem ensinados “em aberto”, delimitando apenas alguns aspectos nos 

outros eixos de ensino. Retomando o que comenta Marinho (1998), acreditamos que 

essa decisão acaba, muitas vezes, ocasionando uma ênfase no estudo da 

“gramática escolar tradicional”, uma vez que a omissão deixa uma lacuna que pode 

ser preenchida com o que se conhece (nesse caso, a tradição da gramática escolar 

tradicional). 

Por outro lado, constatamos também não haver contribuição à 

organização/distribuição dos conhecimentos gramaticais ou lingüísticos a serem 

ensinados em cada ano/série escolar. Pelo contrário, ao relacionar os conteúdos 

concernentes à “Linguagem oral”, “Leitura” e “Escrita”, a proposta apenas menciona 

que todos os conteúdos são para todos ciclos e módulos, da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
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Como não encontramos nesse documento orientações relativas ao ensino de 

“gramática” ou “análise lingüística” na escola, a análise das outras categorias não 

será desenvolvida, como ocorreu no caso dos outros documentos35. 

 

5. Síntese da análise do tratamento dado ao ensino de “gramática” ou 

“análise lingüística” em currículos oficiais da áre a de Língua Portuguesa 

 Como vimos, a análise de alguns currículos de instâncias governamentais 

evidenciou diversos aspectos com relação ao ensino de “gramática” ou “análise 

lingüística” na escola. No que diz respeito à designação dada ao eixo didático 

abordado neste estudo, encontramos três tendências distintas. Em uma delas, 

encontram-se os currículos que adotaram uma outra denominação, ao mencionarem 

o eixo de ensino tradicionalmente chamado de “gramática”. Nesse caso, temos os 

PCN do 1º e 2º e do 3º e 4º ciclos, que, como vimos, usaram as expressões “Análise 

e reflexão sobre a língua” e “Prática de análise lingüística”, respectivamente. 

 Representando outra tendência, estariam aqueles currículos que não 

mudaram a nomenclatura (os mais antigos), conservando o termo “gramática”, 

embora isso, por si só, não indique, necessariamente, ausência de mudança de 

orientação no trato com os conteúdos gramaticais ou lingüísticos. Este é o caso dos 

dois currículos do estado de Pernambuco – 1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries. Como uma 

terceira tendência, temos o caso do currículo da cidade do Recife (o mais recente), 

que, por excluir o eixo de ensino relativo à “gramática” ou aos “conhecimentos 

lingüísticos”, também não apresenta uma outra denominação.  

Como discutimos, acreditamos que essa mudança ou descontinuidade 

indicaria uma tentativa de vincular o eixo didático “gramática” ou “análise lingüística” 

à leitura/escuta e à produção de textos de textos orais e escritos. Nesse sentido, 

entendemos que isto se relaciona igualmente a uma ampliação do conceito de 

“análise lingüística”, que, atualmente, não envolve somente conhecimentos 

gramaticais em sentido estrito. Somando-se a esses dois aspectos, temos mais uma 

explicação: trata-se de uma palavra marcada negativa entre a maioria das pessoas, 

que precisaria, portanto, ser substituída. 

                                                 
35 Nesse documento, na seção destinada à área de Língua Portuguesa, observamos a explicitação de apenas uma 
indicação bibliográfica: “ANTUNES, Irandé. Leitura e escrita: partes integrantes da comunicação verbal. 
Leitura, teoria e prática, ano 6, n. 10, p. 25-27, dez, 1987” (p. 16). 
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Em outros países, como é o caso da França, encontramos, também, nos 

programas escolares, um outro termo (“L’observation réfléchie de la langue”) em 

substituição à mais antiga expressão “ensino de gramática”, considerando-se uma 

“[..] conception de l’étude de la langue qui [...] va au-delà de la seule grammaire” 

(GROSSMANN; MANESSE, 2003, p. 3). No entanto, mais recentemente, a palavra 

“gramática” é retomada, ao lado de uma nova nomenclatura: “Étude de la langue 

(grammaire)” (cf. BERTUCCI; DAVI, 2007). 

Com relação ao conceito de “análise lingüística” ou de “gramática” 

empregado, vimos que os currículos que adotaram uma nova denominação – nesse 

caso, os PCN – conceituaram “análise lingüística” como uma atividade de natureza 

reflexiva, na qual se pensa e se fala sobre a linguagem mesma. Esse conceito era 

atribuído a Geraldi (1991), apenas, no documento dos ciclos iniciais. Quando os 

currículos mantiveram o termo “gramática” – nesse caso, os de Pernambuco –, 

observamos a adoção das concepções de “gramática descritiva”, isto é, o conjunto 

de regras que são seguidas (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries), e de “gramática internalizada”, 

isto é, conjunto de regras dominadas pelo usuário da língua (5ª a 8ª séries). Nos 

PCN do 3º e 4º ciclos, também se assume esta última concepção de gramática. 

De um modo geral, os documentos analisados consideram que o ensino de 

“gramática ou “análise lingüística” visa a melhorar a capacidade de compreensão e 

produção de textos dos alunos, isto é, a desenvolver a sua competência lingüística 

ou comunicativa. Em alguns dos documentos, não se menciona isso explicitamente, 

mas, considerando os pressupostos neles defendidos, tendemos a acreditar que 

eles concordam com essa concepção. Nos PCN do 3º e 4º ciclos e no currículo de 

Pernambuco de 5ª a 8ª séries, observamos também outras metas, como a 

apropriação de instrumentos de natureza procedimental e conceitual necessários 

para a análise e reflexão sobre a língua e a construção, com o aluno, de uma 

metalinguagem que explique o funcionamento dos discursos. 

Nessa mesma perspectiva, todos os documentos analisados não consideram 

o eixo didático “análise lingüística” (ou gramática) como autônomo em relação aos 

outros, mas, ao contrário, como diretamente relacionado à compreensão e à 

produção de textos orais e escritos, servindo, até mesmo, de suporte a elas, como 

também observou Marinho (1998) na maioria dos currículos analisados em seu 

estudo. 
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Encontramos, em todos os currículos analisados, críticas explícitas ao ensino 

tradicional da gramática escolar, em uns mais, em outros menos, em uma tentativa, 

assim interpretamos, de distanciar-se do antigo ensino de conhecimentos 

gramaticais e, mais que isso, de desqualificá-lo, como esclarece Mortatti (2006), em 

sua análise histórica sobre os métodos de alfabetização no Brasil: 

Para viabilizar a mudança, tornou-se, portanto, necessário, em cada um dos 
quatro momentos cruciais, produzir uma versão do passado e desqualificá-
la, como se se tratasse de uma herança incômoda, que impõe resistências à 
fundação do novo, especialmente quando a filiação decorrente (embora, 
muitas vezes, não assumida) da tradição atuante no presente (e, em 
particular, a tradição decorrente de um passado recente, sentido como 
presente, porque operante no nível das concretizações) ameaça fazer 
voltarem à cena os mesmos personagens do passado, que seus herdeiros 
desejam esquecer, rever ou aprimorar (p. 12). 

 

 Com relação às concepções sobre a explicitação consciente dos 

conhecimentos dos alunos sobre a gramática ou sobre a língua, observamos que os 

PCN do 1º e 2º ciclos defendem que as situações de ensino centrem-se em 

atividades epilingüísticas, que, no contexto do documento, são entendidas como 

atividades de reflexão sobre os recursos lingüísticos usados em textos reais, durante 

a atividade lingüística, isto é, em situações de compreensão e produção de textos, 

conforme sugere Geraldi (1991). Essa orientação, não é, contudo, atribuída a este 

autor. Já nos PCN do 3º e 4º ciclos, considera-se necessário desenvolver atividades 

não só epilingüísticas como também metalingüísticas. 

 Nesses dois documentos, como vimos, as atividades metalingüísticas são 

concebidas de maneira reducionista. Primeiro, porque são reduzidas a atividades de 

categorização e sistematização de elementos lingüísticos. Segundo, porque 

envolveriam, necessariamente, um conhecimento explícito consciente verbal. Nos 

PCN do 3º e 4º ciclos, observamos que as atividades epilingüísticas pareciam 

também estar associadas à reflexão sobre a língua durante a atividade lingüística. 

No caso dos currículos de Pernambuco, a orientação parece estar voltada à 

explicitação dos conhecimentos lingüísticos implícitos dos alunos, mas isto não está 

suficientemente claro em nenhum dos dois documentos analisados. 

 Constatamos, assim, uma dificuldade dos currículos em assumir a 

necessidade de desenvolver, na escola, uma reflexão explícita e consciente sobre a 

língua, inclusive com incentivo à verbalização das propriedades lingüísticas que 

estão sendo estudadas. 
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 Quanto aos conteúdos de ensino e sua seleção e organização e distribuição, 

constatamos que, de um modo geral, os currículos tendiam a recomendar que a 

seleção dos conteúdos do eixo didático “gramática” ou “análise lingüística” 

acontecesse tomando como referência as necessidades apresentadas pelos alunos 

na produção e compreensão de textos. Mesmo assim, a maioria dos documentos 

analisados estabeleceu conteúdos a serem ensinados nesse eixo didático. 

Observamos, no entanto, que o currículo de Recife decidiu não explicitar conteúdos 

a serem ensinados, o que tem suas conseqüências, como discutimos anteriormente, 

uma vez que não incluiu entre os seus eixos didáticos a análise lingüística ou a 

gramática. 

 Quanto aos currículos que decidiram delimitar conteúdos, vimos, no caso dos 

PCN do 1º e 2º ciclos, que eles (os conteúdos) envolviam, sobretudo, aspectos 

textuais e discursivos, não encontrando espaço tão legítimo os conhecimentos mais 

ligados à notação escrita e à normatividade. Já nos PCN do 3º e 4º ciclos, verificou-

se um investimento mais intenso em conhecimentos ligados ao ensino da norma 

lingüística de prestígio. Observamos, nesses dois currículos, uma tentativa de 

articulação dos conhecimentos lingüísticos aos outros eixos de ensino, 

principalmente no que diz respeito à produção de textos escritos. Na verdade, como 

vimos, tanto em um como em outro, o conceito de análise lingüística tinha sido 

ampliado e compreendia não somente os conhecimentos gramaticais em sentido 

estrito, mas também os relacionados ao texto e ao discurso. 

Por outro lado, observamos que o currículo de Pernambuco de 5ª a 8ª séries 

selecionou e organizou os conteúdos de modo semelhante aos constantes nas 

gramáticas pedagógicas tradicionais, resultando numa incoerência entre os 

pressupostos teóricos assumidos e a seleção/organização dos conteúdos. Já o 

currículo de 1ª a 4ª série delimitou apenas alguns conteúdos gramaticais, nele 

considerados como relevantes para a compreensão de como a língua funciona em 

textos. Observou-se, nesse caso, uma organização dos conteúdos um tanto distinta 

daquela encontrada no antigo ensino de gramática. 

Com relação à distribuição dos conteúdos nas séries/anos/ciclos escolares, 

encontramos, no caso dos PCN, uma proposta de progressão só no documento dos 

ciclos iniciais. Quanto aos currículos de Pernambuco, constatou-se o inverso: só o 

documento de 5ª a 8ª séries distribuiu os conteúdos em cada uma das séries. 
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 No que concerne ao tratamento didático dos conteúdos sugeridos para o 

ensino de “gramática” ou “análise lingüística” na escola, observamos que a maioria 

dos currículos tendia a sugerir como estratégia didática a reflexão sobre os textos 

dos alunos e/ou de bons autores. Essa orientação, embora se distancie do antigo 

ensino de gramática, se não tratada consistentemente, pode dar margem à 

interpretação de um ensino assistemático dos conhecimentos lingüísticos na escola, 

no qual os conteúdos seriam explorados apenas à medida que aparecessem nos 

textos dos alunos e outros. 

 Nos PCN do 1º e 2º ciclos, recomenda-se a reflexão sobre os recursos 

lingüísticos usados em textos dos alunos e de outros autores, em situações de 

compreensão e de produção de textos. No currículo de Pernambuco de 1ª a 4ª 

séries, sugere-se a inclusão da gramática “naturalmente”, isto é, o estudo do que 

cada categorial gramatical representa para a construção e organização do texto. No 

currículo de 5ª a 8ª séries desse mesmo estado, também se sugere que a 

sistematização dos fatos lingüísticos aconteça à medida que forem aparecendo nos 

textos estudados, sobretudo nos dos alunos. Já os PCN de 3º e 4º ciclos, indicam 

uma metodologia via observação, análise, sistematização e aplicação. 

 Em todos os currículos analisados, à exceção do de Recife, encontramos 

algumas sugestões de atividades, em alguns mais, em outros menos. Na maioria 

deles, observamos seções dedicadas à discussão de alguns conteúdos do eixo 

didático análise lingüística ou gramática: “Revisão de texto”, ‘Aprendendo com 

textos”, “Alfabetização”, “Ortografia”, “Pontuação” e “Aspectos gramaticiais” (PCN – 

1º e 2º ciclos); “A refacção de textos na análise lingüística”, “Variação lingüística”, 

“Léxico” e “Ortografia” (PCN – 3º e 4º ciclos); “Gramática”, “Ortografia”, “Recursos de 

estilo”, “Pontuação” e “Vocabulário” (Subsídios para a organização da prática 

pedagógica nas escolas – 5ª a 8ª séries). 
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CAPÍTULO  3 

O TRATAMENTO  DADO AOS “CONHECIMENTOS  LINGÜÍSTICOS”  NO GUIA DE 

LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 

 

Por apresentar tanto uma seleção de conteúdos 
quanto uma proposta de transposição didática, os 
livros didáticos passaram a ser, a partir do momento 
em que o Estado, progressivamente, ao longo do 
século XIX, se ocupa da instrução, construindo seus 
sistemas de ensino, um objeto de especial atenção, 
dotado de mecanismos específicos para controle de 
sua produção, escolha e uso, para controle, portanto, 
daquilo que se ensina e do modo pelo qual se ensina. 

(BATISTA; COSTA VAL, 2004, p. 17) 

 

1. Estudo II: caracterização dos Guias de Livros Di dáticos do PNLD e 

aspectos metodológicos 

Neste capítulo, analisaremos o tratamento dado ao eixo didático 

“conhecimentos lingüísticos” no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Para 

isso, analisamos os Guias de Livros Didáticos de 1ª a 4ª séries, relativos aos anos 

de 1997, 1998, 2000/2001, 2004 e 2007, publicados pelo MEC. 

 O Guia de Livros Didáticos – PNLD 1997, assim como o do PNLD 1998, é 

destinado às áreas de Língua Portuguesa – incluindo Alfabetização –, Matemática, 

Ciências e Estudos Sociais. Na seção relativa à Língua Portuguesa, encontramos, 

uma introdução, com a explicitação dos princípios gerais adotados, os critérios para 

análise relativos à natureza dos textos e ao trabalho com o texto – leitura, produção 

e conhecimentos lingüísticos – e as resenhas com a análise de cada um dos livros 

aprovados. 

 O Guia de Livros Didáticos – PNLD 2000/2001 é também destinado às áreas 

de Língua Portuguesa/Alfabetização, Matemática, Ciências e Estudos Sociais. Na 

seção dedicada à Língua Portuguesa/Alfabetização, observamos, além da 

introdução, os princípios gerais, os critérios eliminatórios (conceitos e informações 

básicas incorretos, incorreção e inadequação metodológicas e prejuízo à construção 

da cidadania) e os critérios classificatórios (relativos à natureza do material textual, 

relativos ao trabalho com o texto – leitura, produção, conhecimentos lingüísticos – e 
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relativos ao trabalho com a oralidade. São apresentadas, ainda, as fichas de 

avaliação de Língua Portuguesa e de Alfabetização e as resenhas com a análise dos 

livros e das coleções recomendadas. 

 Já o Guia de Livros Didáticos – PNLD 2004 apresenta não um, mas quatro 

volumes distintos: Língua Portuguesa e Alfabetização (volume 1), Matemática e 

Ciências (volume 2), História e Geografia (volume 3) e Dicionários (volume 4). No 

volume de Língua Portuguesa e Alfabetização, aparecem também, além da 

introdução, seções discutindo estes aspectos: princípios gerais, critérios 

eliminatórios (conceitos e informações básicas incorretos, incorreção e inadequação 

metodológicas e prejuízo à construção da cidadania) e critérios classificatórios 

(relativos ao processo de alfabetização, à natureza do material textual, ao trabalho 

com o texto – leitura, produção, conhecimentos lingüísticos –, ao trabalho com a 

linguagem oral, ao manual do professor e aos aspectos gráfico-editoriais). Encontra-

se, ainda, um perfil das obras aprovadas, as fichas de avaliação de Alfabetização e 

de Língua Portuguesa e as resenhas com a análise dos livros e das coleções 

recomendadas, conforme o caso. 

 Finalmente, o Guia de Livros Didáticos – PNLD 2007 é composto pelos 

seguintes volumes: Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geografia. No volume de Língua Portuguesa, observamos novamente uma 

introdução e seções discutindo: princípios gerais, critérios eliminatórios (correção de 

conceitos e informações básicas, coerência e adequação metodológicas e preceitos 

éticos) e critérios classificatórios (relativos à natureza do material textual, ao trabalho 

com o texto – leitura, produção, conhecimentos lingüísticos –, ao trabalho com a 

linguagem oral, ao manual do professor e aos aspectos gráfico-editoriais). 

Como no Guia de 2004, encontramos, nesse último, um perfil das obras 

aprovadas, a ficha de avaliação e as resenhas com a análise das coleções 

recomendadas, mas agora organizadas em blocos: Bloco 1 – coleções organizadas 

por unidades temáticas; Bloco 2 – coleções organizadas por unidades temáticas 

sensíveis a gênero/tipo de texto; Bloco 3 – coleções que apresentam projetos 

temáticos; Bloco 4 – coleções organizadas com base em textos; Bloco 5 – coleções 

modulares, organizadas por eixos de ensino. 

Para analisar os Guias de Livros Didáticos agora descritos, comparamos as 

evidências neles encontradas, utilizando, tal como no exame dos currículos, a 
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análise de conteúdo temática categorial (BARDIN, 1977). Consideramos, nesse 

estudo, também, algumas das categorias adotadas na análise dos currículos: a 

denominação dada ao eixo de ensino relativo à análise e à reflexão sobre a língua; 

os objetivos do ensino do eixo didático “conhecimentos lingüísticos”; as relações 

entre os “conhecimentos lingüísticos” e a leitura/escuta e produção de textos orais e 

escritos; os critérios de análise dos livros didáticos em relação aos “conhecimentos 

lingüísticos”. 

 

2. Análise do Guia de Livros Didáticos do PNLD – Lí ngua Portuguesa (1997-

2007) 

No Guia de Livros Didáticos, são mencionados os seguintes domínios ou 

eixos de ensino da área de Língua Portuguesa: “Leitura”, “Produção de textos”, 

“Linguagem oral” e “Conhecimentos lingüísticos”36. Observa-se, desse modo, que o 

eixo didático chamado, na tradição escolar, de “gramática” é designado no 

documento ora analisado de “conhecimentos lingüísticos”. No entanto, encontramos, 

ao longo dos anos, algumas variações: 

[...] conhecimentos lingüísticos; entre estes os de natureza gramatical (1997, 
p. 19) 
 
[...] conhecimentos lingüísticos; entre estes os de natureza gramatical (1998, 
p. 23) 
 
[...] conhecimentos lingüísticos relativos ao discurso, ao texto e à descrição 
gramatical (2000/2001)37 
 
[...] conhecimentos lingüísticos relativos ao discurso, ao texto e à descrição 
gramatical (2000/2001, p. 33) 
 
[...] conhecimentos lingüísticos relativos ao discurso, ao gênero, ao texto e à 
descrição gramatical (2007, p. 08). 

 

Como discutimos anteriormente, essa mudança terminológica – 

“conhecimentos lingüísticos” em vez de “gramática” – vincular-se-ia, por um lado, a 

uma tentativa de relacionar o estudo dos conhecimentos gramaticais aos usos da 

língua e, por outro, a uma ampliação do eixo de ensino antes denominado 

“gramática”. Esses dois aspectos, sobretudo o segundo, tornam-se muito evidentes, 

                                                 
36 No PNLD 2004, incluiu-se, na análise dos livros de alfabetização, mais um domínio, o relativo ao “processo 
de alfabetização”. 
37 Nessa seção do Guia de Livros Didáticos do PNLD 2000/2001, não há indicação de números de páginas. 
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ao examinarmos o seguinte: nos PNLD 1997 e 1998, os conhecimentos lingüísticos 

não se resumem aos conhecimentos gramaticais, mas, ao contrário, os incluem; nos 

PNLD 2000/2001 e 2004, os conhecimentos lingüísticos são relativos não apenas à 

descrição gramatical, mas também ao discurso e ao texto; no PNLD 2007, esses 

conhecimentos são relativos também ao gênero e não somente ao texto, ao discurso 

e à descrição gramatical. 

Verifica-se, desse modo, uma gradativa explicitação tanto da relação entre 

aspectos gramaticais e usos da língua como da ampliação dos chamados 

“conhecimentos lingüísticos”, os quais incluem desde conhecimentos gramaticais em 

sentido estrito (ortografia, concordância, etc.) até aspectos relativos às 

características dos diferentes gêneros orais e escritos que circulam em distintos 

contextos sócio-comunicativos. 

Com relação aos objetivos do ensino de “conhecimentos lingüísticos”, 

encontramos, entre as metas da área de Língua Portuguesa, a seguinte indicação: 

“A prática de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que se fizer 

necessária ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita, em compreensão e 

produção de textos” (2007, p. 09). É necessário esclarecermos, no entanto, que este 

objetivo é incluído apenas a partir do PNLD 2004. Por outro lado, assumiu-se, ao 

longo de todos os anos, o domínio da norma culta como uma das metas do ensino 

de Língua Portuguesa, como podemos ver nestes extratos: 

Considerando sua estreita relação com a escrita, assim como seu valor 
social e cultural, deve fazer parte dos objetivos da escola o ensino da norma 
culta em seus diferentes usos e registros (1997, p. 19). 
 
Considerando sua estreita relação com a escrita, assim como seu valor 
social e cultural, deve fazer parte dos objetivos da escola o ensino da norma 
culta em seus diferentes usos e registros (1998, p. 23). 
 
[...] o desenvolvimento da proficiência na norma culta, especialmente em 
sua modalidade escrita e nas situações em que seu uso é socialmente 
requerido. (2000/2001). 
 
[...] o desenvolvimento da proficiência na norma culta, especialmente em 
sua modalidade escrita, mas também nas situações orais públicas em que 
seu uso é socialmente requerido, sem que se desconsiderem as demais 
variedades lingüísticas que funcionam em outras situações (2004, p. 34). 
 
O domínio da norma culta, especialmente em sua modalidade escrita, mas 
também nas situações orais públicas em que seu uso é socialmente 
requerido, sem que se desconsiderem as demais variedades lingüísticas 
que funcionam em outras situações (2007, p. 09). 
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Considerando o objetivo relativo ao ensino de conhecimentos lingüísticos 

anteriormente mencionado, constatamos que este eixo didático é não só relacionado 

à compreensão e à produção de textos orais e escritos, como também é 

subordinado a elas. Como vimos, segundo o documento, as práticas de análise e 

reflexão sobre a língua devem acontecer na medida em que se fizerem necessárias 

ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita. É imprescindível, inclusive, 

esclarecermos que as atividades de uso da linguagem, em situações “reais” ou 

“contextualizadas” de uso, sempre parecem ter tido prioridade, ao longo dos anos, 

no contexto do PNLD. É isto o que vemos neste trecho do Guia de 2007: 

Assim, as práticas de uso da linguagem, isto é, as atividades de leitura e 
compreensão de textos, de produção de textos escritos e de produção e 
compreensão de textos orais, em situações contextualizadas de uso, devem 
ser prioritárias nas propostas dos livros didáticos. As práticas de reflexão 
sobre a língua e a linguagem e a descrição gramatical devem se exercer 
sobre os textos e discursos, na medida em que se façam necessárias e 
significativas para a (re)construção dos sentidos dos textos (2007, p. 09). 

 

 A partir do PNLD 2000/2001, acrescenta-se que os conhecimentos 

lingüísticos “[...] objetivam levar o aluno a refletir sobre aspectos da língua e da 

linguagem relevantes tanto para o desenvolvimento da proficiência oral e escrita 

quanto para a capacidade de análise de fatos da língua e da linguagem”38. 

Por outro lado, o domínio da norma lingüística de prestígio, objetivo muitas 

vezes ausente ou negligenciado em didáticas da língua consideradas “inovadoras”, 

encontraria um espaço assegurado entre os objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa assumidos nos documentos ora analisados. Como discutimos em um 

outro momento, à escola cabe o ensino da norma culta, sim, mas é necessário 

esclarecer se estamos, nesse caso, nos remetendo à norma culta realmente usada 

(cf. MATTOS E SILVA, 1997), que não é necessariamente aquela instituída nas 

gramáticas pedagógicas tradicionais. É pertinente ainda destacarmos que, desde 

2004, o Guia do PNLD evidencia a necessidade de não desconsiderarmos as 

demais variedades lingüísticas que funcionam em outras situações. 

 Com relação aos critérios de análise dos livros didáticos em relação aos 

chamados “conhecimentos lingüísticos”, observamos, nos PNLD 97 e 98, as 

seguintes indicações: os conhecimentos lingüísticos, especialmente os gramaticais, 

                                                 
38 Não há número de páginas nessa seção do Guia do PNLD 2000/2001. 
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devem ter peso menor na proposta dos livros didáticos (os conteúdos relativos à 

natureza e ao funcionamento da escrita devem ser contemplados); os conteúdos 

devem ser trabalhados em situações de uso, na medida do possível; os exercícios 

gramaticais devem favorecer a construção de conceitos (as regularidades 

lingüísticas devem poder ser observadas ou inferidas antes do recurso à 

nomenclatura gramatical correspondente). 

 No PNLD 2000/2001, descrevem-se os seguintes critérios de análise com 

relação aos conteúdos e atividades concernentes aos conhecimentos lingüísticos39: 

• ter peso menor que os relativos à leitura, produção de textos e 
oralidade, especialmente os relativos à gramática; 

• estar relacionados a situações de uso; 
• considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, 

situando a norma culta nesse contexto lingüístico; 
• subsidiar as demais atividades com um aparato conceptual capaz de 

abordar adequadamente a estrutura, o funcionamento e os mecanismos 
característicos dos diferentes gêneros e tipos de texto; 

• estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos abordados.  

 

Nota-se, inicialmente, a inserção de dois novos critérios de análise – um 

relativo à consideração e ao respeito às variedades regionais e sociais da língua e 

outro concernente ao subsídio às demais atividades com um aparato conceitual para 

abordar a estrutura, o funcionamento e os mecanismos característicos dos diferentes 

gêneros e tipos de texto. No caso dos outros critérios, observa-se uma coincidência 

com os dos PNLD 97 e 98, ainda que com algumas alterações. 

Nos PNLD 97 e 98, esclarecia-se que os conhecimentos lingüísticos, 

sobretudo os de gramática, deveriam ter peso menor na proposta dos livros 

didáticos. No PNLD 2000/2001, esse critério torna-se mais explícito, delimitando-se 

que aqueles conhecimentos deveriam ter peso menor que os relativos à leitura, 

produção de textos e oralidade. Nos PNLD 97 e 98, considerava-se que os 

conteúdos deveriam ser trabalhados em situações de uso, na medida do possível. Já 

no PNLD 2000/2001, suprime-se a ressalva “na medida do possível”, o que nos leva 

a concluir que os conteúdos e as atividades relativos aos conhecimentos lingüísticos 

deveriam estar relacionados, obrigatoriamente, a situações de uso. Finalmente, 

assumia-se, nos PNLD 97 e 98, que os exercícios gramaticais deveriam favorecer a 

                                                 
39 Idem. 



106 

 

construção de conceitos e, no PNLD 2000/2001, que, além disso, eles estimulassem 

também a reflexão. 

 No PNLD 2004, os critérios eram idênticos aos de 2000/200140 e, no de 2007, 

observa-se uma mudança, ou melhor, uma exclusão ou uma descontinuidade, no 

mínimo, interessante. Não existe mais o critério de análise segundo o qual os 

conteúdos e as atividades relativos aos conhecimentos lingüísticos deveriam ter 

peso menor que os concernentes à leitura, produção de textos e oralidade, o que 

poderia indicar que aquele eixo didático passou a ter a mesma importância que os 

outros. Contudo, como vimos antes, ao analisarmos o objetivo do ensino de língua 

relativo ao eixo dos conhecimentos lingüísticos, as atividades de uso da linguagem, 

isto é, a compreensão e a produção de textos orais e escritos, sempre foram 

consideradas prioritárias no documento de 2007, o que parece revelar uma 

oscilação. 

Nos PNLD 2000/2001, 2004 e 2007, observamos, no Guia de Livros 

Didáticos, também, uma “Ficha de avaliação”, que, segundo o documento, detalha 

os princípios e os critérios adotados para análise dos livros didáticos. No PNLD 

2000/2001 (Anexo VI), os itens concernentes aos conhecimentos lingüísticos são 

agrupados em dois blocos: “Conteúdos” e “Atividades”. Nos PNLD seguintes, em 

quatro blocos (Anexo VII e Anexo VIII): “Enfoque teórico metodológico”, “Conteúdos”, 

“Atividades” e “Avaliação” (PNLD 2004) e “Enfoque teórico metodológico”, 

“Contribuição para o desenvolvimento das diversas capacidades de:”, “Conteúdos – 

Exploração de conhecimentos:” e “Correção dos conceitos e definições” (PNLD 

2007). 

Observando as Fichas de avaliação correspondentes aos PNLD 2000/2001 e 

2004, chegamos à conclusão de que os itens “orientação para uso”, “orientação para 

reflexão” e “orientação para sistematização” são designados em seguida como 

“desenvolvimento de habilidades de uso da língua”, “reflexão sobre os usos da 

língua” (atividades epilingüísticas) e “reflexão metalingüística”, respectivamente. No 

PNLD 2007, o item relacionado ao uso é excluído e um outro relativo à reflexão é 

acrescentado: “reflexão sobre a organização do sistema da língua”. 

                                                 
40 Na realidade, há apenas uma mudança mínima – um acréscimo – na redação de um dos critérios (“ter, no livro, 
peso menor que os relativos à leitura, produção de textos e oralidade, especialmente os relativos à gramática”) e 
uma alteração ortográfica (“conceitual” ao invés de “conceptual”). 
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Primeiramente, consideramos relevante destacar o espaço que o documento 

concede, nesse caso, não apenas aos usos da língua (atividades lingüísticas) e à 

reflexão sobre eles (atividades epilingüísticas), mas também às metalingüísticas. 

Contudo, não sabemos exatamente se a expressão “reflexão metalingüística” está 

ou não sendo tomada com o mesmo sentido que adotamos neste trabalho, que é o 

de capacidade de reflexão e/ou controle consciente sobre a língua (cf. GOMBERT, 

1990). Como dissemos mais acima, interpretamos que essa expressão estava sendo 

tomada como sinônimo de “sistematização”. No entanto, observamos um outro 

critério relativo à “sistematização dos conhecimentos construídos”, distinto do 

anteriormente mencionado. 

Tampouco sabemos em que medida o critério relativo à “reflexão sobre a 

organização do sistema da língua” distingue-se do relacionado à “reflexão 

metalingüística”, uma vez que esta envolve, como dissemos antes, uma reflexão 

explícita e consciente sobre a língua, inclusive sobre sua organização. 

Observamos, desde o PNLD 2000/2001, a consideração das seguintes 

capacidades a serem desenvolvidas no trabalho com os conhecimentos lingüísticos: 

“sensibilização/observação”, “reflexão/análise”, “generalização” e “aplicação”41. No 

PNLD 2004, mais uma capacidade é incluída entre as demais: de “memorização”. É 

necessário ainda destacarmos que a sistematização dos conhecimentos construídos 

é também considerada desde o PNLD 2000/2001. 

Em outras palavras, considera-se, nos documentos ora analisados, ao que 

tudo indica, que o trabalho com os conhecimentos lingüísticos se dê por meio da 

observação, análise, generalização, aplicação e sistematização, recorrendo-se, 

também, à memorização, se necessário. Esta orientação metodológica distingue-se, 

como vemos, da convencionalmente usada nas aulas de gramática “tradicionais”, as 

quais tomavam – ou ainda tomam – como modelo de ensino a seqüência clássica 

definição, exemplificação, exercitação e correção. Essa mudança representa, assim, 

uma descontinuidade e, mais exatamente, uma ruptura em termos de orientação 

didática para o ensino de gramática, ou melhor, de conhecimentos lingüísticos. 

                                                 
41 No PNLD 2007, a capacidade de “aplicação” é desmembrada em duas outras: “aplicação em contextos 
restritos” e “aplicação em contextos complexos”. No primeiro caso, trata-se da “aplicação de um conhecimento 
construído ou transmitido a outros contextos – palavras, frases etc. – de mesmo tipo”. No outro, da “aplicação de 
um conhecimento construído ou transmitido a outros contextos diversos do abordado, mais amplos e complexos” 
(2006, p. 284). 
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No PNLD 2000/2001, na seção “Atividades”, consideram-se ainda os 

seguintes aspectos: “adequação à competência lingüística do aluno”; “gradação de 

complexidade”; “formulação clara e precisa” e “variedade”. No PNLD 2004, 

encontramos, nessa mesma seção, somente os itens “formulação clara e precisa” e 

“variedade na formulação das atividades”. Por sua vez, o PNLD 2007 estabelece 

uma seção à parte para as atividades, que se refere a todos os eixos de ensino, não 

apenas aos conhecimentos lingüísticos. 

Do ponto de vista dos conteúdos, observamos, a partir do PNLD 2004, uma 

explicitação dos conhecimentos lingüísticos a serem explorados no livro didático: 

conhecimentos fono-ortográficos, morfológicos, morfossintáticos, semânticos, 

textuais e discursivos. Já no PNLD 2007, encontramos indicação para a exploração 

de conhecimentos fono-ortográficos, morfossintáticos, semânticos, textuais, 

discursivos e, também, sociolingüísticos (consideração da variação lingüística)42, 

assim como aqueles relativos a marcas convencionais de segmentação da escrita 

(pontuação, paragrafação etc.). 

Por um lado, acreditamos que este dado reflete uma consideração dos 

diversos aspectos constituintes da linguagem, tanto os relacionados às unidades 

menores (letras, sílabas, palavras, frases) como às maiores (parágrafos, textos, 

discursos) da língua. Por outro lado, interpretamos que isso também se relaciona à 

ampliação do eixo didático “análise lingüística”, como mencionamos outras tantas 

vezes, neste estudo. O trabalho com conhecimentos lingüísticos precisaria ocorrer 

não apenas sobre os aspectos tradicionalmente enfocados nas gramáticas (fono-

ortográficos, morfossintáticos, semânticos), mas também sobre os textuais, 

discursivos e sociolingüísticos. 

No caso ainda dos conteúdos, são considerados como imprescindíveis os 

seguintes aspectos nos PNLD 2000/2001, 2004 e 2007: correção de conceitos e 

definições e pertinência e adequação dos conteúdos selecionados. No PNLD 

2000/2001, encontramos também os itens “articulação (entre os conteúdos da área, 

no livro e na coleção)” e “progressão”. 

 

                                                 
42 Embora os conhecimentos sociolingüísticos tenham sido introduzidos apenas no PNLD 2007, desde o PNLD 
2000/2001 encontramos indicação relativa à consideração da variação dialetal ou lingüística. 
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CAPÍTULO  4 

“ENSINO  DE GRAMÁTICA”  E “ANÁLISE  LINGÜÍSTICA”  EM LIVROS DIDÁTICOS 

DE LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

[...] sempre que e quando se cumprirem certas 
condições, o livro didático poderá participar 
positivamente do processo de transformação do 
ensino da leitura e da escrita. Tais condições, por um 
lado, se referem ao livro didático em si mesmo – e 
sua articulação com o trabalho docente – e, por outro 
lado, se referem ao contexto institucional no qual tem 
lugar a ação didática que o recebe. 

(LERNER, 2004, p. 129-130) 

 

1. Estudo III: caracterização das coleções de livro s didáticos e aspectos 

metodológicos 

Neste capítulo, analisaremos três coleções de livros didáticos  de Língua 

Portuguesa (1ª a 4ª séries) aprovadas no PNLD 2007 e mais solicitadas pelas 

escolas públicas de Pernambuco43: 

• Coleção “Porta Aberta”, de Isabella Pessoa de Melo Carpaneda e 

Angiolina Domanico Bragança, FTD, 2005; 

• Coleção “Projeto Pitanguá”, obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna, Moderna, 2005; 

• Coleção “Os caminhos da Língua Portuguesa”, de Maria do Rosário 

Gregolin, Editora Atual, 2004. 

 

Essas coleções foram examinadas, a partir da análise temática categorial 

(BARDIN, 1977), com intuito de investigarmos como estava ocorrendo a didatização 

do ensino de “gramática” ou “análise lingüística” nos manuais didáticos, analisando 

mudanças em relação ao antigo ensino da gramática escolar. Para isso, 

consideramos, também, as categorias explicitadas anteriormente na análise dos 

currículos e dos Guias de Livros Didáticos: denominação dada ao eixo didático 

relativo à análise e reflexão sobre a língua; concepções sobre “gramática” ou 

                                                 
43 Essa informação encontrava-se no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE 
(www.fnde.gov.br).  
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“análise lingüística”; objetivo do ensino de “gramática” ou “análise lingüística”; 

relações entre o eixo do uso (leitura/escuta e produção de textos orais e escritos) e o 

da reflexão sobre a língua (“gramática” ou “análise lingüística”); concepções relativas 

à explicitação consciente dos conhecimentos gramaticais ou lingüísticos dos alunos; 

críticas ao ensino tradicional da gramática escolar; conteúdos do ensino de ensino 

de “gramática” ou “análise lingüística”; tratamento didático da “gramática” ou “análise 

lingüística”. 

Considerando estas categorias, comparamos, também, a fundamentação 

teórica das coleções (manual do professor) com o conteúdo dos livros, isto é, 

contrastamos o que as coleções propunham com o que, de fato, elas apresentavam. 

Comparamos, também, as evidências dessas análises com as avaliações 

apresentadas no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2007 referentes a cada uma das 

coleções por nós analisadas. 

 

1.1. Coleção “Porta Aberta” 

Segundo  o Guia do Livro Didático 2007, a coleção Porta Aberta (doravante 

PA) está organizada “com base em textos” que não apresentam nenhuma relação 

temática entre si. No entanto, a coleção também está estruturada por “eixos de 

ensino” (leitura, produção de textos, gramática, etc.) e apresenta ainda alguns 

“projetos temáticos ou com base em gêneros textuais” (“Apresentação de trava-

línguas”; “Seminário e mural com informações sobre animais marinhos”; “Seminário 

e mural informativo sobre insetos”; “Produção de um livro de receitas”; “Seminário e 

livro de biografias”, entre outros) . 

 Essa coleção está organizada em unidades e cada uma delas apresenta, de 

modo geral, as seguintes seções: Preparação para a leitura; Estudo do texto; Outro 

texto; Leia mais; Comparando textos; Produção escrita; Produção oral; Gramática; 

Só para lembrar; Com que letra?; As palavras no dicionário; Projeto; Fique sabendo; 

Para se divertir; Você já leu?; A sua opinião é importante; Produção Artística; 

Produção oral. 
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 De acordo com o Guia, a abordagem metodológica adotada na coleção varia 

em função do objeto de ensino considerado: gramática – transmissão44 e 

construção/reflexão45; ortografia – transmissão e construção/reflexão; análise textual 

– vivência; leitura & produção – vivência46. Em relação ao “trabalho com os 

conhecimentos lingüísticos”, a resenha afirma que a coleção “[...] ora adota uma 

orientação transmissiva, que oferece regras e definições prontas, ora assume um 

enfoque teórico-metodológico que favorece a reflexão e a construção de 

conhecimentos” (p. 254). 

 

1.2. Coleção “Projeto Pitanguá” 

 Caracterizada no Guia do PNLD 2007 como uma “coleção que apresenta 

projetos temáticos”, a coleção Projeto Pitanguá (doravante PP) organiza-se, na 

realidade, por meio de “unidades temáticas”, que apresentam não apenas “Projetos 

em equipe” (“Folheto das regras da boa alimentação”, “Painel de profissões antigas”, 

“Entrevista sobre convivência”, “Antologia de lendas da cidade”, entre outros), mas 

também seções voltadas para cada um dos eixos de ensino (leitura, produção de 

textos, ortografia, etc.) 

Essa coleção apresenta, de modo geral, no interior de cada uma das 

unidades temáticas, as seguintes seções: Antes de ler; Vamos estudar o texto; 

Estudo da língua; Produção de Texto; Oficina de Criação Para ler mais; Texto 

(expositivo, instrucional, persuasivo ou argumentativo); Projeto em equipe; 

Expressão oral. 

 Segundo o Guia, a coleção adota as seguintes metodologias de abordagem 

dos conteúdos: Gramática: construção/reflexão; Ortografia: construção/reflexão; 

Análise textual: construção/reflexão; Leitura & produção: construção/reflexão; 

                                                 
44 “Transmissão – a obra adota uma perspectiva dedutiva de ensino, buscando transmitir conhecimentos 
(definições, explicações) que, posteriormente, serão aplicados (ou repetidos) pelos alunos em atividades 
propostas” (BRASIL, 2006, p. 16). 
45 “Construção/reflexão – a obra adota uma perspectiva indutiva de ensino, buscando possibilitar, nas atividades 
propostas, a reflexão sobre o objeto, para propiciar a construção de conhecimento, que, posteriormente, será ou 
não sistematizado. Propicia, portanto, inicialmente, atividades de análise e de comparação por diferenças ou 
semelhanças de diversos objetos, para somente mais adiante concluir sobre um funcionamento lingüístico, uma 
regra ou um uso da linguagem” (BRASIL, 2006, p. 16-17). 
46 “Vivência – a obra aposta no “aprender fazendo”, caso em que se propõem atividades ou procedimentos, sem 
que esses sejam precedidos por transmissão de conhecimento ou seguidos de reflexão para a construção de 
conhecimento sobre o objeto de ensino (BRASIL, 2006, p. 16). 
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Projetos: uso situado47. Quanto ao “trabalho com os conhecimentos lingüísticos”,  a 

resenha destaca, no entanto, que ele “[...] começa de forma criativa, em doses 

brandas, mas intensifica-se pouco a pouco. À reflexão sobre os usos da língua se 

junta a exploração de elementos do sistema gramatical da língua”. Por isso, na 

seção “Em sala de aula”, recomenda-se “[...] relativizar a carga gramatical e ater-se 

à observação e à exploração da linguagem em uso” (p. 219) 

 

1.3. Coleção “Os caminhos da Língua Portuguesa” 

 De acordo com o Guia do PNLD 2007, a coleção Os caminhos da Língua 

Portuguesa (doravante CLP) está organizada por “unidades temáticas sensíveis a 

gênero/tipos de texto”, mas ela apresenta, em cada uma das unidades, seções 

destinadas a cada um dos eixos do ensino da Língua Portuguesa (leitura, produção 

de textos, gramática, etc.). 

 Nessa coleção, encontramos, de modo geral, as seguintes seções: Leitura; 

Interpretação oral e escrita; Construindo a escrita (Atividade de linguagem, Atividade 

de ortografia e Atividade de textualização);  Descobrindo a gramática; Produção de 

texto; Vamos conversar. 

 Segundo o Guia, a coleção apresenta as seguintes abordagens 

metodológicas para cada um dos eixos didáticos da área de língua materna: 

Gramática: transmissão; Ortografia: transmissão; Análise textual: transmissão; 

Leitura & produção: vivência e transmissão. Em relação ao “trabalho com 

conhecimentos lingüísticos”, esclarece-se, na resenha, que a metodologia da 

coleção é baseada na “[...] transmissão de conhecimentos e aborda regularidades, 

regras e normas da língua escrita padrão, na perspectiva da tradição do ensino de 

gramática” (p. 119). Por isso, na seção “Em sala de aula”, esclarece-se que o 

professor deve estar “[...] ciente que a obra faz uma abordagem dos conhecimentos 

lingüísticos pautada na tradição de ensino de gramática”. 

 

                                                 
47 “Uso situado – diferentemente da vivência, as propostas de uso situado não são exclusivamente baseadas nas 
rotinas da prática escolar sedimentada, mas buscam contextualizar as atividades de ensino em uma situação de 
uso específica, que prevê finalidades específicas, interlocutores reais, suportes e contextos de circulação para os 
produtos, ainda que esses estejam também dentro da esfera escolar (um exemplo seriam os projetos temáticos)” 
(BRASIL, 2006, p. 16). 
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2. Análise do tratamento dado à “gramática” ou “aná lise lingüística” nas 

coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa 

 

2.1. “Gramática”, “análise lingüística” ou “conheci mentos lingüísticos”? 

Como dissemos anteriormente, as coleções analisadas apresentaram uma 

seção específica para o estudo dos conhecimentos gramaticais ou lingüísticos. No 

caso da coleção PA, essa seção é denominada de “Gramática”. Já na coleção PP, 

encontramos a designação “Estudo da língua”. No caso de CLP, aquela 

denominação é retomada na expressão “Descobrindo a gramática”. Constatamos, 

assim, que apenas uma das coleções analisadas (PP) deixou de usar a antiga 

denominação, o que talvez reflita uma tentativa de distanciamento da tradição do 

ensino da gramática escolar. 

 Na realidade, conforme discutimos em outras partes deste trabalho, essa 

mudança terminológica não garante, por si só, uma mudança de concepção sobre o 

ensino de gramática, que poderia continuar apegado à velha transmissão de 

nomenclaturas e classificações, apesar da nova denominação. Por outro lado, essa 

“troca de nomes” não constitui nem mesmo consenso entre os estudiosos do 

assunto, que, muitas vezes, tendem a manter a designação ensino de “gramática” 

(cf. NEVES, 1990; 2003; ANTUNES, 2007), embora a analisem sob um ponto de vista 

não apenas normativo, mas também, e sobretudo, textual e discursivo. 

 Na tabela a seguir (Tabela 1), encontramos um levantamento das 

denominações utilizadas pelas coleções aprovadas no PNLD 2007 para a seção 

tradicionalmente designada de “gramática”, realizado a partir das resenhas que 

aparecem no Guia do Livro Didático mais recente.  
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Tabela 1: Denominações utilizadas pelas coleções ap rovadas no PNLD 2007 para a seção 
relativa à análise e reflexão sobre a língua 
 

Seção Bloco 
1 

Bloco 
2 

Bloco 
3 

Bloco 
4 

Bloco 
5 

Total % 

Gramática 0 0 0 2 2 4 10,8 
Aplicação ortográfica e 
gramatical 

1 0 0 0 0 1 2,7 

Um pouco de gramática 1 0 0 0 0 1 2,7 
Descobrindo a gramática 0 1 0 0 0 1 2,7 
Reflexão/Refletindo sobre a 
gramática 

0 1 0 0 0 1 2,7 

De olho na gramática 0 0 1 0 0 1 2,7 
Estudo da língua 2 2 1 0 0 5 13,5 
Pensando sobre a língua 2 0 0 0 0 2 5,4 
Refletindo sobre a 
língua/sobre a linguagem/ 
sobre nossa língua 

0 2 2 0 0 4 10,8 

Trabalhando a linguagem 0 1 0 0 0 1 2,7 
Descobertas sobre a língua 0 0 1 0 0 1 2,7 
Natureza e funcionamento da 
linguagem 

0 0 0 0 1 1 2,7 

Segredos da nossa língua 1 0 0 0 0 1 2,7 
De olho na língua 1 0 0 0 0 1 2,7 
Por dentro da língua 1 0 0 0 0 1 2,7 
Na ponta da língua 0 1 0 0 0 1 2,7 
A construção do texto na fala e 
na escrita 

0 1 0 0 0 1 2,7 

Estudando o texto 1 0 0 0 0 1 2,7 
Outros 2 2 0 0 0 4 10,8 
Não informado 1 1 0 2 0 4 10,8 
Total 13 12 5 4 3 37 100,0 
 
Bloco 1:  Coleções organizadas por unidades temáticas 
Bloco 2:  Coleções organizadas por unidades temáticas sensíveis a gênero/tipo de texto 
Bloco 3:  Coleções que apresentam projetos temáticos 
Bloco 4: Coleções organizadas com base em textos 
Bloco 5:  Coleções modulares, organizadas por eixos de ensino 
 

Considerando os dados desta tabela, constatamos que a maioria das 

coleções aprovadas no PNLD 2007 – 24 de um total de 37 (em torno de 64%) – não 

usou a palavra “gramática” para se referir ao eixo de ensino assim  chamado na 

tradição escolar, como no caso da coleção PP.  Quando procediam desta maneira, 

grande parte das coleções – 18 de um total de 37 (em torno de 48%) – empregava 

as palavras “língua” e “linguagem”, o que parece atestar uma adesão, no plano 

terminológico, a um conceito mais amplo de estudo dos fenômenos gramaticais: não 

se trata de estudar a gramática, mas, sim, a língua, que, como esclarece Antunes 
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(2007), inclui não apenas aquela, mas também o léxico e supõe regras de 

textualização e normas sociais de atuação. 

Observamos, ainda, que as coleções que usavam os termos “língua” e 

“linguagem” tendiam a usar também expressões que remetiam, de certo modo, a 

uma representação de aluno como sujeito da aprendizagem, como ocorre em 

“Pensando sobre a língua”, “Refletindo sobre a linguagem”, “Trabalhando a 

linguagem” e “Descobertas sobre a língua”, o que parece revelar uma apropriação, 

nas escolhas lexicais, de teorias construtivistas da aprendizagem. Entre as coleções 

que não empregavam o termo “gramática”, verificamos que duas delas recorriam à 

palavra “texto” no título da seção (“A construção do texto na fala e na escrita” e 

“Estudando o texto”), o que talvez se relacione a uma maior influência dos estudos 

da lingüística textual. 

Constatamos, por fim, que as coleções que não usavam o termo “gramática” 

concentravam-se nos três primeiros blocos (coleções organizadas por unidades 

temáticas; coleções organizadas por unidades temáticas sensíveis a gênero/tipo de 

texto; coleções que apresentam projetos temáticos), que correspondem, a propósito, 

a uma lógica de organização distinta daquela adotada tradicionalmente nos livros 

didáticos da área de língua aportuguesa. Este é o caso da coleção PP, que 

apresenta projetos temáticos e usa a denominação “Estudo da língua”. 

Quanto às coleções que utilizavam o termo “gramática” – 9 de um total de 37 

(em torno de 24%) –, verificamos que algumas delas (4/9), como PA, usavam 

apenas aquele vocábulo, enquanto outras (5/9), como CLP, recorriam a expressões 

que se relacionavam, de alguma maneira, a uma representação ativa de aprendiz 

(“Refletindo sobre a gramática”, “Descobrindo a gramática”, “Aplicação ortográfica e 

gramatical”), como aconteceu, também, no caso das coleções que não usaram a 

palavra em questão.  Em uma das coleções, observamos o uso de uma locução que 

parecia ter como intenção relativizar o peso da gramática (“Um pouco de 

gramática”). 

Em suma, as coleções aprovadas no PNLD 2007 tenderam a não utilizar o 

termo “gramática”. Quando o usavam,  recorriam, eventualmente, a expressões que 

atribuíam um sentido ativo à sua aprendizagem ou então a relativizavam. 

Acreditamos que isso reflete uma tentativa de distanciamento de uma certa tradição 
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de ensino comumente associada à palavra “gramática”, uma tradição que deveria 

ser abandonada, dando lugar ao “novo” (cf. MORTATTI, 2000). 

 

2.2. Concepções sobre “gramática” ou “análise lingü ística” 

 Conforme dissemos anteriormente, duas das coleções por nós analisadas 

usavam o termo “gramática” (PA e CLP), enquanto a outra utilizava a expressão 

“Estudo da língua” (PP). No entanto, apenas a coleção CLP explicitou mais 

claramente o que entendia por “gramática”. Esta coleção mencionou, na realidade, 

duas concepções – a de “gramática normativa” e a de “gramática intuitiva” –, as 

quais apareceram na seção “A gramática do texto”, no “Complemento de apoio 

pedagógico”, um apêndice ao MP. 

De acordo com a autora, a “gramática normativa” teria como preocupação 

principal “[...] a descrição metalingüística e a imposição de normas de bem falar e de 

bem escrever” (p. v). Já a “gramática intuitiva” se desenvolveria “[...] a partir da 

observação e da construção de hipóteses sobre o sistema lingüístico” (p. v). Esses 

dois conceitos parecem corresponder, assim, às concepções de “gramática 

normativa” e “gramática internalizada”, respectivamente (cf. FRANCHI, 2006 [1991]; 

POSSENTI, 1996; TRAVAGLIA, 1995). Por outro lado, encontramos também um 

componente descritivo (“descrição metalingüística”) naquela conceituação de 

gramática normativa. 

Segundo Franchi (2006 [1991]), a “gramática normativa” seria “[...] o conjunto 

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

com base no uso da língua consagrado pelos bons escritores” (p. 16). Já a 

“gramática internalizada” corresponderia “[...] ao saber lingüístico que um 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. 

25). 

Conforme a autora da coleção CLP, a aprendizagem das regras da língua “[...] 

deve acontecer por meio de momentos de superação de dificuldades, partindo do 

concreto (o uso) para o abstrato (as regras)” (p. v). Em outras palavras, a 

aprendizagem das regras gramaticais deveria partir da “gramática internalizada” ou 
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“intuitiva” do aluno para a “gramática normativa” ou “prescritiva”, aquela que aparece 

nos compêndios descritivo-normativos da língua. 

Na coleção PP, essas duas concepções de gramática parecem também ter 

sido levadas em conta – ainda que de modo implícito –, juntamente com a 

concepção de “gramática descritiva”, que, de acordo com Franchi (2006 [1991]), 

constitui um “[...] sistema de noções, de descrições estruturais e de regras que 

permitem falar da língua, descrevê-la, dizer como ela funciona no processo 

comunicativo e mostrar como é que se fala e se escreve nessa língua” (p. 22). 

Segundo o MP da coleção PP, uma das preocupações da obra é a de 

[...] não só apresentar a descrição do funcionamento da língua, ou fornecer 
subsídios para o domínio da norma culta, como também propor uma prática 
reflexiva sobre a língua, por meio da qual o aluno, a partir do conhecimento 
gramatical que já tem como falante do português e da observação de exemplos, 
possa ir construindo algumas regras” (PPMP1: 5) 

 

 Na coleção PA, observamos apenas a explicitação de que as atividades 

desenvolvidas levariam os alunos a “aperfeiçoar seus conhecimentos lingüísticos” e 

a “aprimorar o domínio das estruturas sintáticas da Língua Portuguesa” (PAMP:09), 

o que parece demonstrar uma consideração da chamada “gramática internalizada”, 

isto é, o conjunto de conhecimentos lingüísticos que um usuário da língua tem 

interiorizados e dos quais lança mão, ao falar. 

 

2.3. Os objetivos do ensino de “gramática” ou “anál ise lingüística” na escola 

 Se nem todas as coleções explicitaram claramente a concepção de 

“gramática” ou “análise lingüística” que adotavam, o mesmo não aconteceu em 

relação ao objetivo do ensino desse eixo didático, pois todas elas indicaram a meta 

que tinham em relação aos conhecimentos gramaticais ou lingüísticos. 

Na coleção PA, considerava-se que o ensino de gramática teria como objetivo 

levar o aluno a “[...] refletir sobre as modalidades oral e escrita da língua e mostrar-

lhe como se organizam e se articulam para produzir novos e diferentes significados” 

(PAMP:9).  Já na coleção PP, esclarecia-se que os conteúdos desenvolvidos na 

seção relativa aos conhecimentos lingüísticos permitiriam ao aluno “[...] conhecer o 

funcionamento da língua e utilizá-la de acordo com suas finalidades comunicativas” 

(PPMP:15). Na coleção CLP, o objetivo do ensino de gramática seria o de levar o 
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aluno a “[...] entender a estrutura e as noções gramaticais e, através da construção 

de hipóteses sobre o sistema da língua, compreender o funcionamento da 

linguagem” (CLPMP:15). 

Observamos, assim, que as coleções PA e CLP pareciam considerar que o 

objetivo do ensino de “gramática” ou “análise lingüística” estaria relacionado, 

sobretudo, ao conhecimento da língua ou da gramática e do seu funcionamento em 

si mesmos, sem fazer menção explícita ao desenvolvimento das capacidades de 

compreensão e produção de textos orais e escritos, conforme sugerido nos PCN de 

Língua Portuguesa do 1º e 2º ciclos (cf. BRASIL, 1997), documento este indicado nas 

referências bibliográficas das duas coleções. Por outro lado, a coleção PP se referiu 

não só ao conhecimento da língua e do seu funcionamento, mas também ao uso 

dela, o que estaria relacionado, de certo modo, ao desenvolvimento da competência 

comunicativa. 

 Segundo Perini (1997), o estudo da gramática não constitui um dos meios 

para levar os alunos a se tornarem melhores leitores e escritores, pois, para ele, “[...] 

as pessoas que escrevem bem nem sempre (na verdade, quase nunca) sabem 

gramática” (p. 50). No entanto, esse autor considera que devemos estudar, sim, 

gramática na escola, não para ler ou escrever melhor, mas para ter “algum 

conhecimento da linguagem” (p. 55). 

Para esse autor, o termo “gramática” parece estar sendo entendido, 

basicamente, como sinônimo de nomenclaturas e classificações gramaticais 

técnicas. Não entraremos aqui no mérito dessa discussão – ensinar ou não teoria 

gramatical aos alunos –, mas gostaríamos de esclarecer, mais uma vez, que 

adotamos o conceito de “análise lingüística” ou “conhecimentos lingüísticos”, que 

inclui não apenas os conhecimentos relativos à correta notação escrita e ao domínio 

da norma lingüística de prestígio, mas também os relacionados ao texto e ao 

discurso (cf. MORAIS; SILVA, 2006). 

Se, por um lado, concordamos que o ensino de nomenclaturas e 

classificações não pode servir ao objetivo de desenvolver as capacidades de 

compreensão e produção de textos orais e escritos48, por outro, consideramos, 

                                                 
48 Salientamos ainda, como bem observa Antunes (2006), que a gramática, apenas, não é suficiente para falar, ler 
e escrever com sucesso, uma vez que a interação verbal requer outros tipos de conhecimento, além do gramatical 
(conhecimento do mundo, das regras de textualização e das normas sociais de uso da língua). 
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assim como Mendonça (2006b), que o eixo didático designado como “análise 

lingüística” ou “conhecimentos lingüísticos” não tem um fim em si mesmo, mas 

constitui, isso sim, “[...] uma ferramenta para ampliar as habilidades e competências 

dos leitores e produtores aprendizes” (p. 80). 

 

2.4. As relações entre “gramática” ou “análise ling üística”, compreensão e 

produção de textos orais e escritos 

Embora não tenham assumido claramente que o objetivo do ensino de 

gramática ou análise lingüística é melhorar as capacidades de compreensão e 

produção de textos orais e escritos dos alunos, as coleções analisadas 

apresentaram indícios de que estariam levando em consideração a existência de 

relações entre os eixos didáticos da área de língua portuguesa, conforme podemos 

observar nestes trechos: 

Em diferentes situações de fala, de escuta, de leitura e de escrita, eles [os 
alunos] passarão a conhecer e a identificar características, normas, convenções 
ou modos de funcionamento da língua, indispensáveis para a adequação do 
discurso oral e escrito a cada situação de comunicação. (PAMP1:3) 
 
Mantendo estreitas relações com a leitura e a produção de textos, também o 
domínio da língua, em suas diversas situações de uso, é condição básica para 
uma efetiva participação social. (PPMP1:5) 
 
A construção do conhecimento gramatical só é significativa quando está a 
serviço da produção de sentidos. (CLPMP1:16) 

 

 Como discutiremos mais adiante, as coleções analisadas apresentavam 

seções específicas para o tratamento da “gramática” ou “analise lingüística” e, 

apesar disso, traziam também atividades que poderiam ser consideradas como 

relativas a esse eixo didático em outras seções, como as de leitura e produção de 

textos. Provavelmente, isso reflete uma tentativa de apropriação do discurso a favor 

da articulação entre os eixos do “uso” e da “reflexão” sobre a língua, conforme 

sugerido, por exemplo, nos PCN de Língua Portuguesa (cf. BRASIL, 1997). 

Se estamos de acordo quanto à necessidade e à adequação de articularmos 

as situações de compreensão e produção de textos às de análise e reflexão sobre a 

língua, sobretudo nas séries/anos iniciais da escolarização (cf. MORAIS; SILVA, 2006), 

devemos, então, esclarecer que essa proposta não pode, em hipótese alguma, ser 

confundia com aquela em que se estuda gramática, à parte, para, posteriormente, 
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aplicá-la na leitura e na produção de textos. É necessário, todavia, que tenhamos 

clareza de que, ao criticar essa separação, “[...] não estamos negando as 

particularidades de cada um dos eixos, mas tão somente defendendo a existência 

de fortes relações entre eles” (MORAIS; SILVA, 2006, p. 136). 

Considerando o espaço destinado à “gramática” ou “análise lingüística” em 

cada uma das coleções, observamos que não há, de modo geral, um predomínio 

das seções voltadas àquele eixo didático em relação às outras, como podemos 

constatar nas tabelas apresentadas mais adiante. Esse dado talvez se relacione a 

um dos critérios de análise adotado no PNLD até a edição de 2004, segundo o qual 

os conteúdos e as atividades referentes aos conhecimentos lingüísticos deveriam ter 

um peso menor que os concernentes ao do uso da língua, conforme vimos na 

análise diacrônica do documento “Guia do Livro Didático”. 

 
Tabela 2: Distribuição das seções, por série, na co leção PA 
 
 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Total % 
Preparação para leitura 6 9 8 10 33 7,2 
Estudo do texto 14 17 17 16 64 13,9 
Outro texto 7 13 14 11 45 9,8 
Leia mais 1 2 2 2 7 1,5 
Comparando textos 1 2 1 0 4 0,9 
Produção escrita 13 12 15 13 53 11,5 
Produção oral 0 3 0 1 4 0,9 
Gramática 13 16 13 13 55 11,9 
Só para lembrar 5 6 6 8 25 5,4 
Com que letra? 13 17 12 13 55 11,9 
As palavras no dicionário 0 1 2 1 4 0,9 
Projeto 2 2 2 2 8 1,7 
Fique Sabendo 2 3 8 4 17 3,7 
A sua opinião é importante 5 2 1 4 12 2,6 
Você já leu? 9 12 13 12 46 10,0 
Para se divertir 6 8 7 6 27 5,9 
Produção artística 0 2 0 0 2 0,4 
Total 97 127 121 116 461 100,0 
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Tabela 3: Distribuição das seções, por série, na co leção PP 
 
 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Total % 
Vamos estudar o texto 18 18 18 18 72 22,2 
Estudo da língua 18 18 18 18 72 22,2 
Produção de texto 9 9 9 9 36 11,1 
Oficina de criação 9 9 9 9 36 11,1 
Para ler mais 9 9 9 9 36 11,1 
Texto (expositivo, instrucional. 
Persuasivo ou argumentativo) 

9 9 9 9 36 11,1 

Projeto em equipe 9 9 9 9 36 11,1 
Total 81 81 81 81 324 100,0 
 
 
Tabela 4: Distribuição das seções, por série, na co leção CLP 
 
 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Total % 
Leitura 19 17 16 15 67 15,7 
Interpretação oral e escrita 18 19 16 15 68 15,9 
Atividade de linguagem 18 17 16 15 66 15,4 
Atividade de ortografia 12 15 15 15 57 13,3 
Atividade de textualização 0 16 16 15 47 11,0 
Descobrindo a gramática 12 14 16 15 57 13,3 
Produção de texto 17 17 16 15 65 15,2 
Trabalhando em grupo 0 1 0 0 1 0,2 
Total 96 116 111 105 428 100,0 

 

2.5. Críticas ao ensino da gramática escolar tradic ional 

Observamos que, de modo geral, as coleções apresentaram muito poucas 

críticas em relação ao antigo ensino da gramática escolar. Na realidade, elas 

apareceram somente na coleção CLP (volume 3) e, de certo modo, na coleção PA, 

que apresentou algumas críticas só ao ensino tradicional da norma ortográfica, que 

se resumiria “[...] a constantes e infindáveis repetições de palavras” (PAMP1:10). 

Não sabemos ao certo, mas acreditamos que as coleções tenderam a não 

criticar (ou a criticar pouco) o ensino tradicional da gramática escolar, porque 

mantêm ou retomam elementos dessa tradição, como é o caso do ensino de classes 

de palavras da gramática tradicional (substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, 

verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição), apresentadas uma a uma nas 

três coleções analisadas, como veremos mais adiante na análise dos conteúdos. 

 Na coleção CLP, a autora critica, sobretudo, a ênfase exagerada do ensino da 

gramática escolar tradicional na memorização exaustiva de estruturas lingüísticas 
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incomuns e de nomenclaturas e regras gramaticais distantes dos usos da língua, 

conforme podemos observar nos trechos a seguir: 

Muitos de nós tivemos de decorar listas intermináveis de prefixos e sufixos, 
coletivos que nunca usaríamos, conjugações de verbos em tempos e modos 
verbais que não sabíamos ao certo para que serviam. Acontece que o ensino 
tradicional da gramática previa que, decorando as formas corretas da língua, as 
crianças aprenderiam a escrever o português ‘castiço e escorreito’” (CLP3:IV). 
 
Essa é a grande diferença entre o ensino tradicional e o que se propõe hoje. 
Não pensamos que a decoração de nomenclaturas fará o aluno utilizar 
competentemente a língua, mas que a observação de seu funcionamento e a 
operação com suas estruturas é que levarão à leitura e à produção de textos. 
(CLP3:V) 

 

Essa coleção parece, assim, distanciar-se, no plano do discurso, desse 

ensino “tradicional”/“antigo” da gramática, criticando-o, combatendo-o, a fim de 

substituí-lo por um ensino “moderno”/”novo” (cf. MORTATTI, 2000). No entanto, não é 

essa a análise que se faz dessa coleção na resenha do Guia de Livros Didáticos do 

PNLD 2007: “A abordagem  metodológica dos conhecimentos lingüísticos é pautada  

na transmissão de conhecimentos e aborda regularidades, regras e normas da 

língua escrita padrão, na perspectiva da tradição do ensino gramatical” (BRASIL, 

2006, p. 119). 

 

2.6. Concepções relativas à explicitação consciente  de conhecimentos 

gramaticais ou lingüísticos na escola 

Observamos que as coleções não apresentaram, de modo geral,   uma 

posição mais definida sobre a necessidade de uma reflexão explícita e consciente 

sobre a língua ou sobre a gramática na escola, mas, ao que parece, elas tendiam a 

concordar com essa posição, conforme podemos observar nestes trechos: 

Aos poucos, [o aluno] é levado a aperfeiçoar seus conhecimentos lingüísticos, 
adquirindo competências discursivas e apropriando-se de recursos expressivos 
que o tornam um usuário consciente da língua (PAMP1:9) 
 
Assim, outra preocupação da coleção consiste em [...] também propor uma 
prática reflexiva sobre a língua, por meio da qual o aluno, a partir do 
conhecimento gramatical que já tem como falante do português e da 
observação de exemplos, possa ir construindo algumas regras” (PPMP1: 5) 
 
O contato da criança com os textos, lendo-os, interpretando-os e produzindo-os, 
certamente a levará a explicitar a gramática que fundamenta o uso das 
estruturas lingüísticas. [...] a partir da discussão, da reflexão e do manejo das 
estruturas a criança deduz as regras do funcionamento da língua em textos. 
(CLPMP1:16) 
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 Nesses extratos, observamos, ao que tudo indica, orientações voltadas à 

explicitação (consciente) dos conhecimentos lingüísticos ou gramaticais dos alunos. 

No entanto, a coleção CLP considera que o contato com textos seria suficiente para 

que os alunos pudessem explicitar os seus conhecimentos gramaticais, embora 

admita, também, que a dedução das regras aconteceria por meio da discussão, da 

reflexão e do manejo das estruturas lingüísticas. 

Conforme discutimos em outras partes deste trabalho, compreendemos a 

reflexão metalingüística49 como a capacidade de analisar a língua e de refletir sobre 

ela de modo explícito e consciente. Essa capacidade incluiria também, segundo 

alguns autores50, uma reflexão sobre os usos da língua. Consideramos, ainda, o 

papel da explicitação consciente dos conhecimentos lingüísticos dos alunos para o 

desenvolvimento da competência comunicativa. 

 

2.7. Os conteúdos de “gramática” ou “análise lingüí stica” nas coleções de 

livros didáticos analisadas 

 

2.7.1. Introdução 

Nesta parte do trabalho, analisaremos a distribuição dos conteúdos de 

“análise lingüística” nas coleções de livros didáticos examinadas, considerando, 

também, a distribuição deles (dos conteúdos) por seção e por série. Para tanto, 

consideraremos as categorias de análise descritas a seguir, elaboradas 

indutivamente a partir do exame das atividades propostas nos livros didáticos. Para 

cada uma das categorias, apresentaremos exemplos de exercícios extraídos das 

coleções analisadas. 

Gostaríamos de esclarecer, de entrada, que esta categorização constitui uma 

primeira tentativa de sistematização, que apresenta, obviamente, limitações, mas 

que atende ao objetivo de mapear os conteúdos de “gramática” ou “análise 

lingüística” presentes nas coleções analisadas. Portanto, trata-se, evidentemente, de 
                                                 
49 Embora tivessem mencionado os PCN (cf. BRASIL, 1997), observamos que as coleções não utilizaram os 
conceitos de “atividade epilingüística” e “atividade metalingüítica” adotados naquele documento. 
50 Para mais detalhes, consultar, entre outros, Tunmer, Pratt & Herriman (1984), Gombert (1990)  e Teberosky 
(1997). 
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uma construção/aproximação e não de uma descrição objetiva e fiel do conteúdo 

dos livros didáticos. 

Como uma das maiores dificuldades dessa categorização, destacamos as 

intersecções existentes entre os conteúdos. Por exemplo, a adequação de registro 

(como nos casos da informalidade em bilhetes e da formalidade em cartas a 

autoridades) estaria relacionada tanto à “variação lingüística” como a “características 

de gêneros de texto”. Já a pontuação característica de um determinado gênero (uma 

notícia, por exemplo) estaria relacionada não só à “pontuação”, mas também às 

“características dos gêneros”. Nesses casos, optamos por uma das duas categorias, 

considerando se a ênfase dada nos exercícios era mais em um ou em outro 

“conteúdo”. 

• CARACTERÍSTICAS DE GÊNEROS, TIPOS OU SUPORTES DE TEXTO: 

Estão incluídas nesta categoria as atividades que exploravam as 

características de diversos gêneros textuais51, sejam elas relativas ao conteúdo, à 

estrutura do texto e aos recursos lingüísticos e extralingüísticos utilizados, sejam 

relativas à finalidade, aos interlocutores e ao espaço de circulação dos textos. 

Consideramos, também neste caso, as atividades voltadas à exploração de tipos 

textuais (como narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo) e de suportes de 

texto (livro, revista, jornal, etc.). 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Segundo Marcuschi (2002), os gêneros textuais são “os textos materializados que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 
estilo e composição característica”. Já os tipos textuais designam “uma espécie de construção teórica definida 
pela natureza lingüística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}” 
(p.22-3). 
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• Discuta as questões abaixo com seu professor e colegas. 
a) Que tipo de texto você leu? 
b) A quem esse texto se destina? 
c) Quem escreveu esse aviso? 
d) O que está sendo avisado? 
e) Onde você acha que esse texto deve ser fixado? 
f)  Na sua opinião, esse tipo de texto deve ser escrito com letras grandes ou pequenas? Por quê? 
g) O aviso deve ter muitas ou poucas palavras? Por quê? 
   (PA2:174) 

 

• EFEITOS DE SENTIDO DECORRENTES DO USO DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS E/OU 

GRÁFICO-VISUAIS: 

Consideramos, nesta categoria, as atividades voltadas à exploração de 

efeitos de sentido pretendidos pelo autor do texto, sejam eles decorrentes da 

utilização de recursos lingüísticos (interrupção de uma palavra com uso de 

reticências, repetição de letras e sílabas em palavras, repetição de sons em 

palavras, escolha de uma determinada palavra ou expressão, etc.), sejam 

decorrentes do uso de recursos gráfico-visuais (disposição gráfica das palavras em 

um texto, uso de negrito, itálico, caixa alta ou formato de letra diferente para 

enfatizar uma palavra, etc.).  

Exemplo: 

2. Leia. 
                   Por favooooor!!! 
 

Ao escrever dessa maneira, como o autor quer que o leitor imagine que Lobinho está se sentindo? 
    (PA3:94) 
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• COESÃO TEXTUAL: 

Estão incluídas nesta categoria, por sua vez, as atividades relativas à 

exploração da coesão textual, isto é, dos mecanismos da língua responsáveis pela 

articulação entre as diversas partes do texto (orações, períodos, parágrafos), seja 

por meio do encadeamento (uso de conectivos), seja por meio da retomada ou 

antecipação52 de palavras, frases ou expressões do texto (referenciação textual)53. 

Exemplos: 

13. Os termos destacados no trecho a seguir substituem o nome de uma personagem. Qual? 
      “Para se vingar, o outro  esperou um tempão até perceber que tinha sido enganado.” 

• Qual é a função dessa substituição? 
       (PP2:41) 

 
2 Observe, no texto “A colcha de retalhos da boneca da vovó”, que os parágrafos estão ligados uns 

com os outros. 
      São as primeiras palavras desses parágrafos que fazem essa ligação. 
      Observe as primeiras palavras de cada parágrafo e copie-as no seu caderno. 

 
As palavras que ligam os parágrafos de um texto são chamadas de conectivos . 
(CLP3:187) 

 

• PONTUAÇÃO/PARAGRAFAÇÃO: 

Incluímos, nesta categoria, as atividades voltadas à exploração dos diversos 

sinais de pontuação (ponto final, vírgula, dois-pontos, ponto de exclamação, de 

interrogação, reticências, etc.). Consideramos ainda neste caso as atividades 

relativas à segmentação do texto escrito em parágrafos (paragrafação). 

Exemplos: 

1. Você e seus colegas inventaram perguntas sobre o texto Boas maneiras no Japão. 
a) Qual sinal de pontuação vocês usaram para indicar a pergunta? 
b) Como são chamadas as frases que terminam com esse sinal de pontuação? 
      (PA2:94) 

 
3. Leia novamente o texto “A festa do bumba-meu-boi” e responda: 
• Quantos parágrafos ele tem? 
• Qual a primeira palavra de cada parágrafo? 
      (CLP2:139) 

 

                                                 
52 Segundo Antunes (2005), a coesão do texto se dá não apenas por meio da “reiteração” e da “conexão”, mas 
também por meio da seleção de palavras semanticamente próximas (“associação”). 
53 Neves (2000) estabelece uma distinção entre “referenciação situacional” e “referenciação textual”. No 
primeiro caso, a referência é feita a elementos exteriores ao texto, isto é, que se encontram na situação do 
discurso. Já no segundo caso, a referência é feita a elementos que estão dentro do texto. 
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• ORTOGRAFIA: 

Nesta categoria, encontramos as atividades que envolviam a exploração da 

norma ortográfica, quer dos casos relativos às correspondências som-grafia 

regulares (regrados) e irregulares (não-regrados)54, quer dos relativos às regras de 

acentuação e à segmentação de palavras ou de frases em palavras. 

Exemplos: 

1. Copie as palavras no caderno, completando com I ou E. 
b�xiga 
pal�tó 
m�x�rica 
d�s�nteria 
p�r�quito 
tomat� 
camp�ão 
�ntupido 
(PP4:52) 

 
6. Copie as palavras acentuando-as e explique por que elas devem ser acentuadas. 
       a) gratis                                                         d) sotão 
       b) bonus                                                        e) orfãs 
       c) foruns                                                        f) vitoria 
      (PA4:14) 

 
7. Quando falamos, não fazemos pausa entre as palavras. Ao escrever, as palavras são separadas 

por espaços. Faça uma frase com as palavras: 
      a) a corda _________________________________________________________________ 
 
      b) acorda _________________________________________________________________ 
          (PA1:56) 

 

• VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA: 

Englobamos nesta categoria as atividades que envolviam a exploração do 

fenômeno da variação da língua, tanto do ponto de vista dos “dialetos” (variedades 

que ocorrem em função das características das pessoas que usam a língua, tais 

como a origem geográfica, a classe social a que pertencem, a idade e o sexo) 

quanto dos “registros” (variedades decorrentes do uso que se faz da língua em 

determinadas situações, como, por exemplo, o grau de formalidade adotado)55. 

Exemplos: 

 

                                                 
54 Cf. Morais (1998; 2005). 
55 Cf. Travaglia (1995). 
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2. Em quais das situações a seguir seria mais adequado usar a palavra dinheiro  e em quais seria 
mais adequado usar a palavra grana ? 

• Em uma entrevista na escola com um autor de livros. 
• Em uma festa com amigos. 
• Em uma reunião com a diretora da escola. 

       (PP2:207) 

 
4. Leia. 

Papagaio 
Voou subindo tão alto 
querendo alcançar o céu 
que seu dono teve pena 
 e soltou o carretel... 

Cristina Aragão. Ilerê. Recife, 
Edições Bagaço, 1992. 

• Esse brinquedo é conhecido no Brasil inteiro, e recebe diversos nomes, dependendo da região. 
Descubra outros nomes perguntando para diferentes pessoas ou consultando um dicionário. 

• Responda oralmente. 
      Como esse brinquedo é chamado na região em que você mora? 
      (PA2:74) 

 

• LETRAS MAIÚSCULAS: 

Incluímos, nesta categoria, as atividades que exploravam o emprego de letras 

maiúsculas que indicavam tanto os nomes próprios (maiúscula da palavra) como o 

início das frases (maiúscula da frase). No segundo caso, as letras maiúsculas são 

compreendidas, às vezes, como marcas de pontuação. 

Exemplo: 

4. Leia. 
“Eu era o médico fingindo que os peixinhos estavam doentes. Daí, eu coloquei o meu remédio de 
bronquite dentro do aquário.” 
 
• Responda. 
Por que, nesse trecho, a palavra eu foi escrita ora com letra inicial maiúscula, ora minúscula? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(PA1:120) 

 

• REVISÃO DE TEXTO: 

Nesta categoria, encontram-se aquelas atividades que envolviam a revisão de 

textos escritos pelos alunos, feita individual ou coletivamente, durante a escrita 

mesma do texto ou depois de concluída uma primeira versão dele, enfocando quer 

aspectos notacionais e normativos, quer textuais e discursivos. 

Exemplo: 
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• Mostrem o cartaz para a classe. Ouçam as opiniões e as sugestões de seus colegas. 
• Se possível e necessário, corrijam ou aperfeiçoem o que fizeram, segundo as sugestões dadas. 
• Discutam sobre o melhor lugar pata afixar o cartaz. Conversem com o professor sobre a 

possibilidade de afixá-lo no lugar escolhido. 
      (PP1:237) 

 

• CLASSES DE PALAVRAS: 

Nesta categoria, consideramos as atividades relativas ao estudo das classes 

de palavras (substantivo, adjetivo, pronome, artigo, verbo, numeral, etc.): 

conceituação, subclassificações (substantivos simples e compostos, substantivos 

coletivos, etc.) e flexões (singular e plural, masculino e feminino, etc.). 

Exemplo: 

3. Observe o que você escreveu como resposta no exercício 2. Quais são as palavras que indicam 
como era o rio? Destaque-as com lápis colorido. 

 
As palavras que você destacou na sua resposta chamam-se adjetivos . 
 
O adjetivo é a palavra usada para indicar as qualidades das coisas, animais e pessoas. 
(CLP4:61) 

 

• FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO: 

Nesta outra categoria, incluímos as atividades que exploravam a as unidades 

gramaticais “frase”, “oração” e “período”. Estão compreendidas, neste caso, 

atividades como classificar frases (afirmativa, negativa, interrogativa, etc.), 

reconhecer sujeito e predicado de orações, identificar orações em períodos, entre 

outras. 

Exemplo: 

4. Indique quantas orações há no período abaixo, copiando os verbos. 
• “Quando ela sair da piscina, pega a vela e volta direitinho pra casa.” 
(PP4:193) 

 

• FORMAÇÃO DE PALAVRAS: 

Neste caso, consideramos as atividades voltadas à exploração dos processos 

de formação de palavras novas, a partir de elementos existentes (palavras, prefixos, 

sufixos, etc.), como a composição (guarda-roupa, sobretaxa, etc.) e a derivação 

(inseguro, finalizar, envelhecer, etc.). 
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Exemplo: 

4. Reescreva no caderno as frases, completando-as com palavras da mesma família que as 
destacadas.  
10. Um chão pedregoso  é um chão cheio de �. 
10. Um chão arenoso  é feito de �. 
10. Um chão em que � é um chão escorregadio . 
10. Um chão cheio de buracos é um chão �. 
(PP2:134) 

 

• USO DO DICIONÁRIO: 

Consideramos nesta categoria as atividades voltadas, de algum modo, à 

exploração de conhecimentos necessários de uso do dicionário, como, por exemplo, 

o de que nele as palavras aparecem em ordem alfabética, que elas não aparecem 

flexionadas e que, no alto de cada uma das páginas, aparecem as palavras que 

iniciam e terminam a página em questão, etc. 

Exemplo: 

1. Escreva entre quais palavras estaria a palavra chuva , no dicionário. Faça o exercício no caderno. 
● chave e chover                  ● chave e chuvisco 
● chover e chorar                 ● chuvisco e doente 
(PP2:88) 

 

• ORDEM ALFABÉTICA: 

Consideramos, aqui, as atividades voltadas à exploração da ordem alfabética, 

mas que não estavam explicitamente relacionadas ao uso do dicionário. Estas, como 

vimos, estão incluídas na categoria anterior. 

Exemplo: 

1. No caderno, escreva estas palavras em ordem alfabética. Depois procure no Vocabulário  o 
significado delas e escreva-o na frente da palavra correspondente. 

 
honrado – previdente – nobre 

(CLP2:139) 

 

• OUTROS: 

Neste caso, categorizamos as atividades que exploravam, entre outros, o se 

seguintes conteúdos: sílaba (conceito, divisão silábica, sílaba tônica, classificação de 
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palavras quanto ao número de letras e à tonicidade)56, encontros vocálicos (ditongo, 

tritongo, hiato), etc. 

Exemplos: 

10. Responda. 
O que é uma palavra trissílaba ? Dê quatro exemplos. 
(PA2:46) 

 
4. Copie as frases completando-as com palavras de acordo com o que se pede nos parênteses. 

a) Coloque a � no varal e ela já secou. (hiato) 
b) A cesta de piquenique tem de tudo, menos �. (ditongo) 
c) Visitei o � e gostei muito. (tritongo) 
(PA3:33) 

 

 Antes de entrarmos na análise e discussão dos resultados, gostaríamos de 

esclarecer, ainda, que consideramos, no cômputo das atividades, os exercícios 

como um todo e não os subitens que constavam em muitas das atividades dos livros 

didáticos. Desse modo, se um exercício apresentasse, por exemplo, três subitens, 

considerávamos esse exercício como uma atividade apenas. 

Para esse levantamento, levamos em conta todas as atividades das coleções 

e não apenas os exercícios que estavam presentes nas seções destinadas 

explicitamente ao trabalho com os conhecimentos gramaticais ou lingüísticos, 

conforme veremos na análise da distribuição dos conteúdos por seção. 

 

2.7.2. Análise e discussão dos resultados 

Na tabela a seguir (Tabela 5), encontramos os dados quantitativos referentes 

à distribuição das atividades, por conteúdo, nas três coleções de livros didáticos 

analisadas: 

 

 

 

 

                                                 
56 Esclarecemos que não estão incluídas, neste caso, as atividades que envolviam a reflexão sobre o sistema de 
escrita alfabética (comparação de palavras quanto às sílabas utilizadas, composição de palavras por meio de 
sílabas, etc.) 
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Tabela 5: Distribuição das atividades de “análise l ingüística”, por conteúdo, nas coleções de 
livros didáticos analisadas 

 
Porta Aberta Projeto Pitanguá Os caminhos da 

Língua 
Portuguesa 

Conteúdos 

n. % n. % n. % 
1. Características de gêneros, 

tipos ou suportes de texto 
156 14,6 173 18,3 53 10,3 

2. Efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos lingüísticos 
e/ou gráfico-visuais 

42 3,9 32 3,4 15 2,9 

3. Coesão textual 44 4,1 34 3,6 27 5,3 
4. Pontuação/Paragrafação 114 10,7 47 5,0 50 9,7 
5. Ortografia 289 27,1 254 26,9 169 32,9 
6. Variação lingüística 46 4,3 41 4,3 23 4,5 
7. Letras maiúsculas 16 1,5 21 2,2 5 1,0 
8. Revisão de texto 46 4,3 68 7,2 1 0,2 
9. Classes de palavras 232 21,8 154 16,3 133 25,9 
10. Frase, oração e período 5 0,5 7 0,7 0 0,0 
11. Formação de palavras 8 0,8 40 4,2 7 1,4 
12. Uso do dicionário 5 1,9 25 2,6 2 0,4 
13. Ordem alfabética 20 3,4 18 1,9 20 3,9 
14. Outros 43 4.0 31 3,2 8 1,5 
Total 1.066 100,0 945 100,0 513 100,0 

 

 Observamos, conforme os dados da Tabela 5, que diversos conteúdos de 

“análise lingüística” apareceram nas coleções analisadas, desde os mais tradicionais 

no ensino da gramática escolar (como classes de palavras, ortografia e pontuação) 

até outros normalmente não contemplados naquele ensino (como características de 

diferentes gêneros textuais, efeitos de sentido visados pelo autor do texto e variação 

lingüística). 

Esse dado parece confirmar, assim, a ocorrência, nos novos livros didáticos, 

de uma ampliação do eixo de ensino relativo à reflexão sobre a língua, que, na 

tradição escolar, incluía, quase que exclusivamente, conhecimentos ortográficos, 

morfológicos e sintáticos. Esse alargamento, observado também em alguns 

currículos que analisamos, aproxima eixos didáticos tratados isoladamente durante 

muito tempo – gramática, de um lado, compreensão e produção de textos, do outro – 

e, ao mesmo tempo, torna os limites entre eles nem sempre tão simples de 

estabelecer – onde termina um, onde começa o outro. 
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 Na coleção PP, encontramos claramente a explicitação dessa ampliação na 

descrição da seção “Estudo da língua”, destinada à exploração dos conhecimentos 

lingüísticos. Segundo o MP dessa coleção, 

Dividida em partes, essa seção apresenta, entre outros, diversos recursos 
lingüísticos que contribuem para a produção de sentido dos textos, o trabalho 
referente à ortografia e ao uso do dicionário e a gramática propriamente dita, 
que é desenvolvida de forma mais sistemática nos volumes destinados à 3ª e à 
4ª series. Partindo-se sempre dos textos lidos, as relações entre fala e escrita 
também são exploradas aqui. 
Na seção Estudo da língua, são observadas também características próprias de 
determinados tipos de textos e gêneros. Em diversos momentos os alunos são 
solicitados a refletir sobre o contexto de produção dos textos lidos. [...] 
(PPMP:15 [os grifos são nossos]) 

 

 Observando, mais uma vez, os dados da Tabela 5, constatamos que, de um 

modo geral, os conteúdos que mais apareceram nas três coleções foram “Ortografia” 

(PA – 27,1%; PP – 26,9%; CLP – 32,9%), “Classes de palavras” (PA – 21,8%; PP – 

16,3%; CLP – 25,9%) e “Características de gêneros, tipos ou suportes de texto” (PA 

– 14,6%; PP – 18,3%; CLP – 10,3%). Esses dados sugerem, à primeira vista, uma 

mudança em termos dos conteúdos privilegiados no eixo relativo à reflexão da 

língua, uma vez que conhecimentos textuais e discursivos, ainda que em uma 

proporção menor, dividem a cena com os consolidados na tradição do ensino da 

gramática escolar (ortografia e classes de palavras). 

 Assim, esses dados parecem contrastar com aqueles encontrados por Costa 

Val & Castanheira (2005), ao analisarem os resultados da avaliação dos livros 

didáticos de Língua Portuguesa (1ª a 4ª série) do PNLD 2004. Segundo essas 

autoras, os resultados indicaram uma tendência de permanência da tradição 

gramatical, com altos índices relativos aos conhecimentos morfológicos, semânticos 

(sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia), morfossintaxe, fonologia e ortografia 

e uma baixa freqüência de atividades voltadas ao texto e ao discurso. Bunzen (2008) 

também observou um índice baixo de exploração de conhecimentos discursivos nas 

coleções recomendadas no PNLD 2007. 

 Em todas as coleções por nós analisadas, a “Ortografia”, tópico presente em 

88% das obras do PNLD 2007(BRASIL, 2006), constituiu o conteúdo predominante 
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(PA – 27,1%; PP – 26,9%; CLP – 32,9%)57, o que pode ser explicado pelo fato de 

haver, em todas as coleções, uma seção especificamente voltada ao estudo da 

norma ortográfica: PA – “Com que letra?”; PP – “Ortografia”58; CLP –  “Atividades de 

ortografia”. Encontramos, inclusive, no MP das três coleções, a explicitação do lugar 

ocupado pela ortografia na proposta didática das obras: 

Por acreditarmos na necessidade de ensinar ortografia às crianças, esse tópico 
está presente nos quatro volumes da Coleção. (PAMP:11) 
 
A ortografia é outra grande preocupação da coleção. (PPMP:16) 
 
Conscientes da importância da aprendizagem ortográfica nossas atividades não 
visam transformá-la em um fim em si mesma. (CLPMP2,3,4:12) 

 

Nas coleções PA e CLP, depois de “Ortografia”, apareceram como conteúdos 

mais freqüentes “Classes de palavras” (232 e 133 atividades, respectivamente) e 

“Características de gêneros, tipos ou suportes de texto” (156 e 53 atividades, 

respectivamente). Já na coleção PP, encontramos mais atividades relativas às 

“Características de gêneros, tipos ou suportes de texto” (173) do que aquelas 

voltadas ao estudo das “Classes de palavras” (154). Observamos, ainda, que a 

coleção CLP foi a que menos investiu no tratamento das “Características de 

gêneros, tipos ou suportes de texto” (53 atividades contra 156 e 173 nas duas outras 

coleções). 

Esses resultados revelam, assim, uma provável maior influência nas outras 

duas coleções das perspectivas mais recentes vinculadas à “análise lingüística” a 

partir dos gêneros textuais, que não consiste em retirar palavras de um texto e 

analisá-las morfológica ou sintaticamente, mas, sim, refletir sobre as características 

lingüísticas e discursivas dos gêneros de texto que circulam nos diversos contextos 

socioculturais de uso da língua (cf. SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; MENDONÇA, 2006b) 

 Por outro lado, constatamos, nas três coleções, um investimento significativo 

no estudo das “Classes de palavras”, conteúdo com alta incidência no ensino da 

gramática escolar, conforme apontaram estudos realizados com professores dos 

anos iniciais (cf. MORAIS, 2002) e posteriores (cf. NEVES, 1990) da educação básica. 

                                                 
57 No caso das relações letra-som e da acentuação de palavras, observamos um investimento considerável em 
todas as coleções. Já no caso da segmentação de palavras, apenas a coleção PA apresentou algumas atividades 
explorando esse aspecto (10 atividades). 
58 Na realidade, esta é uma subseção da seção “Estudo da língua”. 
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Nesse sentido, as coleções por nós analisadas parecem não se enquadrar na 

tendência geral observada nas obras aprovadas no PNLD 2007: 

Mais da metade das coleções (58%) trata da gramática aplicada ao texto, 
deixando de lado uma abordagem sistemática dos conceitos e muitas vezes não 
trabalhando com classes de palavras num sentido tradicional (morfologia), mas 
preferindo enfocar aqueles funcionamentos essenciais da língua escrita para 
produção de textos (concordância, coesão, discurso direto e indireto, pontuação, 
paragrafação, etc.). (BRASIL, 2006, p. 18) 

 

 Com relação à “Revisão de texto” – considerada uma instância privilegiada de 

articulação das práticas de leitura, produção de textos e reflexão sobre a língua nos 

PCN do 1º e 2º ciclos (cf. BRASIL, 1997) –, constatamos algum investimento apenas 

nas coleções PA e PP (4,3% e 7,2%, respectivamente). Na coleção CLP, 

encontramos apenas uma atividade (0,2%) envolvendo revisão textual, o que indica 

uma ausência de contribuição para o desenvolvimento dessa habilidade, apesar de 

o MP dessa coleção explicitar que as atividades propostas “acompanham as idéias 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais” (CLPMP2,3,4:7). Essa lacuna, 

curiosamente, não é apontada na resenha da coleção que aparece no Guia do Livro 

Didático 2007, embora este documento baseie-se, também, nas recomendações 

contidas nos PCN  (cf. BRASIL, 2006, p. 08). 

 Observamos, nas três coleções, a existência de atividades que exploravam, 

de algum modo, “Efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos lingüísticos e/ou 

gráfico-visuais” (PA – 3,9%; PP – 3,4%; CLP – 2,9%). Nesse caso, vemos que a 

coleção CLP também apresentou menos exemplos que as outras duas. Essas 

atividades são, no entanto, muito relevantes na (re)construção dos sentidos do texto, 

pois estão voltadas não apenas para a análise dos recursos lingüísticos e 

extralingüísticos utilizados, mas também para a reflexão sobre os efeitos causados 

por eles no leitor, colaborando, desse modo, para a compreensão das intenções de 

quem escreve. 

 Com relação à “Coesão textual”, observamos, em todas as coleções, 

atividades explorando a conexão (uso de conectores) e a referenciação textual (PA – 

4,1%; PP – 3,6%; CLP – 5,3%). De um modo geral, as coleções apresentaram mais 

atividades explorando a referenciação textual (PA – 24; PP – 26; CLP – 16) que o 

uso de conectores (PA – 20; PP – 8; CLP – 11). Esses dados parecem demonstrar 

uma provável influência, nos livros didáticos analisados, de contribuições da 
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Lingüística do Texto, pois, como observa Antunes (2005), “A questão da coesão tem 

sido, em geral, pouco ou quase nada tratada pelas gramáticas e, só muito 

recentemente, um ou outro livro didático traz observações acerca dessa propriedade 

textual” (p. 16).  

 Com relação à “Pontuação” e à “Paragrafação” (PA – 10,7%; PP – 5,0%; CLP 

– 9,7%), notamos, nas três coleções, um investimento mais significativo no primeiro 

tópico, sobretudo na coleção PA, do que no segundo. No caso da “Pontuação”, as 

coleções apresentaram o seguinte quantitativo de atividades: PA – 106; PP – 39; 

CLP – 31. Já no caso da “Paragrafação”, a coleção CLP trouxe mais atividades (19) 

que as outras duas coleções, que se limitaram a apresentar 8 atividades cada uma, 

o que não é, de modo algum, suficiente para desenvolver a habilidade de dividir os 

textos em partes. 

Silva e Leal (2006), analisando o tratamento dado à paragrafação em duas 

coleções de livros didáticos de 1ª a 4ª série aprovadas com distinção no PNLD 2004, 

observaram também uma baixa freqüência de atividades voltadas à exploração 

daquele conteúdo em uma das coleções por elas analisadas. Nesse estudo, elas 

encontraram apenas 10 atividades na coleção “Português: uma proposta para o 

letramento” contra 46 na coleção “Construindo a escrita: textos, gramática e 

ortografia”. 

De um modo geral, podemos perceber que a coleção CLP foi a que menos 

investiu na exploração de conhecimentos textuais e discursivos (como as 

características de diversos gêneros textuais e os efeitos de sentido pretendidos pelo 

autor do texto), o que parece explicar a análise encontrada na resenha dessa 

coleção no Guia de Livros Didáticos 2007: 

A coleção não trabalha, como conteúdos a serem ensinados, nem os aspectos 
textuais (recursos de coesão e emprego dos verbos nos diferentes gêneros e 
tipos), nem os discursivos (marcas lingüísticas que revelam a posição dos 
interlocutores e outras relações do texto com a situação de interlocução), nem 
os sociolingüísticos (variação de linguagem conforme a região, a classe social, o 
grau de escolaridade do falante e conforme o grau de formalidade da situação). 
(BRASIL, 2006, p. 120) 

 

Com relação à “Variação lingüística”, um tema, de certo modo, recente no 

estudo dos “conhecimentos lingüísticos” na escola, observamos que as coleções não 

apresentaram, de modo geral, um índice mais expressivo de atividades explorando 
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dialetos e/ou registros (PA – 4,3%; PP – 4,3%; CLP – 4,5%), o que parece justificar a 

análise das coleções PA e CLP contida na resenha do Guia de Livros Didáticos 

2007: 

A variação regional e social da linguagem e a correspondência entre o estilo e a 
situação de uso também são abordadas apenas tangencialmente nos livros da 
coleção. (BRASIL, 2006, p. 254) 

 

A coleção não trabalha, como conteúdos a serem ensinados, nem os aspectos 
textuais [...], nem os discursivos [...], nem os sociolingüísticos (variação de 
linguagem conforme a região, a classe social, o grau de escolaridade do falante 
e conforme o grau de formalidade da situação). (BRASIL, 2006, p. 120) 

 

Como observaram Costa Val & Castanheira (2005), poucas coleções 

analisadas no PNLD 2004 exploraram a variação lingüística, o que parece revelar o 

caráter de “novidade” desse conteúdo nos livros didáticos, conforme mencionamos 

anteriormente. Segundo aquelas autoras, 

Chama atenção o baixo percentual (21%) de obras que contempla o fenômeno 
social da variação lingüística, enfatizado nos PCN e nos critérios eliminatórios 
do PNLD, dada a relevância de seu reconhecimento na sala de aula para a 
convivência democrática, com o efetivo respeito da diversidade e a desejada 
eliminação do preconceito lingüístico. (p. 162) 

 

Observamos, ainda, a presença de algumas atividades voltadas ao estudo de 

“Frase, oração e período”, mas elas tiveram uma freqüência muito baixa (PA – 0,5%; 

PP – 0,7%; CLP – 0,0%)59. Acreditamos que isto se deve, provavelmente, ao fato 

desses conteúdos serem tratados, na tradição escolar do ensino de gramática, 

prioritariamente, a partir da 5ª série. Nos anos anteriores, a ênfase recai, quase 

sempre, no estudo das classes de palavras, suas subclassificações e flexões 

(morfologia). Só depois disso é que se observa um investimento significativo em 

atividades como dividir períodos em orações, identificar sujeito e predicado e 

classificar orações (sintaxe). 

Quanto à “Formação de palavras”, constatamos que a coleção PP foi a que 

mais investiu na exploração desse aspecto (4,2%). No caso das outras duas 

coleções, encontramos muito poucas atividades (PA – 0,8%; CLP – 1,4%). É preciso 

esclarecer, no entanto, que alguns dos exercícios categorizadas em “Classes de 

                                                 
59 Na realidade, apenas a coleção PP apresentou atividades envolvendo “oração” e “período”, todas concentradas 
na 4ª série. Na coleção PA, encontramos somente atividades voltadas à exploração de “frases”, todas encontradas 
na 1ª série. 
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palavras” e, sobretudo, em “Ortografia” também poderiam ser considerados como 

exemplos de atividades de “Formação de palavras”. 

Com relação ao “Uso do dicionário”, observamos que a coleção PP também 

investiu mais que as outras duas na exploração dos conhecimentos necessários à 

consulta autônoma daquele livro (PA – 1,9%; PP – 2,6%; CLP – 0,4%)60. No caso 

das outras duas coleções, encontramos muito pouco investimento, mas 

esclarecemos que algumas atividades que também poderiam ser consideradas aqui 

se encontram em “Características de gêneros, tipos ou suportes de texto”, como 

aquelas voltadas à exploração das características do gênero “verbete de dicionário”. 

Encontramos, ainda, nas coleções, algumas atividades relativas à “Ordem 

alfabética”, as quais também se relacionam ao uso do dicionário (consideramos 

nesta categoria as atividades não vinculadas diretamente ao uso daquele livro). 

Nesse caso, as coleções apresentaram os seguintes percentuais de atividades: PA – 

3,4%; PP – 1,9%; CLP – 3,9%. 

Observamos, também, nos livros didáticos, atividades relacionadas ao uso de 

“Letras maiúsculas” (PA – 1,5%; PP – 2,2%; CLP – 1,0%), mas as três coleções 

apresentaram muito poucas atividades explorando o emprego de letras maiúsculas 

seja nos nomes próprios, seja no início das frases. Neste caso, CLP também 

apresentou menos atividades que as outras duas coleções. 

Considerando, agora, a distribuição dos conteúdos de “análise lingüística” nas 

seções didáticas de cada uma das obras (ver tabelas 6, 7 e 8), constatamos, nas 

três coleções, que, de fato, a maior parte das atividades relativas àquele eixo 

didático encontra-se nas seções destinadas explicitamente ao estudo dos 

conhecimentos lingüísticos: PA – Gramática” + “Só para lembrar” + “Com que letra?” 

= 677 de um total de 1.066 (63,5%); PP “Estudo da língua” = 654 de um total de 945 

(69,2%); CLP (“Atividades de ortografia” + “Descobrindo a gramática” = 347 de um 

total de 513 (67,6%). 

 

 

 

                                                 
60 A coleção PP apresenta, inclusive, a subseção “Uso do dicionário” na seção Estudo da língua. Na coleção PA, 
encontramos a seção “As palavras no dicionário”. 
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Tabela 6: Distribuição das atividades de “análise l ingüística”, por conteúdo, nas seções da 
coleção “Porta Aberta” 
 
Conteúdos PL ET OT LM CT PE PO G SL CL PD P FS Tot

al 
Características de 
gêneros, tipos ou 
suportes de texto 

6 63 51 7 2 16 0 2 0 0 7 2 0 15
6 

Efeitos de sentido 
decorrentes do uso 
de recursos 
lingüísticos e/ou 
gráfico-visuais 

0 32 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 42 

Coesão textual 0 30 2 1 0 1 0 0 9 0 1 0 0 44 
Pontuação/Paragra
fação 

0 24 7 0 2 2 0 50 29 0 0 0 0 11
4 

Ortografia 0 7 0 0 0 0 0 38 4 24
0 

0 0 0 28
9 

Variação lingüística 0 22 10 0 2 2 4 0 1 2 0 0 3 46 
Emprego de letras 
maiúsculas 

0 3 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 16 

Revisão de texto 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 6 0 46 
Classes de 
palavras 

0 3 3 0 0 0 0 21
4 

11 0 0 0 1 23
2 

Frase, oração e 
período 

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

Formação de 
palavras 

0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

Uso do dicionário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
Ordem alfabética 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0 0 0 20 
Sílaba 0 0 0 0 0 0 0 32                                                             9 2 0 0 0 43 
Total 6 19

1 
79 9 9 62 4 36

7 
70 24

4 
13 8 4 10

66 
 
PL:  Preparação para a leitura 
ET: Estudo do texto 
OT: Outro texto 
LM:  Leia mais 
CT: Comparando textos 
PE: Produção escrita 
PO: Produção oral 

G: Gramática 
SL:  Só para lembrar 
CL:  Com que letra? 
PD: As palavras no dicionário 
P: Projeto 
FS: Fique sabendo 
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Tabela 7: Distribuição das atividades de “análise l ingüística”, por conteúdo, nas seções da 
coleção “Projeto Pitanguá” 
 
Conteúdos AL VET EL PT OC PLM T PE EO SS T 
Características de 
gêneros, tipos ou 
suportes de texto 

5 22 29 36 30 0 44 7 0 0 173 

Efeitos de sentido 
decorrentes do uso 
de recursos 
lingüísticos e/ou 
gráfico-visuais 

0 9 21 0 2 0 0 0 0 0 32 

Coesão textual 0 12 19 1 0 0 2 0 0 0 34 
Pontuação/ 
Paragrafação 

0 0 43 4 0 0 0 0 0 0 47 

Ortografia 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 254 
Variação lingüística 1 9 23 1 3 1 2 0 1 0 41 
Emprego de letras 
maiúsculas 

0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 21 

Revisão de texto 0 0 0 23 9 0 30 5 0 1 68 
Classes de 
palavras 

0 11 141 0 1 0 1 0 0 0 154 

Frase, oração e 
período 

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

Formação de 
palavras 

0 12 28 0 0 0 0 0 0 0 40 

Uso do dicionário 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 
Ordem alfabética 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 18 
Sílaba  0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 25 
Encontros 
vocálicos 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

Total 6 78 654 66 46 1 79 12 1 1 944 
 
AL:  Antes de ler 
VET: Vamos estudar o texto 
EL:  Estudo da língua 
PT: Produção de Texto 
OC: Oficina de Criação 
PLM:  Para ler mais 

T: Texto (expositivo, instrucional, persuasivo 
ou argumentativo) 
PE: Projeto em equipe 
EO: Expressão oral 
SS: Sem seção 
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Tabela 8: Distribuição das atividades de “análise l ingüística”, por conteúdo, nas seções da 
coleção “Os caminhos da Língua Portuguesa” 

 
Conteúdos L IOE AL AO AT DG PT VC TG SS TO 
Características de 
gêneros, tipos e/ou 
suportes de texto 

0 7 11 0 26 4 2 0 0 2 52 

Efeitos de sentido 
decorrente do uso 
de recursos 
lingüísticos e/ou 
gráfico-visuais 

0 1 9 0 1 3 1 0 0 0 15 

Coesão textual 0 0 5 0 7 15 0 0 0 0 27 
Pontuação/Paragra
fação 

0 0 4 0 26 18 2 0 0 0 50 

Ortografia 0 0 0 164 0 0 0 0 5 0 169 
Variação lingüística 0 0 19 2 0 0 0 2 0 0 23 
Emprego de letras 
maiúsculas 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 

Revisão de texto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Classes de 
palavras 

0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 133 

Frase, oração e 
período 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formação de 
palavras 

0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7 

Uso do dicionário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
Ordem alfabética 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 
Sílaba 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 
Encontros 
vocálicos 

0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

Total 0 8 79 174 61 173 6 2 5 3 511 
 
L:  Leitura 
IOE: Interpretação oral e escrita 
AL:  Atividade de linguagem (Construindo a escrita) 
AO:  Atividade de ortografia (Construindo a escrita) 
AT:  Atividade de textualização (Construindo a escrita) 
DG: Descobrindo a gramática 
PT: Produção de texto 
VC: Vamos conversar (Construindo a escrita) 
TG: Trabalhando em grupo (Construindo a escrita) 
SS: Sem seção 

 

Na coleção PA, percebemos que alguns conteúdos apareceram apenas ou 

quase que exclusivamente nas três seções dedicadas à “análise lingüística”: 

“Ortografia” (282 atividades de um total de 289); “Classes de palavras” (225 de um 

total de 232), “Emprego de letras maiúsculas” (12 de um total de 16); “Frase, oração 

e período” (05 de um total de 05) e “Ordem alfabética” (20 de um total de 20). Como 

estes conteúdos são conteúdos próprios da tradição gramatical escolar, não 

acreditamos que eles apareçam preferencialmente naquelas seções por acaso. 
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Por outro lado, encontramos na coleção PA conteúdos de “análise lingüística” 

que não apareceram nas seções especificamente destinadas a este eixo didático. É 

o caso de “Efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos lingüísticos e/ou 

gráfico-visuais”, “Revisão de texto” e “Uso do dicionário”. Observamos, ainda, que 

outros conteúdos também tendiam a aparecer em seções não-específicas de 

“análise lingüística”, como é o caso de “Características de gêneros, tipos ou suportes 

de texto”, “Coesão textual” e “Variação lingüística”, os quais se concentraram, de um 

modo geral, nas seções “Estudo do texto”, “Outro texto” e “Produção escrita”. Esses 

conteúdos não estão, diferentemente dos anteriores, ligados à gramática escolar 

tradicional e, ao contrário daqueles, refletem uma concepção de “análise da língua” 

que inclui também os aspectos textuais e discursivos. 

No caso da “Pontuação/Paragrafação”, notamos que a maioria das atividades 

apareceu nas seções “Gramática” (50) e “Só para lembrar” (29). No entanto, 

encontramos diversas atividades na seção “Estudo do texto” (24), além de algumas 

outras em “Outro texto” (7). Esses dados parecem, assim, estar relacionados à 

natureza mesma da “Pontuação/Paragrafação”, marcada por uma dimensão não só 

notacional/normativa, mas também textual e discursiva (cf. TEBEROSKY, 1997; SILVA, 

2007). 

No caso da coleção PP, observamos que, de um modo geral, todos os 

conteúdos apareceram na seção “Estudo da língua”61, com exceção de “Revisão de 

texto”, que se concentrou nas seções “Produção de texto” e “Texto”. Em outras 

palavras, apareceram naquela seção tanto conteúdos “clássicos” no ensino da 

gramática escolar (classes de palavras, ortografia, pontuação, etc.) como outros 

mais recentemente considerados no âmbito do estudo dos conhecimentos 

lingüísticos (características de gêneros textuais, efeitos de sentido provocados pelo 

autor do texto, coesão, variação lingüística, etc.). Esses resultados parecem 

confirmar, portanto, o caráter amplo da seção “Estudo da língua”, o que é, inclusive, 

assumido no MP da coleção PP, conforme vimos anteriormente. 

Por outro lado, constatamos que alguns conteúdos tendiam a concentrar-se 

mais naquela seção, enquanto outros apareciam mais distribuídos em outras seções 

                                                 
61 Nesta seção, aparecia, além de uma parte dedicada ao estudo de conhecimentos lingüísticos diversos, uma 
subseção destinada ao estudo da ortografia e uma outra (não-permanente) voltada à exploração do uso do 
dicionário. 
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da coleção. No primeiro caso, encontramos, sobretudo, os conteúdos típicos da 

gramática escolar tradicional (classes de palavras, ortografia, pontuação, emprego 

de letras maiúsculas, etc.), mas não só, pois observamos também, neste caso, uma 

concentração de atividades relativas à exploração de efeitos de sentido pretendidos 

pelos autores dos textos e ao uso do dicionário. No segundo caso, encontramos 

conteúdos mais distantes da tradição gramatical, como características de gêneros 

textuais, revisão de textos, coesão e variação lingüística, que apareceram em 

seções como “Vamos estudar o texto”, “Produção de texto” e “Texto”. 

No caso da coleção CLP, vemos que predominaram nas seções clássicas de 

“análise lingüística” (“Descobrindo a gramática” e “Atividades de ortografia”) os 

“velhos” conteúdos da gramática escolar (classes de palavras e ortografia). É bem 

verdade que encontramos, também, na seção “Descobrindo a gramática”, conteúdos 

outros que não aqueles, como características de gêneros textuais, efeitos de sentido 

visados pelo autor do texto e coesão, mas estes tendiam a concentrar-se nas seções 

“Atividades de linguagem” e “Atividades de textualização”. 

No caso da “Pontuação/Paragrafação”, observamos que as atividades 

concentraram-se na seção “Atividades de textualização” (26), mas observamos 

também que elas apareceram significativamente na seção “Descobrindo a 

gramática” (18), o que parece estar relacionado às dimensões normativa, textual e 

discursiva relativas a esse objeto de conhecimento, como também ocorreu na 

coleção PP. Já no caso da “Variação lingüística”, constatamos uma concentração de 

atividades na seção “Atividades de linguagem” (19) e nenhum caso na seção 

“Descobrindo a gramática”, o que talvez reflita uma resistência a considerar como 

“conteúdo de gramática” um tema marcado não pela noção de “correção”, mas, sim, 

pela idéia de “adequação” dos enunciados lingüísticos às diferentes situações de 

uso da língua. 

 Nas tabelas a seguir, encontramos, agora, a distribuição dos conteúdos de 

“análise lingüística”, por série, em cada uma das coleções analisadas. 
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Tabela 9: Distribuição das atividades de “análise l ingüística”, por série, na coleção “Porta 
Aberta” 
 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Conteúdos 
n. % n. % n. % n. % 

Características de gêneros, 
tipos ou suportes de texto 

18 10,0 44 14,9 42 14,2 52 17,8 

Efeitos de sentido decorrente 
do uso de recursos 
lingüísticos e/ou gráfico-
visuais 

3 1,7 15 5,1 15 5,1 9 3,1 

Coesão textual 4 2,2 5 1,7 14 4,7 15 5,1 
Pontuação/ Paragrafação 18 10,0 42 14,2 22 7,4 32 11,0 
Ortografia 69 38,3 66 22,3 72 24,3 82 28,1 
Variação lingüística 5 2,8 17 5,7 17 5,7 8 2,7 
Emprego de letras 
maiúsculas 

8 4,4 7 2,4 0 0,0 1 0,3 

Revisão de texto 6 3,3 12 4,1 16 5,4 12 4,1 
Classes de palavras 24 13,3 50 16,9 83 28,0 73 25,0 
Frase, oração e período 5 2,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Formação de palavras 1 0,6 4 1,4 2 0,7 1 0,3 
Uso do dicionário 0 0,0 2 0,7 3 1,0 0 0,0 
Ordem alfabética 6 3,3 11 3,7 3 1,0 0 0,0 
Outros 11 6,1 19 6,4 8 2,7 5 1,7 
Total 180 100,0 296 100,0 296 100,0 292 100,0 
 
 
Tabela 10: Distribuição das atividades de “análise lingüística”, por série, na coleção “Projeto 
Pitanguá” 
 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Conteúdos 
n. % n. % n. % n. % 

Características de gêneros, 
tipos ou suportes de texto 

21 10,2 47 18,0 39 16,5 66 27,3 

Efeitos de sentido decorrente 
do uso de recursos 
lingüísticos e/ou gráfico-
visuais 

6 2,9 15 5,7 8 3,4 3 1,2 

Coesão textual 1 0,5 10 3,8 5 2,1 18 7,4 
Pontuação/ Paragrafação 9 4,4 27 10,3 2 0,8 9 3,7 
Ortografia 104 50,5 68 26,1 47 19,9 35 14,5 
Variação lingüística 1 0,5 16 6,1 17 7,2 7 2,9 
Emprego de letras 
maiúsculas 

16 7,8 4 1,5 1 0,4 0 0,0 

Revisão de texto 13 6,3 26 10,0 13 5,5 16 6,6 
Classes de palavras 0 0,0 12 4,6 71 30,1 71 29,3 
Frase, oração e período 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 2,9 
Formação de palavras 11 5,3 12 4,6 13 5,5 4 1,7 
Uso do dicionário 1 0,5 13 5,0 8 3,4 3 1,2 
Ordem alfabética 11 5,3 7 2,7 0 0,0 0 0,0 
Outros 12 5,8 4 1,5 12 5,1 3 1,2 
Total 206 100,0 261 100,0 236 100,0 242 100,0 
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Tabela 11: Distribuição das atividades de “análise lingüística”, por série, na coleção “Os 
caminhos da Língua Portuguesa” 
 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Conteúdos 
n. % n. % n. % n. % 

Características de gêneros, 
tipos ou suportes de texto 

12 10,3 13 10,6 12 9,1 16 11,3 

Efeitos de sentido decorrente 
do uso de recursos 
lingüísticos e/ou gráfico-
visuais 

7 6,0 2 1,6 5 3,8 1 0,7 

Coesão textual 2 1,7 6 4,9 9 6,8 10 7,0 
Pontuação/Paragrafação 21 18,1 12 9,8 9 6,8 8 5,6 
Ortografia 33 28,4 43 35,0 42 31,8 51 35,9 
Variação lingüística 2 1,7 6 4,9 4 3,0 11 7,7 
Emprego de letras 
maiúsculas 

5 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Revisão de texto 0 0,0 1 0,8 0 0,0 0 0,0 
Classes de palavras 19 16,4 35 28,5 37 28,0 42 29,6 
Frase, oração e período 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Formação de palavras 7 6,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Uso do dicionário 0 0,0 0 0,0 2 1,5 0 0,0 
Ordem alfabética 6 5,2 5 4,1 6 4,5 3 2,1 
Outros 2 1,7 0 0,0 6 4,5 0 0,0 
Total 116 100,0 123 100,0 132 100,0 142 100,0 

 

 Observando os dados das tabelas agora apresentadas, constatamos que nem 

sempre há tendências claras com relação à distribuição dos conteúdos ao longo das 

séries, em cada coleção. No entanto, encontramos algumas tendências que 

merecem um exame mais cuidadoso, conforme discutiremos a seguir. 

Consideremos, inicialmente, o caso da “Ortografia”. Nas coleções PA e CLP, 

constatamos uma tendência de aumento da freqüência de atividades ao longo das 

séries – PA (1ª - 38,3%; 2ª - 22,3%; 3ª - 24,3%; 4ª - 28,1%); CLP (1ª - 28,4%; 2ª - 

35,0%; 3ª - 31,8%; 4ª - 35,9%) –, embora observemos uma diminuição entre a 1ª e a 

2ª séries, na coleção PA, e entre a 2ª e a 3ª séries, na coleção CLP. Já na coleção 

PP, encontramos uma nítida tendência de diminuição ao longo das séries (1ª - 

50,5%; 2ª - 26,1%; 3ª - 19,9%; 4ª - 14,5%). 

No caso das “Classes de palavras”, observamos também uma tendência de 

aumento das atividades ao longo das séries. Na coleção PP, essa tendência é muito 

clara (1ª - 0,0%; 2ª - 4,6%; 3ª - 30,1%; 4ª - 29,3%), apesar de encontrarmos uma 

pequena diminuição na 4ª série. Na coleção PA, essa tendência também aparece: 1ª 
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- 13,3%; 2ª - 16,9%; 3ª - 28,0%; 4ª - 25,0%. Na coleção CLP, também há uma 

diminuição, mas ela é mínima: 1ª - 16,4%; 2ª - 28,5%; 3ª - 28,0%; 4ª - 29,6%. 

Consideremos, agora, o conteúdo “Letras maiúsculas”. Neste caso, 

observamos a tendência inversa à constatada no caso da ortografia e no das 

classes de palavras. De modo geral, à medida que aumentam as séries, diminui 

significativamente a quantidade de atividades que exploram o emprego das letras 

maiúsculas: PA (1ª - 4,4%; 2ª - 2,4%; 3ª - 0,0%; 4ª - 0,3%); PP (1ª - 7,8%; 2ª - 1,5%; 

3ª - 0,4%; 4ª - 0,0%); CLP (1ª - 4,3%; 2ª - 0,0%; 3ª - 0,0%; 4ª - 0,0%). Observamos, 

também, essa tendência, por exemplo, no caso da “Ordem alfabética”: PA (1ª - 

3,3%; 2ª - 3,7%; 3ª - 1,0%; 4ª - 0,0%); PP (1ª - 5,3%; 2ª - 2,7%; 3ª - 0,0%; 4ª - 0,0%); 

CLP (1ª - 5,2%; 2ª - 4,1%; 3ª - 4,5%; 4ª - 2,1%). 

Esses dados relativos à distribuição dos conteúdos, nos volumes das 

coleções examinadas, nos dão alguns indícios em relação ao que elas consideram 

como temas mais ou menos adequados para determinadas séries. Na coleção PA, 

por exemplo, não se considera adequado o estudo das classes de palavras na 1ª 

série, mas nas outras duas coleções sim. Por outro lado, as três coleções parecem 

concordar que não é mais necessário investir no ensino das letras maiúsculas nas 3ª 

e 4ª séries. 

 

2.8. O tratamento didático da “gramática” ou “análi se lingüística” nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa 

 

2.8.1. Introdução 

Nesta seção, analisaremos os exercícios relativos aos três conteúdos mais 

freqüentes (ortografia, classes de palavras e características de gêneros, tipos ou 

suportes de texto) nas coleções analisadas, considerando o tipo de atividade 

metalingüística envolvido e a unidade lingüística sobre a qual o aluno trabalhava. 

Para tanto, consideraremos as categorias de análise descritas a seguir, elaboradas 

indutivamente a partir do exame das atividades62 propostas nos livros didáticos, 

levando em conta, também, alguns aspectos dos diferentes tempos de 

                                                 
62 Usaremos, neste trabalho, o termo “atividade” ora como sinônimo de “capacidade”, ora como sinônimo de 
“exercício” (dos livros didáticos). 
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aprendizagem descritos por Ros-Dupont e Binisti (2006): observação, reflexão, 

exercício e instalação de saberes. Para cada uma das categorias, apresentaremos 

exemplos de exercícios extraídos das coleções. 

No caso das atividades  metalingüísticas, adotamos as seguintes categorias 

de análise: 

• IDENTIFICAÇÃO: consideramos, nesta categoria, os exercícios que exploravam o 

reconhecimento de unidades lingüísticas que pertenciam a uma mesma classe. 

Este reconhecimento se expressava por meio de ações como sublinhar, marcar 

“x”, pintar, circular, copiar, entre outras. 

Exemplo: 

4. Existe na notícia uma parte que conta resumidamente o fato que será tratado. Copie essa parte no 
caderno. 
(PA3:138) 

 

• CLASSIFICAÇÃO: consideramos, neste caso, os exercícios que envolviam a 

distribuição de unidades lingüísticas em diferentes classes. 

Exemplo: 

5. Todas as palavras abaixo têm som nasal. Leia. 
 
      romã               hífen                algum                assim 
      atum               lição                 pólen               marcação 
    existem              fim                  pudim              arranhão 
    abdômen          pães                garagem            mãos 
 
- No caderno, organize as palavras acima em três grupos, de acordo com a identificação abaixo. 
 
           1º grupo                                         2º grupo                                          3º grupo 
                Til                                    M no final da palavra                       N n o final da palavra 
 
(PA2:36) 

 

• COMPARAÇÃO: incluímos, nesta categoria, os exercícios que exploravam  a 

comparação de unidades lingüísticas, levando em conta as semelhanças e as 

diferenças entre elas. 

Exemplo: 
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1. Leia as palavras abaixo em voz alta. 
 
jornal            papel                              degrau              chapéu  
 
anil                 sol                                  troféu                mingau  
 
- Responda. 
 
Existe algo parecido entre as palavras dos dois quadros? O quê? 
(PA2:193) 

 

• ANÁLISE: consideramos, neste caso, os exercícios que exploravam a reflexão 

sobre unidades lingüísticas, envolvendo, na maioria das vezes, a explicitação de 

características, de propriedades, de princípios ou de regras relativos àquelas 

unidades. 

Exemplo: 

4. Imagine que a receita tivesse sido escrita assim: 
 
Brigadeiro 
 
Misture em uma panela alta 2 latas de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 
colheres de sopa de manteiga sem sal. Mexa sempre para não queimar no fundo. Quando puder 
enxergar o fundo da panela, mexa por mais 5 minutos e estará pronto. Deixe esfriar. Para que a 
massa não grude nas mãos, unte-as com manteiga. Depois é só fazer as bolinhas, passar no 
chocolate granulado e colocá-las nas forminhas de papel. 
 
Responda oralmente. 
 
Na sua opinião, é mais fácil identificar os ingredientes e suas quantidades nessa receita ou na receita 
anterior? Por quê? 
(PA3:176) 

 

• PRODUÇÃO: Esta categoria engloba os exercícios nos quais os alunos eram 

solicitados a elaborar unidades lingüísticas “próprias” e não aqueles em que eles 

atuavam (classificando, comparando, etc.) apenas sobre unidades dadas 

previamente. 

Exemplo: 
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Seu professor vai formar grupos de quatro ou cinco alunos para produzir um cartaz. Os trabalhos da 
turma serão expostos na escola. 
Vocês podem escolher: 
 
- alertar as pessoas para os perigos do fumo; 
- informar alguns eventos da escola; 
- chamar a atenção para a importância de preservar a natureza; 
- alertar quanto ao desperdício de água e de energia. 
 
Lembre-se do que foi discutido sobre como deve ser um cartaz para chamar a atenção do leitor e 
convencê-lo: com imagens atraentes e frases que causem impacto, escritas com um tipo de letra fácil 
de ler, de preferência em letra maiúscula. 
Combine com o professor o melhor local da escola para expor os cartazes. Os cartazes abaixo foram 
criados por alunos de 4ª série e dão pistas para a produção de vocês. 
 

 

 

 

• CONCEITUAÇÃO: englobamos, neste caso, os exercícios que demandavam a 

definição de unidades lingüísticas ou de aspectos a elas relacionadas. 

Exemplo: 

Junto com o professor e colegas, definam o que são pronomes . 
(PA2:188) 

 

• DENOMINAÇÃO: consideramos, neste caso, os exercícios que envolviam a 

designação de unidades lingüísticas ou de aspectos a eles relacionados. 

Exemplo: 

2. Dependendo da forma como é apresentado, um texto pode ser classificado de várias maneiras. Por 
exemplo, como anúncio, texto para teatro, poema, etc. 
 
- Como pode ser classificado o texto “Bom remédio!”? 
(PP2:208) 
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• OUTROS: consideramos, nesta categoria, os exercícios que não se encaixavam 

claramente em nenhuma das categorias antes descritas, como, por exemplo, 

cópia de palavras, complementação de frases com palavras já dadas, 

composição de palavras, etc. 

Exemplo: 

3. Use o que você aprendeu. Copie as palavras abaixo completando-as com s ou ss. 
 
a) deze*eis                                f) dispen*ado                         l) clã*ificado 
 
b) man*o                                   g) a*im                                  m) univer*o 
 
c) progre*o                                h) va*oura                             n) pó*uir 
 
d) val*a                                     i) per*onagem                       o) aniver*ário 
 
e) cla*e                                      j) can*ado                              p) conver*a 

 

Quanto às unidades lingüísticas, consideramos as seguintes categorias: 

• LETRA: incluímos, neste caso, os exercícios que envolviam não só letras, mas 

também dígrafos e encontros de letras (encontros vocálicos  e encontros 

consonantais). 

Exemplo: 

1.Leia as palavras. 
 
consultório              bolsa               falsa             pensamento             diversão 
 
conversa                  curso               pulso             ensino                      urso 
 
salsicha                    sensível          pensão           pulseira                    persiana 
 
- Responda. 
 
Que letras vêm imediatamente antes do s? 
(PA3:87) 

 

• SÍLABA: nesta categoria estavam incluídos os exercícios que exploravam sílabas. 

Exemplo: 

1. Separe as sílabas das palavras abaixo. (P.114) 
• GATINHO ____________________________ 
• BOATO______________________________ 
• VERDADEIRO ________________________ 
• INGRATO ____________________________ 
      (PP1:114) 
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• MORFEMA: consideramos, neste caso, os exercícios que exploravam prefixos, 

sufixos, desinências, radicais e, inclusive, rimas. 

Exemplo: 

Copie as frases no caderno, substituindo o ▀ por palavras terminadas em EZ ou EZA. 
 
- O que é natural vem da ▀. 
- Quem é leve tem ▀. 
- Quem é delicado mostra ▀. 
- A água impura tem ▀. 
- Quem é rápido mostra ▀. 
(PP2:271) 

 

• PALAVRA: nesta categoria, incluímos não apenas os exercícios que envolviam 

palavras, mas também aqueles que exploravam locuções (adjetivas, adverbiais, 

etc.). 

Exemplo: 

1. Leia. 
      As fêmeas e os filhotes de elefantes vivem em grupos de até trinta bichos, formando uma 
manada. Eles são muito unidos e, se um elefantinho se machuca, todos param, trazem comida e 
água e só partem quando ele estiver recuperado. 
• Responda. 
a) Que palavra, no texto, é sinônimo de “conjunto de elefantes”? 
b) E essa palavra está no singular ou o plural? 
     (PA2:106) 

 

• FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO: estão incluídos, neste caso, os exercícios que 

envolviam frases, orações e períodos e também aqueles que tomavam “grupos 

de palavras” ou “expressões” como unidade de trabalho. 

Exemplo: 

8.   Observe as duas formas do futuro. 

• “... quem vai entrar  no tesouro sou eu!” 
• ... que entrará  no tesouro sou eu! 
� Se você estivesse conversando com um colega, usaria a primeira ou a segunda forma? 
      (PP3:220) 

 

• PARÁGRAFO: englobamos, neste caso, os exercícios que exploravam parágrafos e 

trechos de texto que eram maiores que um período, embora não constituíssem 

um parágrafo. 

Exemplo: 
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2. Explique o quer dizer a expressão Santa mãe do Céu! nesse trecho: 
 
“Quando o avião começa a correr pela pista antes de levantar vôo, ele é aquele com os olhos 
arregalados e a expressão de Santa mãe do Céu! no rosto.” 
(PP4165) 

 

• TEXTO: incluímos, nesta categoria, os exercícios que exploravam textos e 

também aqueles que envolviam tipos textuais e portadores de textos. 

Exemplo: 

10. Leia a definição do quadro a seguir. 
 
Crônica é um texto desenvolvido a partir de fatos do dia-a-dia. A crônica pode também ser uma 
crítica a alguma característica da sociedade ou apresentar os sentimentos despertados por algum 
acontecimento. 
 
- Explique por que o texto de Luiz Fernando Veríssimo é uma crônica. 
(PP4:116) 

 

• CONCEITOS/TERMOS METALINGÜÍSTICOS: englobava os exercícios que tomavam 

conceitos e termos metalingüísticos como unidades de trabalho. 

Exemplo: 

4. Observe no texto as palavras vampiro , lobisomem , avião , trovão  e ladrão . 
� A que classe gramatical elas pertencem? 
      (PP3:100) 

 

• OUTROS: incluímos, nesta categoria, as atividades que envolviam sinais de 

pontuação, acentos e outros sinais gráficos. 

Exemplo: 

4. Como se chama o sinal que une as palavras nesses substantivos? 
(PA3:85) 

 

 Antes da análise e discussão dos resultados, gostaríamos de esclarecer 

alguns detalhes relativos ao tratamento dos dados. Em primeiro lugar, 

consideramos, no cômputo das atividades, cada um dos subitens dos exercícios – 

caso existissem subitens – e não mais a atividade como um todo, como ocorreu no 

caso do levantamento dos conteúdos de “gramática” ou “análise lingüística” 

presentes nas coleções. Desse modo, se um exercício apresentasse, por exemplo, 

três subitens, considerávamos cada um deles como um exercício. 
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 Quando os exercícios exploravam mais de uma atividade (identificação, 

classificação, comparação, etc.), considerávamos apenas a atividade principal e não 

as que constituiriam etapas intermediárias para a realização daquela. Por exemplo, 

se em um mesmo exercício o aluno fosse solicitado a identificar palavras em um 

texto e depois a classificá-las, considerávamos apenas a última atividade e não a 

outra que serviu apenas de meio para a realização daquela. Se, no entanto, o 

exercício envolvesse duas atividades independentes, considerávamos cada uma 

delas, separadamente. 

 Quanto às unidades lingüísticas exploradas nos exercícios, categorizamos 

apenas aquelas que, de fato, eram tomadas como unidade de trabalho nos 

exercícios. No caso da “ortografia”, por exemplo, era muito comum os exercícios 

envolverem palavras, mas a unidade a ser, de fato, considerada não era a palavra, 

mas, sim, a letra. Já no caso das “classes de palavras”, observávamos, às vezes, 

que alguns exercícios tomavam o texto como ponto de partida, mas a unidade a ser 

observada, na realidade, era a palavra e não o texto. 

Nesse levantamento, levamos em conta, conforme dissemos anteriormente, 

as atividades relativas à ortografia, às classes de palavras e às características dos 

gêneros de texto. No caso da ortografia, esclarecemos que foram considerados 

apenas os exercícios que envolviam as relações letra-som (regulares e irregulares) e 

não aqueles que se relacionavam à segmentação e à acentuação de palavras. 

Para finalizar, esclarecemos que esta categorização constitui, assim como a 

anteriormente apresentada para os conteúdos mais amplos, uma tentativa de 

sistematização, que apresenta, também como naquele caso, limitações, mas que 

atende ao objetivo que tínhamos de mapear alguns dos exercícios “gramática” ou 

“análise lingüística” presentes nas coleções, considerando as atividades e as 

unidades lingüísticas neles exploradas. Sabemos, por exemplo, que aquelas 

categorias contêm subcategorias, mas não tínhamos a intenção de chegar a um tal 

nível de detalhamento, considerando que se trata de um estudo exploratório. No 

caso da “produção”, por exemplo, encontrávamos, pelo menos, dois tipos de 

atividade: uma produção que poderia ser considerada como mais “simples”, mais 

“elementar” (escrever verbos no modo imperativo, por exemplo) e outra como mais 

“complexa”, mais “sofisticada” (escrever uma propaganda usando imperativos). 
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Consideramos, por fim, que esse levantamento poderá nos fornecer algumas pistas 

em relação aos procedimentos didáticos que são privilegiados nas coleções para o 

ensino de “gramática” ou “análise lingüística”, uma vez que os exercícios trazem, 

implícita ou explicitamente, uma determinada concepção de ensino e de 

aprendizagem. 

 

2.8.2. O tratamento da “ortografia” nos livros didá ticos de Língua Portuguesa 

 

2.8.2.1. Análise das atividades nas coleções de liv ros didáticos analisadas 

Consideraremos, inicialmente, os dados relativos às categorias relacionadas 

às capacidades metalingüísticas exploradas nos itens dos exercícios. A Tabela 12, a 

seguir, apresenta a freqüência de atividades em cada uma das coleções de livros 

didáticos analisadas, em cada categoria de análise. 

 

Tabela 12: Distribuição das atividades de ortografi a, por capacidade metalingüística, nas 
coleções de livros didáticos analisadas 
 

PA PP CLP Categorias 
n. % n. % n. % 

Identificação 66 20,7 57 20,2 47 25,4 
Classificação 29 9,1 20 7,1 23 12,4 
Comparação 28 8,8 28 9,9 25 13,5 
Análise 71 22,3 24 8,5 11 5,9 
Produção 74 23,2 78 27,7 55 29,7 
Conceituação 0 0,0 0 0,0 2 1,1 
Denominação 9 2,8 0 0,0 1 0,5 
Outros 42 13,2 75 26,6 21 11,4 

Total 319 100,0 282 100,0 185 100,0 
 

Como podemos observar na tabela agora apresentada, as atividades de 

produção foram as mais freqüentes nas coleções que analisamos (PA – 23,2%; PP – 

27,7%; CLP – 29,7%), isto é, na maior parte das vezes, os aprendizes eram 

solicitados a produzir formas ortográficas corretas, tomando ou não como ponto de 

partida determinadas correspondências fonográficas. Observamos, também, nos 

livros didáticos, um índice significativo de atividades de identificação (PA – 20,7%; 

PP – 20,2%; CLP – 25,4%). Eis alguns exemplos: 
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2. Pense em outras palavras que tenham sílabas terminadas em m ou n.  
 
Escreva 3 palavras que tenham sílabas terminadas com m e 3 com n. 
(CLP2:89) 
 
3. Copie as frases completando-as como quiser. Use apenas uma palavra. 
 
a) Roberta vai � as frutas para a salada. 
b) Por favor, você pode � a blusa para mim? 
c) Eu não sei � isso. 
d) Joana e Marcos vão � amanhã. 
(PA2:60) 
 
2. Transcreva do texto duas palavras com SC. 
(PP3:78) 

 

No exemplo de CLP, agora apresentado, os alunos são solicitados a escrever 

palavras com M ou N nasalizando final de sílabas (manga, melancia, bomba, 

lâmpada, etc.). Já no exemplo de PA, eles são convidados a escrever palavras, 

empregando R nas formas verbais do infinitivo (comprar, pegar, fazer, sair, etc.), 

que, inclusive, tende a não ser pronunciado, mas estas informações não são 

explicitadas no enunciado da atividade.  No caso de PP, a atividade solicita apenas 

a identificação de palavras com SC em um texto. 

Quanto aos exercícios de análise, constatamos que eles estavam 

significativamente presentes na coleção PA (22,3%), mas não em PP e CLP (8,5% e 

5,9%, respectivamente), sobretudo se considerarmos o total de atividades em cada 

uma das coleções: PP – 24 de um total de 282; CLP –11 de um total de 185.  Este 

dado nos parece preocupante, já que sabemos o quanto tais atividades são 

essenciais para a explicitação dos conhecimentos dos alunos sobre a norma 

ortográfica (cf. MORAIS, 1998). No entanto, como veremos mais adiante, as coleções 

buscaram inovar o ensino de ortografia, por meio do estímulo à elaboração de 

regras, pelos alunos. Eis alguns exemplos: 

 
2. Leia. 
  

faixa              xingar 
 
• Responda. 
Você escreveria as palavras enfai�ado  e � ingamento  com x ou ch? Por quê? 
(PA2:79) 
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7. Observe o emprego do M e do N nos nomes das frutas. 
� Depois, converse com seus colegas: o emprego do M e do N parece obedecer a alguma regra? 
(PP1:136) 
 

7. Leia as palavras abaixo em voz alta. Observe que todas as sílabas com s estão no meio das 
palavras. 

 
 
 
 
 
 
Por que algumas palavras são escritas com SS e outras com S? Responda no caderno. 
(CLP4:113) 

 

Quanto às atividades de classificação e de comparação, constatamos que 

elas também apareceram nas coleções analisadas, embora não tanto como as de 

produção e de identificação. No caso da classificação, encontramos os seguintes 

resultados: PA – 9,1% (29 de um total de 319); PP – 7,1% (20 de um total de 282); 

CLP – 12,4% (23 de um total de 185). No caso da comparação, encontramos dados 

similares a estes: PA – 8,8% (28 de um total de 319); PP – 9,9% (28 de um total de 

282); CLP – 13,5% (25 de um total de 185). Eis alguns exemplos: 

 
1. Preste atenção nas palavras destes quadrinhos e depois responda: 
 

 
 
A letra x tem o mesmo som nos dois quadrinhos? 
(CLP2:163) 

 

 

 

pensamento                                  aniversário                                   passado  
 

assadeira                                       mas sagem                                     cansado 
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2. Leia as palavras e copie-as de acordo com o som do r. 
 
torre            escuro         arruda         maravilha          torresmo          ouro 
pirralho       sereia          siri               corrente              xícara              gangorra 
 
SOM FORTE  _______________________________________________________________ 
                         _______________________________________________________________ 
 
SOM FRACO  _______________________________________________________________ 
                         _______________________________________________________________ 
(PA1:167) 
 

 Na atividade de PA, o aluno é orientado a classificar um conjunto de palavras 

de acordo com o som (“som forte” e “som fraco”) que a letra (ou dígrafo) estudada 

assumia em cada contexto, o que favorece a observação de regularidades 

ortográficas, embora o critério de classificação tenha sido dado previamente. Já na 

atividade de CLP, os estudantes são levados a comparar o som que uma mesma 

letra apresenta em palavras diferentes, observando se se trata ou não do mesmo 

som, o que contribui para a tomada de consciência de que uma mesma letra pode 

ter sons diferentes.  No entanto, é necessário esclarecermos que 

[...] mais importante do que a atividade em si é a orientação ou não que o livro 
didático pode dar em relação à discussão e à reflexão sobre a norma 
ortográfica, à medida que os alunos resolvem os exercícios. Assim, a atividade 
proposta pode ser um ditado, uma cruzadinha, um caça-palavras ou um jogo de 
“forca”, desde que se estimule a reflexão sobre as palavras enfocadas nesses 
exercícios. Não basta apenas resolver a cruzadinha: é preciso analisar as 
palavras, discutir e explicitar os conhecimentos elaborados sobre a dificuldade 
ortográfica em questão. (SILVA; MORAIS, 2005, p. 133). 
 

 Constatamos que as atividades de conceituação e de denominação estiveram 

ausentes ou muito pouco presentes nas coleções analisadas. No caso da 

conceituação, encontramos atividades apenas na coleção CLP – 1,1% (2 de um total 

de 185). Já no caso da denominação, encontramos exercícios nas coleções PA – 

2,8% (9 de um total de 319) e CLP – 0,5% (1 de um total de 185). Compreendemos 

que o pouco investimento das coleções nessas atividades está relacionado à 

compreensão de que o essencial é que os alunos aprendam a escrever 

corretamente e não que dominem conceitos e nomenclaturas relativos à ortografia. 

Eis um exemplo de cada um dos tipos de atividade: 
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2. Responda. 
 
a) A que classe gramatical pertencem as palavras terminadas em isse ? 
b) E as terminadas em ice? 
(PA4:141) 

 

Consideremos, agora, os dados quantitativos relativos à distribuição das 

atividades nas coleções analisadas, levando em conta as unidades de trabalho 

exploradas em cada uma delas. A tabela 13, a seguir, apresenta tais dados: 

 
Tabela 13: Distribuição das atividades de ortografi a, por unidade de análise, nas coleções de 
livros didáticos analisadas 
 

PA PP CLP Categorias 
n. % n. % % n. 

Letra 154 47,8 161 57,1 115 62,2 
Sílaba 27 8,4 11 3,9 15 8,1 
Morfema 47 14,6 55 19,5 7 3,8 
Palavra 62 19,3 41 14,5 38 20,5 
Frase/oração/período 20 6,2 8 2,8 5 2,7 
Parágrafo/trecho de texto 0 0,0 1 0,4 0 0,0 
Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceito/nomenclatura 9 2,8 0 0,0 3 1,6 
Outros 3 0,9 5 1,8 2 1,1 

Total 322 100,0 282 100,0 185 100,0 
 

Como podemos observar na tabela agora apresentada, a maioria das 

atividades (PA – 47,8%; PP – 57,1%; CLP – 62,2%) incidia sobre a unidade letra (ou 

dígrafo), resultado este esperado, já que estamos tratando, sobretudo, de 

correspondências letra-som. Observamos ainda que, de um modo geral, as unidades 

palavra (PA – 19,3%; PP – 14,5%; CLP – 20,5%) e morfema (PA – 14,6%; PP – 

19,5%; CLP – 3,8%) também tiveram uma presença significativa nas atividades das 

coleções. 

Nessa mesma direção, constatamos que as unidades lingüísticas maiores 

estiveram ausentes ou muito pouco presentes nas coleções, como também era 

esperado: texto (PA – 0,0%; PP – 0,0%; CLP – 0,0%); parágrafo/trecho de texto (PA 

– 0,0%; PP – 0,4%; CLP – 0,0%) e frase/oração/período (PA – 6,2%; PP – 2,8%; 

CLP – 2,7%). 

Se a letra é a unidade de trabalho mais freqüente nas coleções, quando 

consideramos as correlações entre as atividades metalingüísticas antes analisadas e 

as unidades de trabalho agora enfocadas, observaremos que, de um modo geral, 
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nas três coleções, as atividades metalingüísticas incidiam, na maioria das vezes, 

sobre a unidade letra, com resultados quase sempre superiores a 50%. No caso da 

produção, constatamos, em termos gerais, que as atividades ocorriam também  de 

modo significativo sobre as unidades morfema e palavra. Vejamos as tabelas com 

tais dados: 

 
Tabela 14: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação entre “anális e” e “unidades lingüísticas” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Análise x Letra 46 64,8 21 87,5 10 90,9 
Análise x Sílaba 1 1,4 0 0,0 1 9,1 
Análise x Morfema 10 14,1 1 4,2 0 0,0 
Análise x Palavra 14 19,7 2 8,3 0 0,0 
Análise x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Análise x Parágrafo/trecho 
de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Análise x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Análise x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 71 100,0 24 100,0 11 100,0 

 
 
Tabela 15: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação entre “classi ficação” e “unidades lingüísticas” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Classificação x Letra 18 62,1 14 70,0 19 82,6 
Classificação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Morfema 2 6,9 2 10,0 0 0,0 
Classificação x Palavra 7 24,1 4 20,0 3 13,0 
Classificação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Classificação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Classificação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Classificação x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Classificação x Outros 2 6,9 0 0,0 1 4,3 
Total 29 100,0 20 100,0 23 100,0 
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Tabela 16: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação entre “compar ação” e “unidades lingüísticas” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Comparação x Letra 22 78,6 24 85,7 18 72,0 
Comparação x Sílaba 1 3,6 0 0,0 2 8,0 
Comparação x Morfema 3 10,7 3 10,7 2 8,0 
Comparação x Palavra 2 7,1 1 3,6 3 12,0 
Comparação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comparação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comparação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Comparação x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comparação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 28 100,0 28 100,0 25 100,0 

 
 
Tabela 17: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação “conceituação ” e “unidades lingüísticas” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Conceituação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0, 
Conceituação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0, 
Conceituação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0, 
Conceituação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0, 

Conceituação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0, 

Conceituação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0, 
Conceituação x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 2 100,0 

Conceituação x Outros 0 0,0 0 0,0 o 0,0, 
Total 0 0,0 0 0,0 2 100,0 
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Tabela 18: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação entre “denomi nação” e “unidades lingüísticas” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Denominação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x 
Conceito/nomenclatura 

9 100,0 0 0,0 1 100,0 

Denominação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 9 100,0 0 0,0 1 100,0 

 
 
Tabela 19: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação “identificaçã o” e “unidades lingüísticas” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Identificação x Letra 33 50,0 39 68,4 38 80,9 
Identificação x Sílaba 12 18,2 0 0,0 2 4,3 
Identificação x Morfema 7 10,6 5 8,8 2 4,3 
Identificação x Palavra 13 19,7 9 15,8 5 10,6 
Identificação x 
Frase/oração/período 

1 1,5 0 0,0 0 0,0 

Identificação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Identificação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Identificação x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Identificação x Outros 0 0,0 4 7,0 0 0,0 
Total 66 100,0 57 100,0 47 100,0 
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Tabela 20: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação entre “outros ” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Outros x Letra 19 45,2 56 74,7 8 38,1 
Outros x Sílaba 4 9,5 11 14,7 10 47,6 
Outros x Morfema 2 4,8 3 4,0 0 0,0 
Outros x Palavra 5 11,9 3 4,0 3 14,3 
Outros x 
Frase/oração/período 

11 26,2 2 2,7 0 0,0 

Outros x Parágrafo/trecho de 
texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Outros 1 2,4 0 0,0 0 0,0 
Total 42 100,0 75 100,0 21 100,0 

 
 
Tabela 21: Distribuição das atividades de ortografi a, nas coleções de livros didáticos 
analisadas, considerando a correlação entre “produç ão” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Produção x Letra 14 18,9 7 9,0 22 40,0 
Produção x Sílaba 9 12,2 0 0,0 1 1,8 
Produção x Morfema 23 31,1 41 52,6 2 3,6 
Produção x Palavra 20 27,0 22 28,2 24 43,6 
Produção x 
Frase/oração/período 

8 10,8 6 7,7 5 9,1 

Produção x Parágrafo/trecho 
de texto 

0 0,0 1 1,3 0 0,0 

Produção x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Produção x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção x Outros 0 0,0 1 1,3 1 1,8 
Total 74 100,0 78 100,0 55 100,0 

 
 

2.8.2.2. Análise exploratória do tratamento dado à ortografia nas coleções de 

livros didáticos analisadas 

A ortografia é um dos conteúdos marcantes do ensino da gramática escolar 

tradicional, embora tenha se constituído, na realidade, muito mais como objeto de 

verificação que de ensino propriamente dito (cf. MORAIS, 1998). Considerando a 

necessidade de ensinar ortografia sistematicamente, mas estimulando a reflexão 

sobre as regras e irregularidades ortográficas (cf. MORAIS, 1998; SILVA; MORAIS, 
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2005), analisaremos, a seguir, alguns indícios de mudanças (ou não), relacionadas 

ao ensino desse conteúdo nos livros didáticos examinados. 

 Observamos, em primeiro lugar, que as coleções examinadas utilizavam, nas 

atividades propostas, textos “autênticos” e “didáticos” e, às vezes, retomavam textos 

apresentados anteriormente, solicitando, na maioria dos casos, a retirada de 

palavras deles. Dito de outro modo, os textos eram selecionados tendo como critério 

a existência, neles, de uma determinada dificuldade ortográfica ou então eram 

elaborados com a intenção explícita de servirem para o estudo de alguma relação 

letra-som, como acontece nestes exemplos:  

 
1. Leia e responda. 
 

 
 
a) Ao falar, que letras Cebolinha troca? 
_____________________________________________________________________________ 
b) O que ele pensou que ia ganhar de presente? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(PA1:223) 
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3. Quando chegou à casa de Aleixo, Alexandre encontrou este bilhete: 
 

 
 
Ajude Alexandre a entender a mensagem. Escreva o bilhete no seu caderno, substituindo as figuras 
por palavras. 
(CLP3:80) 

 

Nessas atividades, encontramos um exemplo de texto “autêntico” (PA) e um 

de texto “didático” (CLP). No primeiro caso, a tirinha é usada como ponto de partida 

para o estudo de encontros consonantais (controle, micro-computador, bicicleta). No 

segundo, é evidente um controle das palavras usadas no bilhete – usado apenas 

para analisar ortografia – em função da correspondência fonográfica explorada na 

atividade, que, no caso, era a notação do “som do X” (chave, chaleira, xícaras, 

peixe, ameixa, etc.).  

Observamos, também, que as coleções analisadas, sobretudo PP, usavam 

não só textos integrais, mas também fragmentos deles (normalmente trechos, 

frases, orações e períodos). Nesse caso, nem sempre as frases (ou orações ou 

períodos) eram do texto, pois havia também frases “fabricadas” a partir dele. Nas 

ocasiões em que usavam palavras, as coleções tendiam também a escolher 

exemplos extraídos de um texto e não de um léxico aleatório. 

 Quando as coleções usavam, nos exercícios de ortografia, um texto ou 

mesmo palavras extraídas de um, parecia existir um interesse evidente de não tratar 

as palavras isoladamente, isto é, de “contextualizar” o estudo de regras e 

irregularidades ortográficas, talvez a fim de distanciar-se do antigo ensino da norma 
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ortográfica, que, ao que tudo indica não levava isso em conta. No entanto, é 

necessário esclarecermos que, na língua portuguesa, a ortografia das palavras é 

praticamente independente dos significados que elas assumem nos textos em que 

aparecem, como observa Morais (1998). Nessa mesma direção, Schneuwly e Dolz 

(2004) acrescentam: 

Em ortografia, como em sintaxe, os problemas encontrados pelos alunos ao 
escreverem textos não podem ser diretamente relacionados à questão dos 
gêneros textuais. Mesmo que certas unidades lingüísticas sejam mais 
freqüentes em certo gênero de texto e possam, dessa maneira, favorecer mais 
facilmente grafias incorretas, as regras ortográficas são as mesmas em todos os 
textos (p. 116). 

 

Considerando também que a norma ortográfica é definida basicamente no 

nível da palavra e não do texto, os PCN do 1º e 2º ciclos  (cf. BRASIL, 1997) sugerem 

que o ensino de ortografia desenvolva-se não só a partir de textos, como também 

por meio de atividades que envolvam palavras.  Essa proposta corresponde 

exatamente àquela sugerida por Morais (1998), que, a propósito, atuou como um 

dos assessores do documento em questão63. Segundo esse autor, defender uma 

aprendizagem significativa da língua “[...] não pressupõe uma ‘ditadura do texto 

como única unidade de trabalho’, pois isso impediria o aprendiz de conhecer muitos 

aspectos da língua que estão no repertório de conhecimentos de um cidadão 

letrado”. (p. 89). 

Observamos, nos livros didáticos analisados, uma tentativa de mudança que 

se expressava no incentivo à elaboração de regras e ao registro escrito das 

regularidades ortográficas que os alunos iam descobrindo. Havia, nas coleções 

examinadas, em menor ou maior grau, um interesse de não apresentar regras 

prontas, mas, sim, de levar os alunos a elaborá-las64. Neste sentido, constatamos 

uma diferença nítida em relação aos antigos livros didáticos e de “treino ortográfico”, 

nos quais o tratamento dado à ortografia “[...] resumia-se, geralmente, à repetição e 

                                                 
63 Na realidade, os PCN não explicitam claramente isso, pois só encontramos uma nota de rodapé informando 
que o documento utilizou a descrição proposta por Artur Gomes de Morais e Ana Teberosky para os casos em 
que as regras existem (regularidades ortográficas). Estamos diante, assim, da estratégia de “apagamento da 
autoria” nos textos oficiais (MARINHO, 2003; MACHADO &  BRONCKART, 2005), que se relaciona, na teoria da 
transposição didática, à chamada “despersonalização” (CHEVALLARD , 1991). 
64 Quando exploravam irregularidades, vimos que as coleções por nós analisadas lançavam mão, muitas vezes, 
de uma reflexão sobre a semelhança ortográfica entre palavras que pertenciam a uma mesma família semântica, a 
fim de descobrir a grafia de certas palavras, sem ser necessário consultar o dicionário. 
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à memorização de regras oferecidas prontas aos alunos, através de atividades não 

promotoras de reflexão” (SILVA; MORAIS, 2005, p. 128). 

Quando se tratava de elaborar regras, nem sempre os alunos eram 

solicitados a explicitá-las espontaneamente, com suas próprias palavras, como 

ocorre na atividade de PA, apresentada mais adiante, em que os estudantes 

deveriam elaborar uma regra ortográfica de tipo morfossintático (emprego de EZA 

em substantivos derivados de adjetivos e de ESA em adjetivos que indicam o lugar 

de origem). Às vezes, sobretudo nas coleções PP e CLP, o registro das descobertas 

realizadas acontecia com a intermediação de um “auxílio-redação” –geralmente, um 

“texto” curto, com lacunas –, como veremos a seguir, no exemplo de CPL, que 

explora uma regularidade de tipo contextual (emprego de M e N antes de P e B). Eis 

as atividades: 

 
7. Agora junte-se a um colega e criem uma regra para o uso de eza e esa. Depois registre a 
conclusão no caderno. 
(PA4:157) 
 
7. Escreva a regra: 
 
Usamos o n no final da sílaba quando __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Usamos o m no final da sílaba quando _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(CLP1:75) 

 

Acreditamos que o uso do “auxílio-redação” está provavelmente relacionado a 

uma tentativa de minimização das dificuldades que os alunos poderiam encontrar ao 

elaborar as regras, seja porque eles ainda estão numa etapa inicial da 

escolarização, seja porque a natureza mesma de determinados tipos de regra 

ortográfica exigiria uma reflexão em um nível mais elaborado do ponto de vista 

psicológico65. Porém, tanto neste caso como no da elaboração “livre”, é necessário 

termos clareza de que “[...] regras não são ‘ladainhas prontas’, com um formato 

único ou que necessariamente envolvam um linguajar sofisticado” (MORAIS, 1998, p. 

104). 

Se, de um modo geral, as coleções analisadas estimulavam a elaboração de 

regras pelos alunos, elas também tendiam, às vezes, a transmitir informações sobre 

                                                 
65 Cabe também considerar que a estratégia de “auxílio-redação” também pode estar relacionada, ainda que 
indiretamente, a uma maior facilitação do trabalho pedagógico (cf. CHARTIER, 1998), reduzindo a margem de 
variação das respostas dos aprendizes.. 



167 

 

a norma ortográfica, sem que necessariamente tivessem garantido que os 

aprendizes pudessem explicitar os seus conhecimentos ortográficos, como acontece 

no exemplo de PP apresentado mais adiante. Na realidade, isso esteve quase que 

complemente ausente na coleção PA, concentrando-se nas outras duas coleções, 

sobretudo na PP. Por outro lado, nesta coleção, encontramos, em algumas 

ocasiões, atividades que envolviam apenas uma espécie de “vivência ortográfica”, 

sem estímulo algum à explicitação consciente dos conhecimentos dos alunos sobre 

a norma ortográfica, como ocorre no segundo exemplo de PP. Eis as atividades: 

 

3. Observe o som que estas palavras do texto têm em comum. 
 
bebezinho                desejava                   furioso                 paralisada   
 
� Diga em voz alta que som é esse. 
� Escreva no caderno com que letras esse som foi representado. 
 
 
 
 
 
 
      (PP2:25) 
 
 
1. Reescreva as frases, completando-as com palavras terminadas em OSA ou OSO de modo que 

façam sentido. 
• O monstro era �. 
• A flor era �. 
• Tive um pesadelo �. 
• Você é �! 
      (PP2:238) 
 

Constatamos que as coleções analisadas, sobretudo CLP e PP, usavam, às 

vezes, atividades que tinham um caráter “lúdico”, embora nem sempre elas 

estivessem (diretamente) relacionadas à ortografia. Acreditamos que tais atividades 

poderiam ter o objetivo de tornar “menos árido” o estudo das regras e irregularidades 

ortográficas, mas é necessário termos clareza de que 

Muitas vezes “vendendo” uma atividade que assume o formato de um jogo ou 
brincadeira, os autores continuam cobrando do aluno o mesmo tipo de postura 
dos exercícios de treino ortográfico [...], pois apenas esperam do aprendiz que 
“resolva” o jogo, sem incitá-lo a assumir uma atitude  de reflexão. (Silva; Morais, 
2005, p.133) 

 

As letras S e Z podem representar o mesmo som. O S, quando 
está entre vogais, representa o som de Z: furioso, paralisada, 
desejava. 
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2.8.3. O tratamento didático das “classes de palavr as” nos livros de Língua 

Portuguesa 

 

2.8.3.1. Análise das atividades de “classes de pala vras” nas coleções de 

livros didáticos analisadas 

A tabela a seguir (Tabela 22) apresenta a distribuição quantitativa das 

atividades nas três coleções de livros didáticos analisadas, considerando a 

capacidade metalingüística envolvida em cada uma delas (das atividades). 

 

Tabela 22: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, por capacidade 
metalingüísticas, nas coleções de livros didáticos analisadas 
 

PA PP CLP Categorias 
n. % n. % n. % 

Identificação 64 27,0 69 42,1 45 31,3 
Classificação 6 2,5 13 7,9 8 5,6 
Comparação 7 3,0 3 1,8 8 5,6 
Análise 57 24,1 17 10,4 8 5,6 
Produção 72 30,4 41 25,0 54 37,5 
Conceituação 13 5,5 3 1,8 2 1,4 
Denominação 15 6,3 11 6,7 9 6,3 
Outros 3 1,3 7 4,3 10 6,9 

Total 237 100,0 164 100,0 144 100,0 

 

Nas três coleções, predominaram atividades que envolviam identificação e 

produção. Nas coleções PA e CLP, encontramos mais atividades de produção 

(30,4% e 37,5%, respectivamente) que de identificação (27,0% e 31,3%, 

respectivamente). Já na coleção PP, observamos mais atividades de identificação 

(42,1%) que de produção (25,0%). Eis alguns exemplos: 

 
5. Existem outros pronomes possessivos no texto “As mil e uma noites”? Procure e escreva no 

caderno os pronomes possessivos. 
     (CLP4:131) 
 
 
3. Copie as frases no caderno, completando-as com substantivos próprios. 
• Se eu tivesse um filho, seu nome seria �. 
• Ele gostava tanto de sua mochila, que a batizou de �. 
• O rio � passa perto da minha cidade. 
• Quem mora em � é que é feliz! 
(PP3:90) 
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6. Crie avisos que poderiam ser afixados nos locais indicados a seguir. Use os verbos no modo 

imperativo. 
      a) Na porta do seu quarto.               c) Perto da lixeira da sua sala. 
      b) No banheiro da sua escola.          d) No refeitório da sua escola. 
     (PA4:222) 
 

 Nessas atividades, observamos um exemplo de identificação (CLP) e dois de 

produção (PP e PA). Neste último caso, esclarecermos que havia nas coleções tanto 

atividades de produção “elementares” como outras mais “complexas”, como atestam 

os exemplos de PP e PA, respectivamente. Não podemos afirmar isto com certeza, 

mas acreditamos que aqueles dois tipos de produção estariam relacionados à 

“aplicação em contextos restritos” e à “aplicação em contextos complexos” 

apresentadas na ficha de avaliação do Guia de Livros Didáticos do PNLD 2007, na 

seção relativa aos “conhecimentos lingüísticos”66. 

Quanto às atividades de análise, constatamos que elas estavam mais 

presentes em PA – 24,1% (57 de um total de 237) que nas outras duas coleções. No 

caso de PP e CLP, observamos um índice baixo ou muito baixo de atividades de 

análise – 10,4% (17 de um total de 164) 5,6% (8 de um total de 144) –, apesar da 

relevância que as mesmas têm na explicitação dos conhecimentos dos alunos sobre 

a língua. Vejamos alguns exemplos: 

 
4. Leia e observe os adjetivos destacados. 
  
� Mantenha sempre o vidro coberto com a gaze em um local fresco  e iluminado . Seu formigueiro 
poderá durar bastante. 
• Responda oralmente. 
      Se os adjetivos forem retirados dessa parte da instrução, eles farão falta ao leitor? Por quê? 
(PA3:157) 
 
 
7. Observe os artigos destacados nas frases do texto. 
“– Primeiro, tragam-me uma  vaca – pediu ela. 
[...] e a vaca rapidamente engoliu aquilo que para todos parecia um banquete desperdiçado.” 
Que diferença de sentido haveria se, em vez de tragam-me uma vaca , ela dissesse tragam-me a 
vaca? 
(PP3:191) 

 

Quanto às atividades de classificação e de comparação, notamos que elas 

estavam, de um modo geral, muito pouco presentes nas três coleções analisadas. 

Na coleção PA, encontramos apenas 6 atividades de classificação (2,5%) e 7 (3,0%) 
                                                 
66 No primeiro caso,  trata-se da “aplicação de um conhecimento construído ou transmitido a outros contextos – 
palavras, frases etc. – de mesmo tipo”. No outro, da “aplicação de um conhecimento construído ou transmitido a 
outros contextos diversos do abordado, mais amplos e complexos” (Brasil, 2006, p. 284). 
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de comparação, de um total de 237. Já na coleção PP, constatamos um pouco mais 

de atividades de classificação – 13 (7,9%) – e apenas 3 de comparação (1,8%), de 

um total de 164.  Na coleção CLP, encontramos somente 8 (5,6%) atividades de 

cada uma das duas categorias, de um total de 114. Eis alguns exemplos: 

 
7. Separe os nomes destes animais em dois grupos: palavras masculinas e palavras femininas. 
 
 
 
 
 
      (PP2:269) 
 
 
4. Responda. 
a) Qual é a diferença entre adjetivos e locuções adjetivas? 
b)E qual é a semelhança entre eles 
(PA4:115) 

 

Acreditamos que a baixa freqüência de atividades de classificação e de 

comparação nas coleções analisadas parece estar relacionada ao fato de as classes 

de palavras terem sido tratadas, de um modo geral, de maneira isolada e 

independente (cada classe gramatical de uma vez), o que não propiciaria um 

trabalho de categorização e de comparação de palavras pertencentes a categorias 

gramaticais distintas. Observamos ainda que, muitas vezes, as atividades de 

classificação e de comparação ocorriam em relação às subclassificações das 

classes de palavras, como mostraram os exemplos apresentados anteriormente. 

 Com relação às atividades de conceituação e de denominação, constatamos 

que elas também tiveram uma baixa freqüência nas coleções analisadas. No caso 

da conceituação, a coleção PA apresentou mais atividades (13 – 5,5%) que a PP (3 

– 1,8%) e a CLP (2 – 1,4%). Já no caso da denominação, as três coleções 

apresentaram um percentual semelhante de atividades: PA – 15 (6,3%); PP – 11 

(6,7%); CLP – 9 (6,3%). Eis alguns exemplos: 

 
Junto com o professor e colegas, definam o que são pronomes . 
(PA2:188) 
 
 
6. Observe no texto as palavras vampiro , lobisomem , avião , trovão  e ladrão . 
� A que classe gramatical elas pertencem? 
Pp3100 

 

macaco          macaca          beija-flor          tartaruga 
            tucano              arara               onça 
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Interpretamos que o pouco investimento das coleções nas capacidades de 

conceituação e de denominação estaria relacionado às críticas que os discursos 

acadêmicos e oficiais têm lançado sobre o estudo de conceitos e nomenclaturas 

gramaticais com um fim em si mesmo (cf. Geraldi, 1984; Brasil, 1997; Marinho, 1998; 

Neves, 2003). Nos PCN – documento no qual todas as coleções disseram se apoiar 

–, encontramos ressalvas explicitas a um estudo de gramática centrado em 

definições e em terminologias: 

Saber o que é substantivo, adjetivo, verbo, artigo, preposição, sujeito, 
predicado, etc.  não significa ser capaz de construir bons textos, empregando 
bem esses conhecimentos (p. 90). 
 

Em relação a essa terminologia característica, é preciso considerar que, embora 
seja peculiar a situações de análise lingüística (em que inevitavelmente se fala 
sobre língua), não se deve sobrecarregar os alunos com um palavreado sem 
função, justificado exclusivamente pela tradição de ensiná-lo. O critério do que 
deve ser ou não ensinado é muito simples: apenas os termos que tenham 
utilidade para abordar os conteúdos e facilitar a comunicação nas atividades de 
reflexão sobre a língua, excluindo-se tudo o que for desnecessário e que 
costuma apenas confundir os alunos (p. 90). 

 

Na tabela a seguir (Tabela 23), encontramos a distribuição quantitativa das 

atividades nas coleções analisadas, considerando, agora, as unidades lingüísticas 

sobre  as quais o aluno deveria atuar, ao realizar as atividades. 

 
Tabela 23: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, por unidade lingüística, nas 
coleções de livros didáticos analisadas 
 

PA PP CLP Categorias 
n. % n. % % n. 

Letra 4 1,6 0 0,0 1 0,7 
Sílaba 0 0,0 0 0,0 2 1,4 
Morfema 29 11,8 16 9,8 15 10,3 
Palavra 150 61,0 112 68,3 95 65,1 
Frase/oração/período 8 3,3 16 9,8 13 8,9 
Parágrafo/trecho de texto 13 5,3 3 1,8 1 0,7 
Texto 13 5,3 1 0,6 9 6,2 
Sinal de pontuação 1 0,4 0 0,0 0 0,0 
Acento gráfico/outros sinais 
gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros 28 11,4 16 9,8 10 6,8 
Total 246 100,0 164 100,0 146 100,0 

 

 Nas três coleções analisadas, mais da metade das atividades (PA – 61,0%; 

PP – 68,3%; CLP – 65,1%) envolvia palavras. Por outro lado, observamos, de um 

modo geral, um índice baixo de exploração de unidades lingüísticas maiores, como 
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frases, orações e períodos (PA - 3,3%; PP - 9,8%; CLP – 8,9%), parágrafos e 

trechos de textos (PA – 5,3%; PP – 1,8%; CLP – 0,7%) e textos (PA – 5,3%; PP – 

0,6%; CLP – 6,2%). Já os morfemas foram um pouco mais explorados nas 

atividades, apesar de também não serem muito freqüentes (PA – 11,8%; PP – 9,8%; 

CLP – 10,3%). 

 Primeiramente, analisamos as capacidades metalingüísticas envolvidas nas 

atividades e as unidades lingüísticas sobre as quais o aluno deveria atuar ao realizar 

aquelas atividades. Nas tabelas a seguir, apresentaremos os dados quantitativos 

relativos ao cruzamento dessas duas categorias: capacidade cognitiva x unidade 

lingüística.  

 De um modo geral, observamos que, nas três coleções, as capacidades 

cognitivas analisadas incidiam, na maioria das vezes, sobre a unidade lingüística 

“palavra”, com percentuais iguais ou superiores a 50%. 

 
Tabela 24: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “análise” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Análise x Letra 2 3,4 0 0,0 0 0,0 
Análise x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x Morfema 4 6,8 0 0,0 0 0,0 
Análise x Palavra 33 55,9 11 64,7 4 50,0 
Análise x 
Frase/oração/período 

1 1,7 3 17,6 1 12,5 

Análise x Parágrafo/trecho 
de texto 

11 18,6 1 5,9 0 0,0 

Análise x Texto 8 13,6 1 5,9 3 37,5 
Análise x Sinal de pontuação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Análise x Outros 0 0,0 1 5,9 0 0,0 
Total 59 100,0 17 100,0 8 100,0 
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Tabela 25: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “classificação” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Classificação x Letra 2 3,4 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Morfema 4 6,8 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Palavra 33 55,9 11 64,7 4 50,0 
Classificação x 
Frase/oração/período 

1 1,7 3 17,6 1 12,5 

Classificação x 
Parágrafo/trecho de texto 

11 18,6 1 5,9 0 0,0 

Classificação x Texto 8 13,6 1 5,9 3 37,5 
Análise x Sinal de pontuação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Classificação x Outros 0 0,0 1 5,9 0 0,0 
Total 59 100,0 17 100,0 8 100,0 

 
Tabela 26: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “comparação” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Comparação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Comparação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Comparação x Morfema 1 14,3 1 33,3 3 37,5 
Comparação x Palavra 6 85,7 1 33,3 4 50,0 
Comparação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 1 33,3 1 12,5 

Comparação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comparação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x Sinal de pontuação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comparação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 7 100,0 3 100,0 8 100,0 
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Tabela 27: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “conceituação” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Conceituação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Conceituação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Conceituação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Sinal de 
pontuação 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Conceituação x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Conceituação x Outros 13 100,0 3 100,0 2 100,0 
Total 13 100,0 3 100,0 2 100,0 

 
Tabela 28: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “produção” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Denominação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Sinal de 
pontuação 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x Outros 15 100,0 11 15,00 9 100,0 
Total 15 100,0 11 15,00 9 100,0 
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Tabela 29: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “identificação” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Identificação x Letra 1 1,5 0 0,0 1 2,2 
Identificação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 2 4,4 
Identificação x Morfema 5 7,7 3 4,3 3 6,7 
Identificação x Palavra 56 86,2 63 91,3 36 80,0 
Identificação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 1 1,4 2 4,4 

Identificação x 
Parágrafo/trecho de texto 

1 1,5 1 1,4 1 2,2 

Identificação x Texto 1 1,5 0 0,0 0 0,0 
Identificação x Sinal de 
pontuação 

1 1,5 0 0,0 0 0,0 

Identificação x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Identificação x Outros 0 0,0 1 1,4 0 0,0 
Total 65 100,0 69 100,0 45 100,0 

 
 
Tabela 30: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “outros” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Outros x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x Palavra 3 100,0 4 57,1 8 80,0 
Outros x 
Frase/oração/período 

0 0,0 3 42,9 1 10,0 

Outros x Parágrafo/trecho de 
texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Texto 0 0,0 0 0,0 1 10,0 
Outros x Sinal de pontuação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 3 100,0 7 100,0 10 100,0 
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Tabela 31: Distribuição das atividades de “classes de palavras”, nas coleções de livros 
didáticos analisadas, considerando a correlação ent re “produção” x “unidades” 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Produção x Letra 1 1,3 0 0,0 0 0,0 
Produção x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Produção x Morfema 19 24,1 12 29,3 7 13,0 
Produção x Palavra 46 58,2 22 53,7 34 63,0 
Produção x 
Frase/oração/período 

7 8,9 7 17,1 8 14,8 

Produção x Parágrafo/trecho 
de texto 

2 2,5 0 0,0 0 0,0 

Produção x Texto 4 5,1 0 0,0 5 9,3 
Produção x Sinal de 
pontuação 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção x Acento 
gráfico/outros sinais gráficos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 79 100,0 41 100,0 54 100,0 

 
 

2.8.3.2. Análise exploratória do tratamento didátic o das “classes de palavras” 

No estudo das “Classes de palavras”, conteúdo típico da gramática escolar 

tradicional, observamos, nas coleções por nós analisadas, algumas tentativas de 

mudanças didáticas e pedagógicas, mudanças estas reveladoras do processo de 

apropriação, nos livros didáticos, de discursos acadêmicos e oficiais sobre o ensino 

de gramática na escola. 

Em primeiro lugar, observamos que as atividades propostas, geralmente, 

partiam de textos ou então recorriam a eles em outras ocasiões. No caso da coleção 

PA, o texto escolhido era, na maioria das vezes, “didático”. Quando isto não 

acontecia, era selecionado um exemplo que apresentasse o tópico gramatical que 

se pretendia explorar. Na coleção CLP, também encontramos textos “didáticos”, mas 

não nos pareceu haver um predomínio deles. Já na coleção PP, o mais comum era o 

uso de fragmentos (frases, orações, períodos, trechos ou parágrafos) de um texto 

lido anteriormente ou ainda de frases, orações ou períodos criados a partir dele. Eis 

alguns exemplos extraídos das coleções: 
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1. Leia. 
                                    Agenda 
                      [...] 
                      Se não fosse  a minha agenda, 
                      perdia  a receita nova, 
                      esquecia  a encomenda, 
                      não estudava  para prova. 
                      [...] 
                      Se não fosse a minha agenda, 
                      não teria  solução. 
                      Só teria uma vantagem: 
                      Não faria  mais lição! 
                                 Ricardo Azevedo. Meu material escolar. 
                                     São Paulo, Quinteto Editorial, 2000. 
• Responda. 
A que classe gramatical pertencem as palavras em destaque? 
(PA3:220) 
 
 
1. Releia o texto “A história de Estevão” e responda: Todas as ações acontecem no passado? 
      (CLP4:158) 
 
 
7. Observe os finais destacados dos verbos. 
• “Tato [...] só pinta palhaços.” 
• Minduim e Tato vendem suco no palco. 
• Partimos  do circo maluco depois do espetáculo. 
� Quais são os verbos com os finais destacados? 
� Quais são as pessoas a quem os verbos se referem? 
� Escreva em seu caderno um verbo terminado em ar, um terminado em er e outro terminado em 

ir . 
      (PP3:177) 

 

Como podemos constatar nesses exemplos, as coleções analisadas 

tentaram, cada uma à sua maneira, incorporar um discurso que se tornou 

hegemônico na década de 80 e que ainda se mantém nos dias atuais67: o de “partir 

do texto” no estudo de conhecimentos gramaticais68. Contudo, como vimos, as 

coleções de livros didáticos recorriam não apenas a textos “autênticos” e “integrais”, 

mas também a textos didáticos e a fragmentos de textos maiores (frases, orações, 

períodos, trechos, parágrafos). Provavelmente, isto está relacionado à dificuldade de 

seleção de textos (ou de partes deles) que se prestem à exploração de 

determinados conteúdos gramaticais. 

                                                 
67 Atualmente, tem-se defendido também a idéia de “análise lingüística” a partir da exploração das características 
(morfossintáticas, textuais, discursivas, etc.) de diferentes gêneros de texto que circulam contextos socioculturais 
também diversos (cf. MENDONÇA, 2006). 
68 Conforme já evidenciaram algumas pesquisas (NEVES, 1990; ALBUQUERQUE, 2002; MORAIS, 2002), os 
professores parecem ter se apropriado desse discurso, apesar de, na prática, ele resultar, muitas vezes, no 
conhecido “uso do texto como pretexto” para o estudo da taxonomia gramatical própria da tradição escolar . 
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Quando as coleções usavam textos “autênticos”, observava-se, às vezes, 

uma inadequada escolarização da literatura (Soares, 1999), como aconteceu em um 

dos exemplos de atividade apresentado anteriormente, no qual se solicita a 

identificação da classe gramatical a que pertencem as palavras destacadas no 

poema. Neste caso, “[...] perde-se inteiramente a interação lúdica, rítmica com os 

poemas, que poderia levar as crianças à percepção do poético e ao gosto pela 

poesia.” (SOARES, 1999, p. 27) 

Quando não partiam de textos, observamos que as coleções PA e, sobretudo, 

CLP recorriam a atividades que poderiam ter uma intenção supostamente “lúdica” no 

início do estudo das classes de palavras. Neste caso, parece que a intenção era a 

de tornar mais agradável o estudo de um conteúdo considerado não-significativo 

para os alunos. Por outro lado, isto também pode ser uma resposta das duas 

coleções a um dos critérios de avaliação do PNLD 2007, que é o relativo à “presença 

significativa e adequada de atividades lúdicas” (Brasil, 2006, p. 286). Eis um 

exemplo: 

 
1. Imagine que você vai ganhar de aniversário um pacote cheio de brinquedos. 
    Você prefere que seja o quê? 
 
� um pacote      � um pacotinho     � um pacotão 
 
• Escreva o motivo da sua escolha. 
(PA1:205) 
 

Em algumas atividades, constatamos também tentativas de inovação por 

meio daquilo que chamaremos de “relativização da gramática”. Esta relativização 

ocorria seja em relação ao conceito e à classificação das palavras, seja em relação à 

forma e à posição (na frase, na oração) delas. Coincidentemente, encontramos, nas 

três coleções, atividades envolvendo a exploração de casos em que o “aumentativo” 

e o “diminutivo” das palavras não indicavam “tamanho grande” e “tamanho 

pequeno”69, respectivamente. Observamos, ainda, atividades que envolviam casos 

em que as terminações “ão” e “inho(a)” não indicavam nem aumentativo, nem 

diminutivo. Eis alguns exemplos: 

 

 

                                                 
69 Na coleção CLP, encontramos apenas este tipo de “relativização da gramática”. 
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1. Explique a diferença entre as palavras destacadas no trecho. 
“E só ela sabia me chamar de Preta  desse jeito que ficou tão doce. Olha que engraçado: quando 
outros diziam que eu era preta  eu achava estranho.” 

• Como você classifica cada uma delas: substantivo ou adjetivo? 
(PP4:92) 
 
 
7. Responda oralmente. 
      Os adjetivos têm de estar necessariamente após os substantivos? 
• Retire do trecho A uma rase que confirme a sua resposta. 
      (PA3:138) 
 
 
4. Observe: 
       O gato era branquinho, branquinho. 
    Converse com seus colegas e responda: 
• Por que está escrito que o gato era branquinho , branquinho  e não que era branco ? 
 
 
 
 
 
 
• Agora escreva no seu caderno uma frase usando um adjetivo no diminutivo. 
      (CLP3:72) 
 

Nestes casos, encontramo-nos diante de atividades em que parece estar 

subjacente a idéia de que o conceito, a classificação, a forma ou a posição das 

palavras, por si sós, não são absolutos. Como acertadamente observou Neves 

(2003), a gramática escolar “[...] não pode reduzir-se a uma atividade de 

encaixamento em moldes que dispensem as ocorrências naturais e ignorem as 

zonas de imprecisão ou de oscilação, inerentes à natureza viva da língua” (p. 19). 

Tomemos como exemplo o caso da classificação de palavras, apresentado 

em uma das atividades anteriores, na qual os alunos são solicitados a categorizar 

como substantivo ou adjetivo as palavras  destacadas em um trecho de um texto 

(“Preta” e “preta”). Segundo Perini (1997), a distinção entre as classes de palavras 

nem sempre é clara e bem definida e, no caso dos “substantivos” e dos “adjetivos”, 

ela, na verdade, nem existiria: trata-se, de acordo com este autor, não de duas 

classes de palavras independentes, mas de uma classe só, dentro da qual podemos 

distinguir diversos tipos de comportamento gramatical. Como nos esclarece Trask 

(2004), 

 

 

   Observe que nós usamos muitos adjetivos assim: limpinho , queridinho , 
fofinho , lindinho . 
   Os adjetivos usados no diminutivo servem para intensificar uma qualidade ou 
para mostrar carinho 
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É uma característica do português e de algumas outras línguas que uma 
palavra possa pertencer a duas ou mais classes diferentes sem mudar de 
forma. Por exemplo, cinza é um substantivo em uma bonita tonalidade de 
cinza, um adjetivo em uma saia cinza; amarela é um verbo em Vê se, na 
hora do vamos ver, você não amarela, mas é um adjetivo em A Lucinha está 
amarela porque adoeceu. Da mesma forma, direto é um substantivo em 
Popó acertou um direto no queixo do adversário, um adjetivo em Não se 
preocupe com conexões, seu vôo é direto, e um advérbio em Ela tem ficado 
aqui em casa direto. Os casos como esses são muitos, mas note-se que 
uma palavra só pode pertencer a uma parte do discurso de cada vez ( p. 
226). 

 

Observamos ainda uma tentativa de inovação nos livros didáticos que se dava 

por meio da exploração de aspectos textuais relativos às classes de palavras, como, 

por exemplo, o uso de artigos definidos e indefinidos em textos, a função dos 

adjetivos em propagandas e resenhas, o uso do imperativo em avisos e anúncios, o 

emprego de tempos verbais em histórias e crônicas e a utilização de pronomes 

como recurso de coesão textual (substituição gramatical). Eis alguns exemplos: 

 
8. Então, conclua: 
Por que, nos anúncios, os numerais quase sempre são escritos com algarismos e não por extenso? 
(PA3:198) 
 
5. Observe os artigos destacados nas frases do texto. 
“– Primeiro, tragam-me uma  vaca – pediu ela. 
[...] e a vaca rapidamente engoliu aquilo que para todos parecia um banquete desperdiçado.” 
Que diferença de sentido haveria se, em vez de tragam-me uma vaca , ela dissesse tragam-me a 
vaca? 
(PP3:191) 
 
3. Na sua opinião, por que os adjetivos são importantes na propaganda? 
    (CLP2:116) 
 

 Nos exemplos agora apresentados, observamos uma clara intersecção entre 

o estudo das classes de palavras e alguns conteúdos de “análise lingüística” 

relacionados diretamente à textualidade, como é o caso das características de 

diferentes gêneros de texto e a coesão textual. Nesses casos, as coleções 

analisadas pretendiam explorar não o estudo isolado de categorias gramaticais, mas 

o papel que elas desempenham nos textos, como sugerem, entre outros, Dias 

(2001) e Neves (2003). Na realidade, nos exemplos das coleções PA e CLP, 

observamos um tipo de análise lingüística que se volta não para os textos em geral 

ou para um texto em particular, mas para as características comuns a textos 

pertencentes a uma mesma classe, a um mesmo gênero (cf. MENDONÇA, 2006), no 

caso, os anúncios e as propagandas. 
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Observamos, ainda, em algumas atividades, a consideração da “norma  

normal ou social”, que é aquela norma, com ou sem prestígio social, realmente 

usada em uma língua, mas que não coincide necessariamente com a instituída nas 

gramáticas pedagógicas tradicionais (cf. MATTOS E SILVA, 1997). Nas coleções por 

nós analisadas, encontramos alguns casos que envolviam, basicamente, o emprego 

dos pronomes sujeito e de determinadas flexões verbais70. Vejamos alguns 

exemplos: 

 
3.   Os pronomes que se referem a pessoas são: 
       eu     tu     você     ele     ela     nós 
       vós     vocês     eles     elas 
 
      Responda no caderno: 
• Na região onde você mora, as pessoas costumam usar todos esses pronomes? 
• Quais deles vocês não usam? 
      (CLP3:129) 
 
 
7. Retire do trecho abaixo um verbo no pretérito perfeito e outro no pretérito-mais-que-perfeito. 
“Um dia, voltando da roça, encontrou o seu senhor muito bem vestido. Ele comprara ricas roupas, 
sapatos finos e belas jóias.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (PP4:67) 

 

 Nas três coleções, encontramos atividades que exploravam ou, pelo menos, 

mencionavam o emprego de “você” como pronome pessoal de 3ª pessoa do singular 

e de 3ª pessoa do plural. Na coleção CLP, observamos não só esse pronome, como 

também “a gente”, empregado como pronome de 1ª pessoa do plural, mas com a 

concordância sendo feita na 3ª pessoa do singular71.  Esses dois pronomes 

constavam, inclusive, nas tabelas de conjugação de verbos que apareciam naquela 

coleção, indiciando uma ruptura, ainda que parcial, com a tradição das gramáticas 

pedagógicas tradicionais. Eis um exemplo disto: 

                                                 
70 Na coleção PA, observamos apenas a consideração do pronome “você(s)”, na apresentação dos pronomes 
pessoais (PA2:188). 
71 De acordo com Neves (2003), esse uso é considerado, na sociedade atual, como “tolerável”, se empregado na 
linguagem coloquial, diferentemente do que acontece com construções do tipo “a gente vamos”, tomada como 
um modo de falar “grosseiro”, “errado”. 

   No dia-a-dia, o pretérito mais-que-perfeito normalmente é substituído por uma 
expressão verbal. Observe: 
O príncipe herdeiro morrera. 
O príncipe herdeiro havia morrido . 
O príncipe herdeiro tinha morrido . 
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 BRINCAR CORRER RIR 
eu 
tu 
você 
ele 
ela 
nós 
a gente 
vós 
eles 
elas 
vocês 

brinco 
brincas 
brinca 
brinca 
brinca 
brincamos 
brinca 
brincais 
brincam 
brincam 
brincam 

corro 
corres 
corre 
corre 
corre 
corremos 
corre 
correis 
correm 
correm 
correm 

rio 
ris 
ri 
ri 
ri 
rimos 
ri 
rides 
riem 
riem 
riem 

(CLP4 :145) 
 

Em suma, nos encontramos diante da tensão entre os usos reais da língua e 

aquilo que é estabelecido nas gramáticas pedagógicas tradicionais. Se, por um lado, 

observamos na tabela de conjugação agora apresentada construções como “você ri” 

e “a gente ri”, por outro, encontramos também “vós rides”, apesar de sabermos que 

o pronome “vós” está, praticamente, em desuso no nosso país. Como denuncia 

Mattos e Silva (1997), o ensino de língua portuguesa ainda se atém a estruturas que 

não são usuais nas falas correntes da maioria dos alunos e nem mesmo nas dos 

próprios professores. Como vimos, os livros didáticos analisados estão começando 

(ainda timidamente, é claro) a enxergar essa realidade. 

Observamos também nas coleções uma tendência a não apresentar 

nomenclaturas, conceitos e/ou outras informações gramaticais no início do estudo 

das classes de palavras, como acontece na tradição da gramática escolar. Em um 

primeiro momento, os alunos eram solicitados a responder a alguma atividade, que, 

como vimos, era, muitas vezes, “lúdica” ou “contextualizada” e/ou partia de um texto 

ou de um fragmento dele. Só depois disso é que  a terminologia, o conceito e/ou as 

informações técnicas eram apresentados. 

Para nós, havia um interesse evidente das coleções em não transmitir 

conhecimentos “prontos”, “acabados” aos alunos no início do estudo das classes de 

palavras. E esta preocupação também se manifestou no MP, como podemos 

perceber nestas declarações: 
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Quanto ao trabalho com as convenções da língua, inicialmente o aluno é 
levado a deduzir as funções de determinadas palavras no contexto frasal, 
passando, posteriormente, a conhecer, identificar e conceituar a classe 
gramatical a que tais palavras pertencem. (MPPA1:8) 
 
Os conhecimentos ditos gramaticais são apresentados de forma dosada, 
partindo-se do conhecimento intuitivo dos alunos para, apenas a partir dos 
volumes da 3ª e da 4ª séries, serem feitas algumas sistematizações, 
envolvendo identificações e classificações. (MPPP1:16) 
 
Depois da construção de hipóteses sobre a gramática, oferecemos a 
sistematização com a terminologia da Nomenclatura Gramatical Brasileira 
(NGB). No entanto, a ênfase não está colocada na nomenclatura 
gramatical , pois o importante é que o aluno perceba as regularidades e 
particularidades das classes de palavras nas estruturas lingüísticas. 
(MPCLP2:15) 
 

Essas inovações não substituíram totalmente as antigas práticas de ensino 

das classes de palavras e nem sempre são mais expressivas que elas. Observamos, 

muitas vezes, a versão antagônica de cada uma das inovações analisadas 

anteriormente. Entretanto, não estávamos interessados em evidenciar apenas os 

mesmos resultados a que chegaram diversos outros estudos – ensino de classes de 

palavras centrado em  conceitos e nomenclaturas gramaticais com um fim em si 

mesmos –, mas, sim, analisar as mudanças na estabilidade. Isto é, analisar o que 

muda (e permanece) no ensino de classes de palavras. 

Observamos, em algumas ocasiões, até mesmo a combinação de inovação e 

tradição na mesma atividade, o que atenderia e, ao mesmo tempo, contrariaria os 

discursos acadêmicos e oficiais sobre o ensino de gramática na escola. Eis um 

exemplo:  

 
5. Leia. 
 
Cuidado, porquinho 
 
Porquinho, porco, porcão 
por que vive focinhando 
com o focinho no chão? 
 
Porquinho, porco, porcão 
vai ficando tão redondo 
que lhe passam um facão. 
    Maria Célia Bueno. Misturando versos. 
                                           Vigília, 1986. 
 
• Copie do poema: 
a) dois substantivos terminados em – ão que não estão no aumentativo. 
b) Um substantivo terminado em – inho  que não está no diminutivo. 
 
(PA1:207) 
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No exemplo acima, combina-se “relativização da gramática” com o tão 

criticado “uso do texto como pretexto” para o estudo de conhecimentos gramaticais. 

 

2.8.4. O tratamento das “características de gêneros , tipos ou suportes de 

texto” nos livros didáticos de Língua Portuguesa 

 

2.8.4.1. Análise das atividades de “características  de gêneros, tipos ou 

suportes de texto” nas coleções de livros didáticos  analisadas 

A Tabela 32, a seguir, apresenta a freqüência de atividades em cada uma das 

coleções de livros didáticos analisadas, considerando as categorias relativas às 

capacidades metalingüísticas exploradas nos itens dos exercícios. 

 
Tabela 32: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, por capacidade metalingüística, nas coleçõe s de livros didáticos analisadas 
 

PA PP CLP Categorias 
n. % n. % n. % 

Identificação 38 19,7 36 23,1 17 30,9 
Classificação 0 0,0 1 0,6 1 1,8 
Comparação 13 6,7 11 7,1 3 5,5 
Análise 110 57,0 60 38,5 17 30,9 
Produção 16 8,3 42 26,9 4 7,3 
Conceituação 7 3,6 3 1,9 3 5,5 
Denominação 8 4,1 2 1,3 1 1,8 
Outros 1 0,5 11 7,1 9 16,4 

Total 193 100,0 156 100,0 55 100,0 
 

Em todas as coleções, as atividades de análise foram as mais freqüentes (PA 

– 57,0%; PP – 38,5%; CLP – 30,9%). Na realidade, na coleção CLP, a freqüência 

destas atividades coincidiu com a das de identificação, cada uma delas com 30,9%. 

Nas outras duas coleções, também encontramos um índice significativo de 

atividades de identificação (PA – 19,7%; PP – 23,1%), mas estas eram menos 

freqüentes que as de análise. Eis alguns exemplos: 

 
7. Discuta a questão abaixo com seu professor e colegas. Depois, registre a conclusão. 
Os cartazes são geralmente bem ilustrados, com textos curtos e escritos com letras grandes. 
Na sua opinião, por que isso acontece? 
(PA4:176) 
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8. A notícia está escrita em terceira pessoa. Por quê? 
   (PP4:170) 
 
 
1. O texto “Passarinho” é um poema. Por isso é escrito em versos. 
 

Verso é cada linha de um poema. 
 
Vamos contar quantos versos este poema tem? 
Ele tem _______ versos. 
(CLP1:95) 
 

Nesses exemplos, observamos duas atividades de análise (PA e PP) e uma 

de identificação (CLP). No primeiro caso, encontramos uma análise de 

características dos cartazes (“bem ilustrados, com textos curtos e escritos com letras 

grandes”) e das notícias (“escritas em 3ª pessoa”). Já no segundo caso, observamos 

a identificação da quantidade de versos de um poema, o que envolve, de algum 

modo, a exploração de uma das características desse gênero, que é a de ser 

organizado espacialmente em versos. 

Quanto às atividades de produção, observamos que elas estavam mais 

presentes na coleção PP – 26,9% (42 de um total de 156) que nas outras duas 

coleções. No caso de PA e CLP, encontramos poucas ou muito poucas atividades 

metalingüísticas desse tipo, sobretudo se considerarmos o total de exercícios em 

cada coleção: PA – 8,3% (16 de um total de 193); CLP – 7,3% (4 de um total de 55). 

Na atividade a seguir, o aluno é solicitado a escrever um classificado, mas é 

orientado a usar poucas palavras, que é uma das características desse gênero: 

 
7. Escreva um classificado para vender, comprar, trocar ou encontrar o que se vê nas imagens. 
 
� Um colega de classe irá ler seus classificados. 
� Lembre-se de que o espaço ocupado pelo classificado é pequeno. Portanto, utilize poucas 

palavras ao redigir seu anúncio. 
 

 
      (PP2:29) 
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Provavelmente, encontramos muito mais atividades de produção na coleção 

PP porque nela há diferentes seções que solicitam sistematicamente a produção de 

textos72, como é o caso de “Oficina de criação”, “Texto (expositivo, instrucional, 

etc.)”, “Projeto em equipe” e “Produção de texto”. Nas outras duas coleções, 

encontramos apenas uma ou duas seções em que isso acontecia. É importante 

esclarecer, no entanto, que a presença de exercícios de produção não constitui, por 

si só, uma garantia de exploração aprofundada das características de gêneros, tipos 

ou suportes de texto, como aconteceu no exemplo anteriormente mostrado. 

Quanto às atividades de classificação e de comparação, constatamos que 

elas ocorreram muito pouco nas coleções analisadas. No caso de classificação, 

observamos uma quase total ausência de atividades: PA – 0,0% (0 de um total de 

193); PP – 0,6% (1 de um total de 156); CLP – 1,8% (1 de um total de 55). Já no 

caso da comparação, encontramos um pouco mais de atividades, apesar delas 

também não serem muito freqüentes: PA – 6,7% (13 de um total de 193); PP – 7,1% 

(11 de um total de 156); CLP – 5,5% (3 de um total de 55). Eis alguns exemplos: 

 
7. Na unidade anterior você leu um texto narrativo chamado Dormir fora de casa e agora você leu o 

poema Pique-esconde. 
      Responda oralmente. 
       
      Existe diferença na forma como esses textos ocupam o espaço na página? Qual? 
     (PA1:105) 
 
 
1. No início da unidade, você leu a história de Portinari. Em Para ler mais, leu a história de Picasso. 
 
O texto a respeito de Portinari é uma biografia.  O texto a respeito de Picasso é um poema narrativo , 
ou seja, um poema por meio do qual contamos uma história. 
 
� No quadro a seguir, algumas características da biografia e do poema narrativo estão 

embaralhadas. Faça em seu caderno duas colunas. A primeira terá o título Poema narrativo.  A 
segunda terá o título Biografia . Escreva sob cada título as características correspondentes a 
cada tipo de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
     (PP4:23-4) 
 

                                                 
72 Como veremos mais adiante, essas atividades incidiram quase que exclusivamente sobre a 
unidade texto. 

● Ritmo                                             ● Rimas 
● Linguagem mais precisa              ● Explicações mais detalhadas 
● Verso                                              ● Linguagem figurada 
● Prosa 
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Nesses exemplos, observamos uma atividade de comparação e outra de 

classificação. Na atividade de PA, o aluno é solicitado a comparar textos de gêneros 

diferentes (conto e poema) no que se refere à organização espacial deles na página 

(parágrafos convencionais no conto e versos e estrofes no poema), o que propicia a 

observação de diferenças entre os gêneros e a reflexão sobre como eles se 

constituem. Já na atividade de PP, o aluno é orientado a classificar características  

de dois gêneros de texto (“poema narrativo” e “biografia”). Note-se que no primeiro 

caso, além de proceder à comparação, o aluno era chamado a explicitar 

verbalmente (“analisar”) as características dos gêneros em foco. 

De um modo geral, as coleções apresentaram poucas atividades relativas à 

conceituação e à denominação. Quanto à conceituação, tivermos os seguintes 

percentuais: PA – 3,6% (7 de um total de 193); PP – 1,9% (3 de um total de 156); 

5,5% (3 de um total de 55). Já para denominação, encontramos os seguintes 

resultados: PA – 4,1% (8 de um total de 193); PP – 1,3% (2 de um total de 156); 

1,8% (1 de um total de 55). Como exemplos, destacamos os seguintes exercícios: 

 
2. Um poema é composto de estrofe  e versos.  
 
• Leia uma das estrofes do poema: 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa estrofe há quatro versos. 
 
• Agora, junte-se a um colega e discutam o que vocês acham que é verso e o que é estrofe. Depois 

registre a conclusão no caderno. 
      (PA2:202) 
 
 
2. Dependendo da forma como é apresentado, um texto pode ser classificado de várias maneiras. 

Por exemplo, como anúncio, texto para teatro, poema, etc. 
 
� Como pode ser classificado o texto “Bom remédio!”? 
      (PP2:208) 
 

Nos exercícios agora apresentados, o aluno é solicitado a conceituar verso e 

estrofe e a nomear um gênero de texto (no caso, um poema). Como apontamos 

anteriormente, atividades como essas não tiveram uma presença significativa nas 

coleções. Em uma análise inicial, interpretamos que isto poderia estar relacionado 

“Uma coisa, no entanto, 
impede que eu me levante: 
sentado nas minhas costas, 
há um enorme elefante.” 
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ao pressuposto de que o mais importante não seria conceituar ou nomear os 

gêneros ou aspectos deles, mas, sim, compreender suas características lingüísticas, 

textuais e discursivas. No entanto, como discutiremos mais adiante, as coleções 

transmitiam, elas mesmas, e com uma certa regularidade, diversas informações 

sobre os gêneros explorados, incluindo o conceito e o nome deles. Voltaremos a 

este ponto da discussão. 

Na tabela a seguir (Tabela 32), encontramos os dados quantitativos 

referentes à distribuição das atividades nas coleções analisadas, considerando, 

neste momento, as unidades lingüísticas exploradas em cada uma delas. 

 
Tabela 22: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, por unidade de análise, nas coleções de liv ros didáticos analisadas 
 

PA PP CLP Categorias 
n. % n. % n. % 

Letra 0 0,0 2 1,3 0 0,0 
Sílaba 0 0,0 1 0,6 0 0,0 
Morfema 5 2,6 12 7,7 7 12,7 
Palavra 4 2,1 2 1,3 1 1,8 
Frase/oração/período 9 4,7 10 6,4 4 7,3 
Parágrafo/trecho de texto 18 9,3 6 3,8 3 5,5 
Texto 142 73,6 118 75,6 34 61,8 
Conceito/nomenclatura 15 7,8 5 3,2 4 7,3 
Outros 0 0,0 0 0,0 2 3,6 

Total 193 100,0 156 100,0 55 100,0 
 

 Nas coleções examinadas, mais da metade das atividades (PA – 73,6%; PP – 

75,6%; CLP – 61,8%) incidia sobre textos, o que era de se esperar, considerando-se 

que eram voltadas à exploração das características de gêneros, tipos ou suportes de 

texto. Nessa mesma direção, constatamos que as unidades lingüísticas menores, 

como a letra (PA – 0,0%; PP – 1,3%; CLP – 0,0%), a sílaba (PA – 0,0%; PP – 0,6%; 

CLP – 0,0%) e a palavra (PA – 2,1%; PP – 1,3%; CLP – 1,8%), estiveram ausentes 

ou muito pouco presentes nas coleções. No caso dos morfemas, observamos um 

pouco mais de atividades (PA – 2,6%; PP – 7,7%; CLP – 12,7%), todas elas 

incidindo sobre “rimas” de poemas.  

Já as partes de textos, como frases, orações, períodos (PA – 4,7%; PP – 

6,4%; CLP – 7,3%), parágrafos e trechos de texto (PA – 9,3%; PP – 3,8%; CLP – 

5,5%), ocorreram com freqüência um pouco mais alta. 
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 Considerando as correlações entre as capacidades metalingüísticas e as 

unidades lingüísticas analisadas, observamos que, de uma maneira geral, nas três 

coleções, as primeiras incidiam, na maioria dos casos, sobre a unidade texto, com 

percentuais quase sempre superiores a 50%. 

 
Tabela 32: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre “análise” 
e “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Análise x Letra 0 0,0 1 1,7 0 0,0 
Análise x Sílaba 0 0,0 1 1,7 0 0,0 
Análise x Morfema 1 0,9 0 0,0 0 0,0 
Análise x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Análise x 
Frase/oração/período 

5 4,5 7 11,7 1 5,9 

Análise x Parágrafo/trecho 
de texto 

8 7,3 2 3,3 1 5,9 

Análise x Texto 96 87,3 49 81,7 14 82,4 
Análise x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Análise x Outros 0 0,0 0 0,0 1 5,9 
Total 110 100,0 60 100,0 17 100,0 

 
Tabela 33: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre 
“classificação” x “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Classificação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Classificação x Palavra 0  0 0,0 0 0,0 
Classificação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Classificação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Classificação x Texto 0 0,0 1 100,0 1 100,0 
Classificação x 
Conceito/nomenclatura 

0  0 0,0 0 0,0 

Classificação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 0 0,0 1 100,0 1 100,0 
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Tabela 34: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre 
“comparação” x “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Comparação x Letra 0 0,0 1 9,1 0 0,0 
Comparação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Comparação x Morfema 2 15,4 1 9,1 0 0,0 
Comparação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Comparação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 1 9,1 0 0,0 

Comparação x 
Parágrafo/trecho de texto 

1 7,7 0 0,0 0 0,0 

Comparação x Texto 10 76,9 8 72,7 3 100,0 
Comparação x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Comparação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 13 100 11 100,0 3 100,0 

 
 
Tabela 35: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre 
“conceituação” x “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Conceituação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Conceituação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Conceituação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Conceituação x 
Conceito/nomenclatura 

7 100,0 3 100,0 3 100,0 

Conceituação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 7 100 3 100,0 3 100,0 
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Tabela 36: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre 
“denominação” x “unidades”  
 
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Denominação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Morfema 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x 
Parágrafo/trecho de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denominação x Texto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Denominação x 
Conceito/nomenclatura 

8 100,0 2 100,0 1 100,0 

Denominação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 8 100 2 100,0 1 100,0 

 
Tabela 37: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre 
“identificação” x “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Identificação x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Identificação x Sílaba 0 0,0 1 2,8 0 0,0 
Identificação x Morfema 2 5,3 8 22,2 6 35,3 
Identificação x Palavra 4 10,5 1 2,8 1 5,9 
Identificação x 
Frase/oração/período 

3 7,9 2 5,6 3 17,6 

Identificação x 
Parágrafo/trecho de texto 

9 23,7 4 11,1 2 11,8 

Identificação x Texto 20 52,6 20 55,6 5 29,4 
Identificação x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Identificação x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 38 100,0 36 100,0 17 100,0 
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Tabela 38: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre “outros” 
x “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Outros x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x Morfema 0 0,0 0 0,0 1 11,1 
Outros x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Outros x 
Frase/oração/período 

1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Parágrafo/trecho de 
texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Texto 0 0,0 1 100,0 7 77,8 
Outros x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros x Outros 0 0,0 0 0,0 1 11,1 
Total 1 100,0 1 100,0 9 100,0 

 
 
Tabela 39: Distribuição das atividades de “caracter ísticas de gêneros, tipos ou suportes de 
texto”, nas coleções de livros didáticos analisadas , considerando a correlação entre 
“produção” x “unidades”  
 

PA PP CLP Unidades 
n. % n. % n. % 

Produção x Letra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Produção x Sílaba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Produção x Morfema 0 0,0 3 7,1 0 0,0 
Produção x Palavra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Produção x 
Frase/oração/período 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção x Parágrafo/trecho 
de texto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção x Texto 16 100,0 39 92,9 4 100,0 
Produção x 
Conceito/nomenclatura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção x Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 16 100,0 42 100,0 4 100,0 

 
 
 

2.8.4.2. Análise exploratória do tratamento dado às  “características dos 

gêneros, tipos ou suportes de texto” nas coleções d e livros didáticos 

analisadas 

 A prática de análise lingüística voltada à exploração das características de 

diferentes gêneros de texto pode ser considerada como algo “novo” no eixo didático 

relativo à reflexão sobre a língua. Se desde a década de 80 defendemos o texto 

como unidade básica do ensino de português (cf. GERALDI, 1984), só mais 
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recentemente é que passamos a considerar a noção de gêneros textuais (cf. 

SANTOS, 2004), sobretudo no âmbito da “análise lingüística” (cf. MENDONÇA, 2006). 

 Como o “novo” não substitui inteiramente o “antigo”, mas antes disputa 

espaço com ele, resultando numa complexa tensão entre  continuidade e 

descontinuidade (cf. MORTATTI, 2000), analisaremos alguns aspectos que poderiam 

ser considerados reveladores, principalmente, de continuidades na exploração de 

um conteúdo “novo”: as características de diferentes gêneros textuais. Como nos 

esclarece Mendonça (2006), 

O tema abordado – a prática de AL a serviço do trabalho com gêneros – 
remete a uma proposta de ensino de língua materna relativamente recente, 
se tomarmos o momento a partir do qual se impulsionaram realmente as 
tentativas de sua implementação em sala de aula. Por isso, é natural que 
surjam várias dúvidas no movimento de aproximação/distanciamento quanto 
a essa perspectiva de ensino de língua (p. 86-87). 

 

 Primeiramente, observamos que as coleções analisadas, sobretudo PA e 

CLP, usavam nas atividades relativas à exploração das características dos gêneros 

não apenas textos “autênticos”, isto é, textos com uma existência independente da 

escola e que, portanto, circulam no contexto extra-escolar, mas também textos 

“didáticos”, isto é, textos elaborados com a intenção explícita de abordar 

determinados conteúdos escolares e que, na maioria das vezes, não existem além 

dos muros da escola73. 

Na realidade, como observam Schneuwly & Dolz (2004), todos os gêneros 

explorados no contexto escolar, inclusive os “autênticos”, são textos escolares, uma 

vez que “o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do gênero de 

referência, construída numa dinâmica de ensino-aprendizagem, para funcionar numa 

instituição cujo objetivo primeiro é precisamente este”. (p. 81) 

Como vimos na seção anterior, o uso de textos didáticos também esteve 

presente no estudo das classes de palavras, mas, agora, a questão assume uma 

dimensão completamente diferente, na medida em que não estamos mais tratando 

de palavras, mas, sim, de textos, ou melhor, de gêneros textuais. Nesse sentido, nos 

questionamos em relação aos motivos de as coleções recorrerem a textos 

                                                 
73 O gênero “redação escolar” é um exemplo de uma construção da escola que ultrapassou os seus domínios e se 
tornou um mecanismo de seleção no mercado de trabalho. 
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“didáticos”, já que estamos diante de um exemplo de um artifício (didático) 

inteiramente desnecessário. 

No exemplo de atividade apresentado a seguir, observamos a utilização de 

um texto didático para exploração de características de um determinado gênero 

(propaganda). Eis o exercício: 

 
3. Compare as duas propagandas: 
 

 
 
Responda no caderno: 
 
• Qual é a diferença entre elas? 
• De qual delas você gostou mais? Por quê? 

 

 Nesta atividade, o aluno é solicitado a comparar duas propagandas, 

observando a diferença entre elas, e a escolher aquela de que mais gostou, 

explicitando os motivos dessa escolha. Como podemos observar no exercício, trata-

se de duas versões de uma mesma “propagada”, uma com uma linguagem mais 

concisa e informal que a outra, aproximando-me mais do que é uma propaganda. 

 Observando os exercícios de ortografia que apareciam logo após a tarefa que 

estamos analisando, percebemos uma nítida relação entre elas. Nas duas 

“propagandas”, encontramos palavras terminadas em “u” (cacau, berimbau) que são 

retomadas no exercício de ortografia, que explora exatamente palavras terminadas 

em “l” e em “u”. Não sabemos se a “propaganda” foi elaborada realmente com a 

intenção de servir também para o estudo da ortografia ou se ela foi aproveitada 
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depois, mas, de toda maneira, é curioso que os autores tenham privilegiado o estudo 

de um aspecto normativo como a ortografia, a partir do mesmo texto artificial que 

criaram. Queremos enfatizar, porém que acreditamos não exisitr uma única razão 

para explicar o uso de textos didáticos na exploração das características dos 

gêneros. 

No caso da propaganda fabricada, parece-nos que o uso do texto artificial era 

uma forma de contrastar mais as características do gênero. Acreditamos que isso 

também pode ter a ver com uma certa “simplificação”, um certo tom “formalista”, que 

queira tipificar demais cada gênero, transmitir certas características prototípicas, em 

lugar de uma exploração estética/pragmática mais refinada, menos amarrada. 

 Como vimos anteriormente, as coleções apresentaram poucas atividades em 

que se solicitava dos alunos a conceituação e a denominação de aspectos ligados 

às características dos gêneros. Contudo, como já anunciamos, apresentavam 

sistematicamente uma série de informações sobre os gêneros explorados, incluindo, 

mas não se limitando, a seus conceito e  denominação. Segundo Mendonça (2006), 

é necessário que o professor tenha uma familiaridade prévia com o gênero que vai 

explorar com os alunos. Entretanto, em sala de aula, o movimento deveria ser 

contrário: 

[...] com a mediação do professor, os alunos iriam perceber algumas dessas 
características com o auxílio da AL. Eles estariam, assim, desafiados a 
pensar sobre os porquês da organização lingüística e discursiva do gênero 
em questão e a construir saberes sistematizados a respeito, sem 
necessariamente terem acesso a um conceito sobre o gênero (p. 77-78). 

  

Observamos que as coleções apresentam, às vezes,  as tais informações 

sobre os gêneros depois de algum exercício, como se os dados transmitidos 

servissem como uma espécie de “sistematização” dos conhecimentos explorados 

ou, até mesmo, como uma espécie de resposta às atividades propostas. Em outras 

ocasiões, as informações eram apresentadas antes das atividades e, neste caso, os 

exercícios que as sucediam pareciam ter, muitas vezes, um certo sentido de 

“aplicação” de conhecimentos transmitidos. Estes conhecimentos também 

assumiam, às vezes, um sentido de mero “a título de informação”. Vejamos alguns 

exemplos: 
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2. O que tem num dos lados do cartão-postal? E no outro? 
 
 
 
 
 
 
 
(PP2:171) 
 
 
O poema 
 
O poema é um tipo de texto escrito em verso. Quando você lê um poema, pode perceber que ele é 
parecido com uma musica, pois tem ritmo . São os versos que dão o ritmo ao poema.  
Cada linha do poema é um verso.  
 
Geralmente, as palavras finais dos versos terminam com o mesmo som que uma outra palavra do 
poema. Quando isso acontece, dizemos que o poema tem rimas . 
 
2. Observe o poema “Pé de flor” e responda no caderno: 
 
• Quantos versos tem esse poema? 
• Ele tem rimas? Quais? 
(CLP3:55) 
 

 Encontramos, nas coleções analisadas, um investimento na exploração das 

características de poemas e, na maioria das vezes, esta exploração incidia apenas 

sobre os aspectos formais desse gênero (conceito de verso, estrofe e rima), como 

também constatou Soares (1999). Esta ênfase apareceu claramente em vários dos 

exemplos analisados anteriormente. Não estamos desconsiderando a importância da 

forma nesses gêneros, mas entendemos que é necessário ir além, considerando 

outros aspectos não tão visíveis como esses.  

 
2.8.5. Síntese da análise do tratamento didático do s conteúdos de 

“gramática” ou “análise lingüística” 

 

Considerando a relação entre os conteúdos abordados e as atividades 

metalingüísticas exploradas nos exercícios, constatamos que, enquanto as 

atividades de produção e de identificação eram as mais freqüentes no caso da 

“ortografia” e das “classes de palavras”, as de análise eram, por sua vez, as mais 

freqüentes no caso das “características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”. 

Geralmente, num dos lados do cartãocartãocartãocartão----postalpostalpostalpostal, chamado de frentefrentefrentefrente, há uma foto 

ou figura; no outro lado, o versoversoversoverso, há uma mensagem, acompanhada de dados – 

nome e endereço completos – de quem receberá o cartão. 

 



197 

 

Nesse sentido, as atividades de análise apareceram mais relacionadas ao um 

conteúdo considerado “novo” no ensino de “análise lingüística”, o que se expressou, 

também, no baixo índice que elas apresentaram no caso da “ortografia” e das 

“classes de palavras”, em duas (PP e CLP) das três coleções analisadas. Dito de 

outro modo, algumas das coleções pareciam encontrar uma certa dificuldade para 

elaborar atividades de análise, quando se tratava dos antigos conteúdos do ensino 

de gramática (ortografia e classes de palavras), muito marcados, na tradição escolar, 

pela memorização. 

Esses dados parecem apontar, assim, para a necessidade de um debate 

urgente, em nosso país, sobre a inovação do tratamento didático de certos 

conteúdos da tradição do ensino da gramática escolar, que, por terem um papel no 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, não podem ser 

simplesmente abandonados ou continuarem sendo tratados como um “mal 

necessário”, mantido às custas de um ensino meramente transmissivo, como é o 

caso, por exemplo, da ortografia e da concordância verbo-nominal. Conforme 

analisamos anteriormente, as coleções examinadas têm procurado encontrar 

algumas soluções para isso, mas não as discutiremos agora. Voltaremos a esta 

questão mais adiante. 

Com relação às atividades de classificação e de comparação, constatamos 

que elas ocorreram pouco ou muito pouco no estudo das “classes de palavras” e no 

das “características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”, mas não no da 

“ortografia”. No primeiro caso (no das classes de palavras), acreditamos que isso 

aconteceu porque as coleções trataram, na maioria das vezes, cada uma das 

classes separadamente. No segundo (no das características dos gêneros), 

compreendemos que as coleções não consideraram que essas atividades seriam tão 

relevantes para exploração dos gêneros e das suas características. Salientamos, no 

entanto, que observação de semelhanças e diferenças entre textos de um mesmo 

gênero ou de gêneros diferentes constituiria uma estratégia adequada para 

exploração de suas características, já que, segundo nossa perspectiva,   permitiria, 

ao aprendiz tomar consciência de propriedades de diferentes tipos (textuais, 

estilísticas, etc.) de diferentes gêneros semelhantes ou distintos. 

Quanto às atividades de conceituação e de denominação, constatamos que 

elas estavam, de modo geral, (muito) pouco presentes – às vezes, ausentes – nas 

coleções examinadas, tanto no caso da “ortografia” e das “classes de palavras”, 
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comoe no das “características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”. Se, por um 

lado, esse pouco investimento pode estar relacionado às críticas ao estudo de 

conceitos e nomenclaturas com um fim em si mesmo, por outro, acreditamos que 

também pode haver, pelo menos no caso da ortografia, alguma relação com a 

natureza do próprio conteúdo, que não se adequaria muito à exploração de 

conceitos e denominações. 

Considerando, agora, a relação entre os conteúdos abordados e as unidades 

lingüísticas exploradas nos exercícios, constatamos que estas estavam diretamente 

vinculadas àqueles (aos conteúdos). Se a letra e a palavra eram as unidades 

privilegiadas, respectivamente, no estudo da “ortografia” e no das “classes de 

palavras”, o texto era a unidade principal quando o conteúdo eram as 

“características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”. Nessa mesma perspectiva, 

vimos que, enquanto as unidades lingüísticas maiores (texto, parágrafos, frases, 

etc.) ocorriam muito pouco (ou não apareciam) no caso da “ortografia” e no das 

“classes de palavras”, as unidades menores da língua (letra, sílaba, palavra, etc.) 

estavam ausentes ou muito pouco presentes no caso das “características dos 

gêneros, tipos ou suportes de texto”. 

Quando consideramos as relações entre os diferentes modos do aluno agir 

sobre a língua (identificação, classificação, comparação, etc.) e as unidades de 

linguagem sobre as quais aquelas ações aconteciam (letra, sílaba, palavra, texto, 

etc.), observamos que as diversas categorias de atividade incidiam, na maioria das 

vezes, também sobre as unidades anteriormente indicadas como as mais freqüentes 

em cada um dos conteúdos: letra (“ortografia”), palavra (“classes de palavras”) e 

texto (“características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”). 

Na análise do tratamento dado ao ensino dos três conteúdos mais freqüentes 

nas coleções examinadas (“ortografia”, “classes de palavras” e “características dos 

gêneros, tipos ou suportes de texto”), observamos algumas mudanças ou tentativas 

de mudança, que, muitas vezes, apareciam acompanhadas de permanências em 

relação ao antigo ensino de gramática. Essas continuidades e descontinuidades 

estavam relacionadas, basicamente, a dois aspectos principais: o “uso de textos” e a 

“apresentação de informações”. 

Com relação ao uso de textos no estudo de conteúdos da tradição do ensino 

da gramática escolar (especialmente ortografia e classes de palavras), constatamos 

que as coleções analisadas demonstravam uma busca de apropriação de um 
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discurso muito difundido na década de 1980 – “trabalhar com textos” no ensino de 

conhecimentos gramaticais e ortográficos –, embora nem sempre se encontrasse, é 

claro, uma coincidência total entre o que tem sido defendido no âmbito do discurso 

acadêmico e oficial – estudo das funções que determinadas categorias gramaticais 

assumem nos textos ou, mais recentemente, nos gêneros – e o que os livros 

didáticos, às vezes,  apresentavam : “uso do texto como pretexto”74. 

Observamos, ainda, que as coleções analisadas usavam tanto textos 

“autênticos” como “didáticos”, inclusive na exploração das “características dos 

gêneros, tipos ou suportes de texto”. No caso da “ortografia” e das “classes de 

palavras”, os autores dos livros didáticos elaboravam “textos” que, intencionalmente, 

apresentavam os conteúdos que seriam abordados. Já no caso das “características 

dos gêneros, tipos ou suportes de texto”, acreditamos que os autores tendiam a 

inventar “textos” que tinham claramente as características do gênero que se 

pretendia explorar, evitando, assim, textos mais maleáveis (ou naturais) quanto às 

características do gênero. 

Com relação à apresentação de informações sobre os conteúdos gramaticais 

ou lingüísticos estudados, constatamos que, no caso da ortografi e no das classes 

de palavras – conteúdos “clássicos” do ensino da gramática escolar –, havia um 

interesse de não apresentar regras, conceitos ou nomenclaturas “prontos”, pelo 

menos de início. Tratava-se, portanto, de uma “mudança na estabilidade”, pois os 

conteúdos eram os mesmos da tradição da gramática escolar, mas a abordagem 

deles ia muitas vezes de encontro àquela tradição. Observamos, inclusive, um 

incentivo à construção, pelos alunos,  de regras e de conceitos, embora nem sempre 

isto acontecesse. 

Por outro lado, no caso das “características dos gêneros, tipos ou suportes de 

texto” – conteúdo considerado “novo” no ensino de “conhecimentos lingüísticos” –, 

notamos que as coleções transmitiam – não só depois das atividades, mas também 

antes – uma série de informações sobre os gêneros explorados (conceito, 

denominação, características formais específicas, etc.). Quando as coleções 

transmitiam informações sobre os gêneros, sem antes terem garantido que os 

alunos tivessem a oportunidade de refletir sobre eles (sobre os gêneros), 

constatamos uma espécie de “estabilidade na mudança”, isto é, trata-se de um 

                                                 
74 Segundo Albuquerque (2002), o “uso do texto como pretexto” parecia ser, para as professoras participantes do 
estudo por ela desenvolvido, uma nova forma de ensinar os conteúdos antigos (ortografia e gramática). 
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conteúdo “novo”, mas que era tratado, às vezes, como os “velhos” conteúdos da 

gramática escolar. 

Albuquerque (2002), ao analisar como os professores estão se apropriando 

de propostas oficiais de ensino de leitura, também observou que o “trabalho com 

textos” era realizado por meio da utilização de procedimentos pedagógicos “antigos” 

(definição, identificação, classificação), os mesmos usados no ensino “tradicional” de 

gramática e ortografia. De acordo com a autora, os professores se apropriariam dos 

discursos acadêmico e oficial, levando em conta “o que é possível e pertinente de 

ser feito em sala de aula, dentro de suas condições de trabalho, e reorganizam suas 

práticas com base nessa questão” (p. 347). 

Santos (2004), analisando as representações sociais de professoras sobre a 

escrita e o seu ensino, também constatou que o “trabalho com textos” era 

incorporado às antigas práticas de ensino de língua escrita. Segundo a autora, a 

introdução do “novo” não implica, necessariamente, o abandono das “antigas” 

práticas, uma vez que “as professoras se apropriam de práticas e conceitos a partir 

de uma dinâmica em que novo e antigo se entrecruzam na busca de compreensão 

de fenômenos antes desconhecidos” (p. 163). 

 No caso dos livros didáticos por nós analisados, observamos que essa 

combinação entre “antigo” e “novo” apareceu claramente, por exemplo, no estudo 

das “classes de palavras”: as coleções mantiveram o ensino das categorias 

gramaticais tradicionais, apresentando as classes uma a uma (substantivo, adjetivo, 

artigo, pronome, etc.), tal como acontecia no “antigo” ensino da gramática escolar, 

mas, ao mesmo tempo, traziam algumas “inovações” em relação a esse ensino 

(relativização da gramática, exploração de aspectos textuais, consideração da norma 

de uso real da língua, tendência à não-apresentação de conceitos e nomenclaturas 

no início do estudo das classes). 

 Essas evidências parecem coincidir, assim, com os resultados encontrados 

por Aparício (2006), ao analisar a inovação no ensino de gramática em duas 

coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa destinadas a turmas de 5ª a 8ª 

séries, recomendadas pelo PNLD 2002 (“ALP – Análise, linguagem e pensamento” e 

“Tecendo textos”). De acordo com a autora, a análise por ela desenvolvida 

evidenciou as seguintes conclusões: 
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[...] os livros didáticos focalizados, enquanto instância de didatização de 
saberes para o professor, solidarizam noções teórico-metodológicas vindas 
da tradição gramatical e da teoria lingüística, dando origem a noções 
escolares de análise lingüística não totalmente incompatíveis/incongruentes 
com as noções veiculadas pelos textos de referência, mas diferentes 
dessas. Cremos que essa solidarização é uma maneira de atender a duas 
expectativas do professor (do editor, do próprio aluno e da sociedade): a de 
um ensino inovador e produtivo de gramática e a da não exclusão, na 
escola, do ensino de gramática tradicional (p. 125). 

 

 Essa combinação entre “tradição” e “inovação” apareceu muito nitidamente na 

resenha de uma das coleções que analisamos, no Guia de Livros Didáticos 2007. 

Segundo este documento, o tratamento dado aos conhecimentos lingüísticos na 

coleção PA “ora adota uma orientação transmissiva, que oferece regras e definições 

prontas, ora assume um enfoque teórico-metodológico que favorece a reflexão e a 

construção de conhecimentos (p. 254). 

Em suma, os “novos” livros didáticos de Língua Portuguesa estão 

apresentando, sim, tentativas de mudança em relação ao antigo ensino de 

gramática, embora não exatamente da mesma maneira como tem sido defendido 

nos discursos acadêmicos e oficiais sobre o ensino de “conhecimentos lingüísticos”. 

Essa constatação contrariaria, assim, as expectativas de muitos daqueles que 

estabelecem como deve ser o ensino de língua na escola (representantes da 

“academia” e da “noosfera”). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou investigar o tratamento dado ao ensino de “gramática” ou 

“análise lingüística” em currículos e livros didáticos da área de Língua Portuguesa, 

analisando mudanças, sobretudo didáticas, em relação ao antigo ensino da 

gramática escolar. Trata-se, portanto, de uma investigação que tem como eixo a 

análise de mudanças nos “textos do saber”, mas que não se limita a uma crítica 

deles. Nesse sentido, nossa investigação visa muito mais a colaborar para uma 

melhor compreensão de como textos oficiais e livros didáticos legitimados pelo 

Governo estariam instituindo determinadas concepções e práticas sobre o ensino de 

“gramática” ou “análise lingüística” na escola. 

Considerando a escola não como um simples espaço de reprodução de 

conhecimentos elaborados no âmbito da ciência e da cultura, mas, sim, como um 

lugar de reelaboração (Cf. CHEVALLARD, 1991) e, inclusive, de produção de saberes 

(Cf. CHERVEL, 1988; 1998), compreendemos os currículos e os livros didáticos, eles 

também, como resultado de uma complexa rede em que se entrelaçam, de um lado, 

transformação e construção de saberes e, de outro, tradição e inovação no ensino 

dos conteúdos escolares. 

Quando analisamos o tratamento dado ao ensino de “gramática” ou à “análise 

lingüística” nos chamados “textos do saber”, observamos que enquanto alguns 

textos oficiais (PCN e Guias do PNLD) usavam uma nova terminologia (“análise e 

reflexão sobre a língua”, “prática de análise lingüística”, “conhecimentos lingüísticos”) 

para o eixo didático designado como “gramática”, na tradição escolar, outros 

documentos (os currículos do estado de Pernambuco)75 mantiveram esta 

denominação, contrariando, assim, a tendência observada por Marinho (1998), nos 

documentos curriculares estaduais de Língua Portuguesa das décadas de 80/90. 

Quanto às coleções de livros didáticos analisadas, constatamos que apenas 

uma delas usou uma nova nomenclatura (“Estudo da língua”), enquanto que as 

outras duas empregaram as denominações “Gramática” e “Descobrindo a 

gramática”, indo, assim, de encontro a uma tendência observada na maioria das 

                                                 
75 Recordemos que a “Proposta pedagógica da rede municipal de ensino do Recife: construindo competências” 
não considerava o eixo de ensino relativo à “gramática” ou à “análise lingüística”. Por isso, não retomaremos 
aquele documento nesta parte do trabalho. 
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coleções aprovadas no PNLD 2007, que usavam, majoritariamente, os termos 

“língua” ou “linguagem” e não a palavra “gramática”. 

O termo “análise lingüística”, ao que tudo indica, foi usado em substituição à 

mais antiga expressão “ensino de gramática”, inicialmente, por Geraldi (1997[1984]), 

no livro “O texto na sala de aula”. Segundo este autor, o uso daquela expressão “não 

se deve ao mero gosto por novas terminologias”, pois, de acordo com ele, a “análise 

lingüística” incluiria “tanto o trabalho sobre questões tradicionais da gramática 

quanto questões mais amplas a propósito do texto” (p. 74). 

Compreendemos que o emprego daquela expressão e de outras semelhantes 

relaciona-se, de fato, a uma complexa ampliação do eixo didático designado 

tradicionalmente como “gramática”, que agora estaria voltado para “[...] uma nova 

perspectiva de reflexão sobre o sistema lingüístico e sobre os usos da língua, com 

vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos” 

(MENDONÇA, 2006, p. 205). Por outro lado, trata-se, também, da substituição de uma 

palavra com uma conotação extremamente negativa – “gramática” –, que, por isso, 

deveria dar lugar a uma outra – “análise lingüística” – mais adequada àquela 

ampliação do eixo didático em discussão. 

Quando conceituavam “gramática”, os textos oficiais e os livros didáticos 

tendiam a mencionar os conceitos de “gramática normativa” (regras que devem ser 

seguidas), “descritiva” (regras que são seguidas) e “internalizada” (regras que o 

usuário da língua domina), divulgados em diferentes obras sobre o ensino de 

gramática (cf. TRAVAGLIA, 1996; FRANCHI (2006 [1991]). Quanto ao conceito de 

“análise lingüística”, tendiam a recuperar, implícita ou explicitamente, a conceituação 

de “análise lingüística” desenvolvida por Geraldi (1991), no livro “Portos de 

passagem”: “[...] conjunto de atividades que tomam uma das características da 

linguagem como seu objeto: o fato de ela poder se remeter a si própria” (p. 189-190). 

Com relação aos objetivos do ensino de “gramática” ou “análise lingüística”, 

os currículos e os Guias do PNLD analisados tendiam a considerar que aquele eixo 

didático não tinha um fim em si mesmo, pois serviria, na verdade, para o 

desenvolvimento das capacidades de leitura/escuta e de produção de textos orais e 

escritos. Mas, encontramos, em alguns dos currículos e no Guia de Livros Didáticos, 

menções, também, ao desenvolvimento de conhecimentos e capacidades relativas à 

própria atividade de análise da língua. Já os livros didáticos estabeleciam, no 
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manual do professor, metas mais relacionadas ao domínio da gramática ou da língua 

em si mesmas, sem mencionar explicitamente o desenvolvimento da competência 

comunicativa.  

Considerando tais dados, constatamos que o domínio da chamada “norma-

padrão” não era mais colocado explicitamente como objetivo central do ensino de 

“gramática” ou “análise lingüística”76, o que provavelmente expressa uma tentativa 

de distanciamento do ensino da gramática escolar tradicional. Entretanto, como 

esclarece Neves (2003), não seria verdade dizer que essa gramática é normativa, 

uma vez ela teria se restringido, quase que exclusivamente, ao reconhecimento e à 

classificação de palavras e de funções sintáticas. Do nosso ponto de vista, o domínio 

da “norma-padrão” (a norma lingüística, de prestígio social, realmente usada) 

constitui um dos eixos da prática de “análise lingüística”, mas, ao que parece, esse 

aspecto tem sido, atualmente, também negligenciado (Cf. NEVES, 2003; MORAIS, 

2002). 

Sem colocarmos em questão a importância do desenvolvimento de práticas 

significativas de leitura e produção de diferentes gêneros textuais na escola e, 

menos ainda, sem visarmos a uma volta ao antigo ensino de gramática, 

acreditamos, assim como Neves (2003), que a escola tem a obrigação, sim, de 

ensinar a norma-padrão, mas ela (a escola) parece ter descuidado disso, 

atualmente. 

Não se trata, do nosso ponto de vista, da escolha de uma coisa ou de outra, 

mas da conciliação de ambas: ensinar a “norma culta realmente usada” (MATTOS E 

SILVA, 1997), paralelamente ao desenvolvimento de práticas de leitura e produção de 

textos em sala de aula. Pensamos que esta conciliação – entre os conhecimentos 

textuais e discursivos, de um lado, e os notacionais e normativos, de outro – 

constitui, atualmente, um dos maiores desafios impostos não só aos currículos e aos 

livros didáticos, mas, também, e sobretudo, aos professores. 

 Quanto à relação entre “gramática” ou “análise lingüística” e leitura/escuta e 

produção de textos orais e escritos, constatamos que tanto os documentos oficiais 

(currículos e Guias do PNLD) como os livros didáticos consideravam que aqueles 

eixos didáticos deveriam ser tratados de maneira articulada, sendo a análise e a 

                                                 
76 Na realidade, o Guia de Livros Didáticos apresenta o domínio da norma culta como um dos objetivos do 
ensino de Língua Portuguesa. 
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reflexão sobre a língua um instrumento para a leitura e a produção de textos. Essa 

proposta representa, assim, uma mudança em relação ao antigo ensino de 

conhecimentos gramaticais, se considerarmos que as aulas de gramática não se 

relacionavam, via de regra, com as de leitura e de produção textual. Muitas vezes, 

essa desarticulação era tanta, que encontrávamos (ou ainda encontramos?) até 

mesmo um professor específico de “gramática” e um outro de “redação”. 

 Se os documentos oficiais e os livros didáticos se apresentam, muitas vezes, 

como “portadores” de mudanças em relação ao antigo ensino da gramática, é 

comum encontramos neles críticas explícitas ao ensino até então praticado nas 

escolas. Observamos, no caso dos currículos, que, todos eles, em maior ou menor 

grau, criticaram a tradição do ensino da gramática escolar, numa tentativa, digamos, 

de combater o “antigo” e de propor a sua substituição pelo “novo” (Cf. MORTATTI, 

2000). Essas críticas não apareceram, no entanto, de maneira explícita nos Guias do 

PNLD e nem sempre elas eram encontradas nos livros didáticos (nos manuais do 

professor), talvez porque as coleções retomavam, de forma mais clara, na seleção 

dos conteúdos e na elaboração das atividades, determinados elementos dessa 

tradição, combinando, muitas vezes, “inovação” e “tradição”. 

 Em relação à necessidade de uma reflexão sistemática, explícita e consciente 

sobre a língua na escola, observamos que os currículos dos anos/séries iniciais 

analisados nem sempre assumiam isso muito claramente, apesar das evidências 

atualmente disponíveis sobre o papel da explicitação consciente dos conhecimentos 

lingüísticos dos alunos para o desenvolvimento da competência comunicativa (CF. 

TEBEROSKY, 1993; MORAIS, 1998; 1999; MELO, 2002; FERREIRA; SPINILLO, 2003; 

ALMEIDA, 2003). Em outras palavras, aqueles currículos tendiam a sugerir uma 

“análise lingüística” mais intuitiva e assistemática que explícita e organizada, como 

parece acontecer nos PCN do 1º e 2º ciclos, que propõem, principalmente, a 

reflexão sobre a língua em situações de compreensão e produção de textos, o que 

eles designam como “atividade epilingüística”. 

 Em contraposição, o Guia do Livro Didático tem considerado, nas suas duas 

últimas edições, o “favorecimento da reflexão metalingüística” como um dos critérios 

de análise dos manuais didáticos, mas não sabemos se esta rubrica estaria sendo 

interpretada, pelos avaliadores, como uma “reflexão explícita e consciente sobre a 

língua” ou apenas como a “exploração de nomenclaturas gramaticais”, como 
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também observou Bunzen (2008). Desse modo, dependendo da maneira como 

concebemos aquela expressão, teremos resultados diferentes em relação à análise 

do “trabalho com os conhecimentos lingüísticos” nos manuais didáticos. 

 As coleções de livros didáticos examinados, por sua vez, pareciam concordar 

(no manual do professor) quanto à necessidade de uma reflexão explícita e 

consciente sobre a língua, embora isto não aparecesse de modo muito claro. 

Todavia, como discutiremos mais adiante, encontramos poucas atividades de 

“análise” no caso do estudo da “ortografia” e das “classes de palavras”, atividades 

essas que seriam essenciais para a explicitação consciente dos conhecimentos 

gramaticais ou lingüísticos dos alunos. Esses resultados, revelam, assim, uma 

decalagem77 entre a “metodologia de referência” e a “metodologia de concepção” (cf. 

PUREN, 2002). 

 Segundo nossa opinião, a reflexão metalingüística – entendida como a 

capacidade de refletir de modo explícito e consciente sobre a língua e sobre os seus 

usos, mas não necessariamente de maneira verbalizada – deveria ser estimulada, 

sistematicamente, na escola, a fim de que os alunos pudessem explicitar, inclusive 

verbalmente, seus conhecimentos tanto sobre a norma culta realmente usada 

quanto sobre os gêneros textuais e suas propriedades gramaticais, textuais e 

discursivas. Esse trabalho não envolveria, obrigatoriamente, o uso de uma 

terminologia técnica, embora ela também possa ser usada, tendo a clareza de que 

devemos “[...] ir além da nomenclatura [...]; atribuir-lhe a função que, de fato, lhe 

cabe: a de nomear as unidades da língua, sem que tenha, portanto, um fim em si 

mesma” (ANTUNES, 2007, p.79-80). 

 Quanto aos conteúdos de “gramática” ou “análise lingüística”, constatamos 

que os currículos tendiam a sugerir que eles fossem selecionados a partir das 

necessidades apresentadas pelos alunos na leitura e na produção de textos. Esta 

idéia recupera, em parte, aquela sugerida por Geraldi (1997 [1984]), que propunha a 

“análise lingüística” a partir dos textos produzidos pelos alunos e não – como 

defendem os PCN do 1º e 2º ciclos – de “[...] textos especialmente bem escritos, de 

                                                 
77 Segundo Chartier (2007), as contradições observadas nos livros didáticos e, sobretudo nos currículos e em 
outros textos oficiais, devem ser vistas, também, como resultado de uma tentativa de conciliação de interesses 
divergentes, uma vez que se trata de “textos políticos”. 
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autores reconhecidos, a fim de que, analisando os recursos que utilizam, possam 

aprender com eles” (BRASIL, 1997, p. 82). 

 Observamos, especialmente nos currículos dos anos/séries iniciais,  um 

investimento maior, nos conteúdos indicados, na exploração de conhecimentos 

textuais e discursivos, o que demonstra uma preocupação – legítima, diga-se de 

passagem – com o desenvolvimento de práticas significativas de leitura e produção 

de textos na escola. Esses resultados indicam, além disso, uma tentativa de 

mudança nos discursos curriculares dessa área, considerando-se que antes o eixo 

mais importante do ensino de língua materna era a gramática – na realidade, uma 

“certa gramática”. 

Mas, se analisarmos também a questão com “outros olhos”, veremos que, 

desde a década de 80, o “texto” assumiu o lugar da “gramática”, ao menos nos 

discursos oficiais, e o ensino da “norma lingüística de prestígio” parece não mais 

encontrar espaço tão legítimo. É exatamente isso o que parece também estar 

acontecendo na área de alfabetização (cf. MORAIS, 2006), na qual o “trabalho com 

textos” (o eixo do letramento) parece vir se sobrepondo em demasia ao “ensino 

sistemático da escrita alfabética” (o eixo da alfabetização). Como discutimos 

anteriormente, não se trata, é claro, de optar por uma ou outra perspectiva, mas, 

sim, da conciliação de ambas. 

Por outro lado, encontramos, no Guia do Livro Didático, uma consideração 

das diversas dimensões que constituem a linguagem, que se expressou na 

consideração, em um dos critérios de análise, da exploração de conhecimentos 

fono-ortográficos, relativos a marcas convencionais de segmentação da escrita 

(como pontuação e paragrafação), morfossintáticos, semânticos, textuais, 

discursivos e sociolingüísticos (variação lingüística). 

Já no caso dos livros didáticos, constatamos que os “antigos” conteúdos de 

gramática (como “ortografia” e “classes de palavras”) dividiam a cena com os 

“novos” conteúdos de “análise lingüística” (como “características dos diversos 

gêneros de textos”), embora aqueles ainda ocupassem um espaço bastante 

significativo nas obras. Essa combinação atenderia, assim, ao mesmo tempo, a 

necessidade de mudança e a de manutenção do ensino da tradicional gramática 

escolar. Contrariando a tendência observada nos currículos, os livros didáticos de 1ª 

a 4ª séries aprovados no PNLD 2004 e 2007 apresentavam um baixo índice de 
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exploração de conhecimentos textuais e, sobretudo, discursivos (cf. COSTA VAL; 

CASTANHEIRA, 2005; BUNZEN, 2008). 

 Com relação ao tratamento didático da “gramática” ou “análise lingüística”, os 

currículos tendiam, na maioria das vezes, a propor uma reflexão sobre os textos dos 

alunos ou de “bons autores”, que, posteriormente, seria ou não sistematizada. Já no 

Guia do Livro Didático, encontramos a explicitação de uma metodologia, ao que tudo 

indica, menos ocasional e mais sistemática, via observação, memorização, análise, 

generalização, aplicação e sistematização, metodologia essa que também apareceu 

nos PCN do 3º e 4º ciclos. Essas duas abordagens, segundo nossa opinião, não se 

excluem e cada uma delas tenta, à sua maneira, distanciar-se do esquema clássico 

das aulas de gramática, baseado na dedução (definição, exemplificação e 

aplicação), que, ao que tudo indica, se relaciona ao controle (da conduta dos alunos) 

que o ensino tradicional da gramática escolar cumpriria no interior da sala de aula 

(cf. BATISTA, 1997). 

 Quando examinamos as coleções de livros didáticos, constatamos, porém, 

que algumas delas apresentavam poucas atividades de “análise”, quando se tratava 

dos conteúdos tradicionais do ensino da gramática escolar (ortografia e classes de 

palavras), o que indica, à primeira vista, uma dificuldade em inovar o ensino dos 

antigos conteúdos gramaticais. Por outro lado, constatamos, de modo geral, um 

investimento não expressivo em atividades de “conceituação” e de “denominação”, o 

que parece atestar mais uma tentativa de distanciamento do ensino pouco produtivo 

de conceitos e nomenclaturas com fins em si mesmos. Mas, isso não significa que 

as coleções não usavam mais terminologias gramaticais: elas (as coleções) apenas 

não cobravam explicitamente (ou cobravam pouco) esse conhecimento dos alunos. 

Quanto às unidades lingüísticas exploradas nos exercícios dos livros 

didáticos, constatamos que a “letra”, a “palavra” e o “texto” eram as unidades 

privilegiadas no estudo da “ortografia, das “classes de palavras” e das 

“características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”, respectivamente. Esses 

resultados indicam, assim, uma relação entre os conteúdos de ensino e as unidades 

lingüísticas exploradas, contrariando, uma hipotética expectativa de que o “texto” 

deveria constituir, sempre, a unidade de ensino do Português. Se, na maioria das 

vezes, isto é verdade, em outras, como no caso da “ortografia”, essa exigência não 

assume um caráter “obrigatório”. 
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 Conforme evidenciaram nossos dados, os conteúdos mais presentes nas 

coleções analisadas foram “ortografia” e “classes de palavras”, conteúdos clássicos 

das aulas de português, que, na realidade, eram, quase que exclusivamente, aulas 

de gramática (cf. BATISTA, 1997). Entretanto, ao analisarmos o tratamento didático 

daqueles conteúdos, constatamos duas inovações principais em relação à tradição 

gramatical escolar: o uso de textos e a tendência à não-apresentação de regras, 

conceitos e nomenclaturas “prontos”. Já no caso da exploração das “características 

dos gêneros textuais”, um conteúdo “novo” no eixo didático “análise lingüística”, 

observamos que as coleções recorriam, desnecessariamente, a textos didáticos e, 

às vezes, transmitiam, à moda da tradição, diversas informações sobre os gêneros. 

 Esses dados parecem, assim, contrastar, em parte, com aqueles encontrados 

por Biruel (2002), ao analisar duas coleções de livros didáticos (“ALP – Análise, 

linguagem e pensamento” e “Linguagem e interação”) de 1ª a 4ª séries, 

recomendadas pelo Guia de Livros Didáticos do PNLD 2000-2001. De acordo com 

os resultados do estudo, as coleções revelaram dificuldades na didatização de 

conteúdos de “análise lingüística” (variação lingüística, pontuação, ortografia e 

classes de palavras), levando-se em conta os conhecimentos acadêmicos então 

disponíveis sobre o tema. Elas pouco incentivavam os alunos a observar, analisar e 

explicitar os seus conhecimentos sobre a língua. 

Como indicaram os resultados de nosso trabalho, as inovações observadas 

nos livros didáticos não substituíram, inteiramente, as “velhas” maneiras de ensinar 

gramática, mas revelaram tentativas de mudança em tempos de transição. Por isso, 

as coleções analisadas apresentavam não apenas “mudanças na estabilidade” (por 

exemplo, mantinha-se o ensino de classes de palavras, mas as classificações eram 

relativizadas), como também “estabilidades na mudança” (por exemplo, transmitiam-

se informações sobre as características dos gêneros textuais). Segundo Mendonça 

(2006), “[...] atravessamos um momento especial, em que convivem ‘velhas’ e 

‘novas’ práticas no espaço da aula de gramática, por vezes, conflituosas” (p. 201). 

Segundo nosso ponto de vista, a combinação entre “tradição” e “inovação,” 

observada, principalmente, nos livros didáticos, não deve ser analisada tão somente 

como uma “incoerência teórico-didática”, mas, também, como resultado, talvez, da 

consideração de uma “coerência pragmática” (CHARTIER, 2000). Segundo Lerner 

(2004), os professores tendem, muitas vezes, a escolher “[...] livros que lhes 
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garantam certa segurança, porque confirmam seu saber-fazer e estão de acordo 

com uma lógica escolar estabelecida (sem levar em conta a qualificação que deles 

possam fazer-se no Guia)” (p. 117). 

Se os livros didáticos por nós examinados exploravam as “classes de 

palavras”, considerando, por exemplo, o papel textual das categorias gramaticais, 

nem por isso eles abriam mão de determinados procedimentos “antigos”, como 

retirar palavras do texto, mesmo que, para isso, as duas coisas aparecessem 

associadas, no mesmo exercício. Esses resultados se relacionam, assim, com as 

soluções pragmáticas encontradas pelos professores, ao tentar inovar o ensino não 

só de gramática, mas também de leitura e de produção de textos, conforme 

demonstrado em estudos recentes (Cf. MORAIS, 2002; ALBUQUERQUE, 2002; SANTOS, 

2004; APARÍCIO, 2006). 

Em suma, o que aparece nos livros didáticos não é o resultado de uma mera 

transposição direta dos discursos acadêmicos e oficiais sobre o ensino de 

“gramática” ou “análise lingüística” na escola, nem uma construção inteiramente 

original, mas uma espécie de “acomodação” dos discursos inovadores aos antigos 

modos de ensinar gramática. Embora os documentos oficiais (currículos e Guias do 

PNLD) apresentem não apenas um “discurso institucional” (autoridade política), mas 

também um “discurso acadêmico” (autoridade científica) (cf. VOURZAY, 1999), eles 

não são, mesmo assim, uma reprodução do “savoir savant”, tampouco uma invenção 

totalmente distinta dele. 

Nesse contexto, consideramos necessário o desenvolvimento de mais 

estudos sobre mudanças no ensino de “gramática” na escola, considerando, 

sobretudo, como os professores estão buscando inovar aquele eixo didático da área 

de língua materna que, aparentemente, menos teria mudado até agora, se 

comparado aos de leitura e de produção de textos. Paralelamente, acreditamos, 

também, na necessidade de desenvolvermos estudos, numa perspectiva histórica, 

sobre o ensino de gramática na escola brasileira, a fim de caracterizarmos mais 

claramente esse “ensino tradicional da gramática escolar”, para não o tratarmos 

sempre como um todo homogêneo, que se repetiu, sem alterações, ao longo do 

tempo (Cf. MORTATTI, 2000; ÂNGELO, 2005). 

Consideramos que investigações desse tipo poderão, ainda, nos ajudar a 

compreendermos melhor não só a história do ensino da gramática escolar, mas, 
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também, a situação atual da “prática de análise lingüística”, pois, como observa 

Chartier (2000, p.42), « [...] certaines bonnes idées ont pu être oubliées ou rejetées, 

mais si elles aporttent um réel avantage aux maîtres et aux enfants, elles sont 

finalement redécouvertes e appliquées tôt ou tard ». 

Para finalizar, acreditamos, assim como Morais (2002), na necessidade de 

avançarmos mais no debate acadêmico e pedagógico sobre o tratamento didático do 

amplo eixo didático “análise lingüística”. Para isso, compreendemos ser necessário 

levar em conta, pelo menos, os seguintes aspectos: a) a “prática de análise 

lingüística” a partir da exploração das características dos diferentes gêneros textuais; 

b) a consideração, no ensino de “conhecimentos gramaticais”, da norma lingüística 

de prestígio social realmente usada, isto é, aquela, de fato, usada pelas pessoas 

cultas em nosso país; c) a necessidade de uma reflexão explícita e consciente 

(metalingüística) sobre as características dos gêneros textuais e sobre a norma culta 

de uso real. 

Compreendendo que este trabalho poderá oferecer subsídios à elaboração de 

documentos oficiais e à avaliação e produção de livros didáticos, esperamos que 

contribua, mais amplamente, para a discussão sobre as atuais mudanças no ensino 

de Língua Portuguesa, tendo a consciência de que, um dia, elas não serão mais tão 

“novas”, mas, mesmo assim, merecerão, talvez, ser ainda (re)interpretadas. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO I: CONTEÚDOS DE “ANÁLISE  E REFLEXÃO  SOBRE A LÍNGUA”  (PCN – 1º CICLO) 
 
 
• Análise da qualidade da produção oral, alheia e própria (com ajuda), considerando:  

• presença/ausência de elementos necessários à compreensão de quem ouve;  
• adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa.  

• Escuta ativa de diferentes textos produzidos na comunicação direta ou mediada por 
telefone, rádio ou televisão, atribuindo significado e identificando (com ajuda) a 
intencionalidade explícita do produtor.  

• Identificação (com ajuda) de razões de mal-entendidos na comunicação oral e suas 
possíveis soluções.  

• Comparação (com ajuda) entre diferentes registros utilizados em diferentes situações 
comunicativas.  

• "Leitura" para os alunos que ainda não lêem de forma independente:  
• relação oral/escrito: estabelecimento de correspondência entre partes do oral e 

partes do escrito em situação onde o texto escrito é conhecido de cor, considerando 
indicadores como segmentos do texto, índices gráficos, etc.;  

• relação texto/contexto: interrogar o texto, buscando no contexto elementos para 
antecipar ou verificar o sentido atribuído.  

• Análise dos sentidos atribuídos a um texto nas diferentes leituras individuais e 
identificação dos elementos do texto que validem ou não essas diferentes atribuições de 
sentido (com ajuda).  

• Análise — quantitativa e qualitativa — da correspondência entre segmentos falados e 
escritos, por meio do uso do conhecimento disponível sobre o sistema de escrita.  

• Revisão do próprio texto com ajuda:  
• durante o processo de redação, relendo cada parte escrita, verificando a articulação 

com o já escrito e planejando o que falta escrever;  
• depois de produzida uma primeira versão, trabalhando sobre o rascunho para 

aprimorá-lo, considerando as seguintes questões: adequação ao gênero, coerência 
e coesão textual, pontuação, paginação e ortografia.  

• Explicitação de regularidades ortográficas.  
• Exploração das possibilidades e recursos da linguagem que se usa para escrever a 

partir da observação e análise de textos impressos, utilizados como referência ou 
modelo. 

  
(BRASIL, 1997, p. 117-118) 
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ANEXO II: CONTEÚDOS DE “ANÁLISE  E REFLEXÃO  SOBRE A LÍNGUA”  (PCN – 2º CICLO) 
 
 

• Análise da qualidade da produção oral alheia e própria, reconhecendo progressivamente 
a relação entre as condições de produção e o texto decorrente (no que diz respeito tanto 
à linguagem como à organização do conteúdo).  

• Comparação entre diferentes registros utilizados em diferentes situações comunicativas.  
• Análise dos sentidos atribuídos a um texto nas diferentes leituras individuais e discussão 

dos elementos do texto que validem ou não essas diferentes atribuições de sentido.  
• Revisão do próprio texto:  

• durante o processo de redação, relendo cada parte escrita, verificando a articulação 
com o já escrito e planejando o que falta escrever;  

• depois de produzida uma primeira versão, trabalhando sobre o rascunho para 
aprimorá-lo, considerando as seguintes questões: adequação ao gênero, coerência 
e coesão textual, pontuação, paginação e ortografia.  

• Exploração das possibilidades e recursos da linguagem que se usa para escrever a 
partir da observação e análise de textos especialmente bem escritos.  

• Análise de regularidades da escrita:  
• derivação de regras ortográficas;  
• concordância verbal e nominal (e outros aspectos que se mostrem necessários a 

partir das dificuldades de redação).  
• relações entre acentuação e tonicidade: regras de acentuação.  

  
(BRASIL, 1997, p. 133-134) 
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ANEXO III: CONTEÚDOS DE “PRÁTICA  DE ANÁLISE  LINGÜÍSTICA”  (PCN - 3º E 4º CICLOS) 
 

• Reconhecimento das características dos diferentes gêneros de texto, quanto ao conteúdo 
temático, construção composicional e ao estilo: 
∗ reconhecimento do universo discursivo dentro do qual cada texto e gêneros de texto se 

inserem, considerando as intenções do enunciador, os interlocutores, os procedimentos 
narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e conversacionais que privilegiam, e a 
intertextualidade (explícita ou não); 

∗ levantamento das restrições que diferentes suportes e espaços de circulação impõem na 
estruturação de textos; 

∗ análise das seqüências discursivas predominantes (narrativa, descritiva, expositiva, 
argumentativa e conversacional) e dos recursos expressivos recorrentes no interior de 
cada gênero; 

∗ reconhecimento das marcas lingüísticas específicas (seleção de processos anafóricos, 
marcadores temporais, operadores lógicos e argumentativos, esquema dos tempos 
verbais, dêiticos etc.). 

 
• Observação da língua em uso de maneira a dar conta da variação intrínseca ao processo 

lingüístico, no que diz respeito: 
∗ aos fatores geográficos (variedades regionais, variedades urbanas e rurais), históricos 

(linguagem do passado e do presente), sociológicos (gênero, gerações, classe social), 
técnicos (diferentes domínios da ciência e da tecnologia); 

∗ às diferenças entre os padrões da linguagem oral e os padrões da linguagem escrita; 
∗ à seleção de registros em função da situação interlocutiva (formal, informal); 
∗ aos diferentes componentes do sistema lingüístico em que a variação se manifesta: na 

fonética (diferentes pronúncias), no léxico (diferentes empregos de palavras), na 
morfologia (variantes e reduções no sistema flexional e derivacional), na sintaxe 
(estruturação das sentenças e concordância). 

 
• Comparação dos fenômenos lingüísticos observados na fala e na escrita nas diferentes 

variedades, privilegiando os seguintes domínios: 
∗ sistema pronominal (diferentes quadros pronominais em função do gênero): 

preenchimento da posição de sujeito, extensão do emprego dos pronomes tônicos na 
posição de objeto, desaparecimento dos clíticos, emprego dos reflexivos etc.; 

∗ sistema dos tempos verbais (redução do paradigma no vernáculo) e emprego dos tempos 
verbais (predominância das formas compostas no futuro e no mais que perfeito, emprego 
do imperfeito pelo “condicional”, predominância do modo indicativo etc.); 

∗ predominância de verbos de significação mais abrangente (ser, ter, estar, ficar, pôr, dar) 
em vez de verbos com significação mais específica; 

∗ emprego de elementos dêiticos e de elementos anafóricos sem relação explícita com 
situações ou expressões que permitam identificar a referência; 

∗ casos mais gerais de concordância nominal e verbal para recuperação da referência e 
manutenção da coesão; 

∗ predominância da parataxe e da coordenação sobre as estruturas de subordinação. 
 
• Realização de operações sintáticas que permitam analisar as implicações discursivas 

decorrentes de possíveis relações estabelecidas entre forma e sentido, de modo a ampliar os 
recursos expressivos: 
∗ expansão dos sintagmas para expressar sinteticamente elementos dispersos no texto que 

predicam um mesmo núcleo ou o modificam78; 
∗ integração à sentença mediante nominalizações da expressão de eventos, resultados de 

                                                 
78 Exemplos: 
a) Naquela casa morava um velhinho muito bondoso. Ele deixou Pedrinho esconder lá.  Um velhinho muito 
bondoso que morava naquela casa/ O morador daquela casa, um velhinho muito bondoso, deixou...; 
b) Meu tio comprou um carro velho que parecia não estar nada bom de motor.  Meu tio comprou um carro velho, 
aparentemente nada bom de motor. 



224 

 

eventos, qualificações e relações79; 
∗ reordenação dos constituintes da sentença e do texto para expressar diferentes pontos 

de vista discursivos, como a topicalidade, a informação nova, a ênfase80; 
∗ expansão mediante coordenação e subordinação de relações entre sentenças em 

parataxe (simplesmente colocadas lado a lado na seqüência discursiva)81; 
∗ utilização de recursos sintáticos e morfológicos que permitam alterar a estrutura da 

sentença para expressar diferentes pontos de vista discursivos, como, por exemplo, uma 
diferente topicalidade ou o ocultamento do agente (construções passivas, utilização do 
clítico “se” ou verbo na terceira pessoa do plural)82, o efeito do emprego ou não de 
operadores argumentativos e de modalizadores; 

∗ redução do texto (omissões, apagamentos, elipses) seja como marca de estilo, seja para 
diminuir redundâncias ou para evitar recorrências que n„o tenham caráter funcional ou 
não produzam desejados efeitos de sentido. 

 
• Ampliação do repertório lexical pelo ensino-aprendizagem de novas palavras, de modo a 

permitir: 
∗ escolha, entre diferentes palavras, daquelas que sejam mais apropriadas ao que se quer 

dizer ou em relação de sinonímia no contexto em que se inserem ou mais genéricas/mais 
específicas (hiperônimos e hipônimos); 

∗ escolha mais adequada em relação à modalidade falada ou escrita ou no nível de 
formalidade e finalidade social do texto; 

∗ organização das palavras em conjuntos estruturados em relação a um determinado tema, 
acontecimento, processo, fenômeno ou mesmo objeto, como possíveis elementos de um 
texto; 

∗ capacidade de projetar, a partir do elemento lexical (sobretudo verbos), a estrutura 
complexa associada a seu sentido, bem como os traços de sentido que atribuem aos 
elementos (sujeito, complementos) que preencham essa estrutura; 

∗ emprego adequado de palavras limitadas a certas condições histórico-sociais 
(regionalismos, estrangeirismos, arcaísmos, neologismos, jargões, gíria); 

∗ elaboração de glossários, identificação de palavras-chave, consulta ao dicionário. 

                                                                                                                                                         
79 Exemplos: 
a) O carro correndo daquele jeito, saiu e bateu no poste. Morreram os dois que estavam no banco da frente. A 
alta velocidade fez perder o controle do carro que bateu em um poste, matando os dois passageiros do banco 
dianteiro. 
b) As mudas de alface são muito sensíveis à qualidade do terreno. É preciso que elas sejam plantadas em um 
canteiro bem adubado e removido. A sensibilidade das mudas de alface à qualidade do terreno requer que o 
plantio seja feito em um canteiro bem adubado e removido. 
80 Exemplos: 
a) Eu já li esse livro quando estava no terceiro ano. ↔ Esse livro eu já li quando estava no terceiro ano. ↔ No 
terceiro ano, eu já li esse livro. 
b) A gente não faz direito a redação quando faz depressa. ↔ Depressa, a gente não faz direito a redação. ↔ A 
gente, depressa, não faz direito a redação. ↔ A redação a gente não faz direito quando faz depressa. 
c) Minha tia pôs foi o gato num saco e jogou bem longe. ↔ Foi o gato que minha tia pôs no saco e jogou bem 
longe. 
81 Exemplos: 
a) Eu tava no banheiro aí o balão caiu eu não vi. O vizinho pegô. ↔ Eu não vi o balão cair porque estava no 
banheiro (quando caiu). Por isso o vizinho (o) pegou (ele). ↔ O vizinho pegou o balão porque eu não o vi. 
Quando caiu, eu estava no banheiro. 
b) Tem coisa que me irrita aqui na escola. Por exemplo, a gente não poder sair da sala para ir no banheiro. ↔ 
Aqui na escola me irrita, por exemplo, que se proíba sair da sala para ir ao banheiro. 
82 Exemplos: 
a) Muitos eleitores ainda votaram mal e escolheram o deputado em troca de um jogo de camisa. ↔ Ainda se 
votou mal. O deputado foi escolhido (por muita gente) em troca de um jogo de camisa. 
b) A prefeitura carregou o lixo do rodeio em cinco caminhões inteiro. ↔ A prefeitura carregou cinco caminhões 
(inteiros) com o lixo do rodeio. 
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• Descrição de fenômenos lingüísticos com os quais os alunos tenham operado, por meio de 

agrupamento, aplicação de modelos, comparações e análise das formas lingüísticas, de 
modo a inventariar elementos de uma mesma classe de fenômenos e construir paradigmas 
contrastivos em diferentes modalidades de fala e escrita, com base: 
∗ em propriedades morfológicas (flexão nominal, verbal; processos derivacionais de 

prefixação e de sufixação); 
∗ no papel funcional assumido pelos elementos na estrutura da sentença ou nos sintagmas 

constituintes (sujeito, predicado, complemento, adjunto, determinante, quantificador); 
∗ no significado prototípico dessas classes. 

 
• Utilização da intuição sobre unidades lingüísticas (períodos, sentenças, sintagmas) como 

parte das estratégias de solução de problemas de pontuação. 
 
• Utilização das regularidades observadas em paradigmas morfológicos como parte das 

estratégias de solução de problemas de ortografia e de acentuação gráfica. 
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ANEXO  IV:  CONTEÚDOS DE LÍNGUA  PORTUGUESA (SUBSÍDIOS PARA  A ORGANIZAÇÃO  DA PRÁTICA  PEDAGÓGICA  NAS  ESCOLAS  - 5ª A 8ª 
SÉRIES) 

 
14.4 ORTOGRAFIA 

SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 
5ª 6ª 7ª 8ª  

Emprego de palavras no 
contexto e isoladamente. 

X X X X 

Separação de palavras em 
sílabas. 

X X X X 

Uso do hífen nas palavras 
compostas. 

 X X X 

Uso do hífen na prefixação   X X 

Grafar corretamente 
palavras do 
vocabulário usual 

Emprego das iniciais 
maiúsculas. 

X X X X 

Grafar corretamente 
palavras que 
apresentam 
dificuldades 

Emprego de palavras com 
dificuldades gráficas e 
prosódicas. 

X X X X 

Classificação de palavras 
quanto à sílaba tônica. 

X X X X 

Diferenciação entre 
monossílabos tônicos e 
átonos. 

X X X X 

Empregar 
corretamente a 
acentuação gráfica 

Reconhecimento de ditongos e 
hiatos. 

X X X X 

Normas para consulta ao 
dicionário. 

X X X X 

Colocação de palavras em 
ordem alfabética. 

X X   

Relações entre cognatos.   X X 

Diferenças entre parônimos e 
homônimos. 

  X X 

Resolver problemas 
ortográficos: 
-através de consulta 
a dicionários. 
-através da 
aplicação de noções 
aprendidas. 

Regras de acentuação 
inferidas a partir de exemplos. 

  X X 

Empregar 
corretamente 
abreviaturas. 

Abreviaturas usuais. X X X X 

As atividades desenvolvidas visando a atingir a correção gráfica devem levar o 
aluno a entender o funcionamento do sistema da escrita e suas regras de 
produção e a aceitar a “permanência” da língua cujo domínio o transformara em 
leitor/escritor pleno. 
 
O trabalho ortográfico precisa partir do diagnóstico das dificuldades detectadas 
em classe, sendo desenvolvido de forma contínua e sistemática, partindo de um 
contexto para a atividade específica com a palavra e retornando a um novo 
contexto, garantindo  sua aplicabilidade. 
 
As regras ortográficas são inferidas a partir de exemplos, e as formas 
automatizadas após o aprendizado do significado. 
 
O desenvolvimento da habilidade para resolução de problemas ortográficos, 
através da pesquisa em dicionários, será iniciado a partir das primeiras séries com 
a organização de palavras em ordem alfabética em complexidade crescente. A 
consulta ao dicionário far-se-á levando em conta não apenas a forma gráfica, mas 
o significado detendo-se na acepção que mais se adequa ao contexto. 
 
Considerando o contato com as estruturas da escrita fundamental para o domínio 
do sistema ortográfico confere-se à leitura um papel primordial a desempenhar. 
 
Nos trabalhos criativos de produção escrita, os “erros ortográficos” serão apenas 
assinalados e oportunamente trabalhados em exercícios de ortografia, não 
devendo ser dada a ênfase que é atribuída ao conteúdo. 
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14.5 GRAMÁTICA 
SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 

5ª 6ª 7ª 8ª  
Frases; tipos de frases X X   

Sujeito e predicado X X X X 

Sujeito: simples e composto  X X X 

Sujeito: determinado e 
indeterminado. 

 X X X 

Perceber e 
identificar os 
mecanismos do 
sistema da língua e 
seu funcionamento, 
aperfeiçoando suas 
possibilidades de 
uso. Oração sem sujeito   X X 

Verbos quanto à predicação.  X X X 

Predicado verbal  X X X 

Predicado nominal  X X X 

Predicado verbo-nominal   X X 

Estudar as relações 
morfossintáticas, 
considerando que a 
língua se realiza 
como um todo. 

Preposição – combinações e 
contrações 

 X X X 

Complemento nominal  X X X 

Complementos verbais  X X X 

Predicativo do sujeito  X X X 

Predicativo do objeto   X X 

Vozes do verbo: ativa, passiva 
e reflexiva 

 X X X 

Agente da passiva  X X X 

Flexões verbais: modo, tempo, 
número e pessoa 

X X X X 

Construir com o 
aluno uma 
metalinguagem que 
explique o 
funcionamento dos 
discursos em 
qualquer modalidade 
lingüística. 

Modos verbais  X X X 

No ensino de gramática deve haver a preocupação de construir com o aluno uma 
metalinguagem que explique o funcionamento da língua na direção do estudo das 
relações morfossintáticas em qualquer modalidade lingüística. 
 
O aluno deverá intuir o mecanismo da língua através de atividades que o levem a 
descobrir as convenções que a regem, para assim praticá-la conscientemente. 
 
Os exercícios serão baseados em textos relacionados a um contexto integrado à 
vida do aluno para que ele se sinta a Gramática não como imposição, mas como 
apoio até das frases mais simples que usa na interação com o mundo que o cerca. 
 
Nas primeiras séries deve-se restringir o uso de nomenclatura registrada pela 
NGB. A sistematização dos fatos lingüísticos será feita à medida que forem 
aparecendo nos textos estudados, ressaltando-se a preferência por partir dos 
produzidos pelo aluno. As atividades de gramática serão introduzidas com o intuito 
de facilitar a comunicação, enfatizando as construções utilizadas a nível de 
interação social. 
 
No estudo das classes de palavras, deve-se sempre haver a preocupação de 
contextualizá-las, observando sua função nas frases. Em relação ao estudo de 
pronomes, por exemplo, haverá maior destaque a sua função referencial. Quanto 
aos verbos, situa-los sempre em textos, compatibilizando tempos, modos e 
aspectos. 
 
Estruturas frasais mais simples podem servir como importante material lingüístico 
de base para elaboração de outras mais complexas. Empregar, então, o recurso 
de operações sintáticas nos diversos processos por que passa a língua: 
expansão, substituição, reordenação e transformação de frases. Esta ocorrerá ao 
desenvolver atividades relacionadas à coordenação e subordinação, construindo 
textos com alunos em que pequenas frases possam ser expandidas através do 
uso de conectores e de processos de relativização. 
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GRAMÁTICA (Continuação) 
SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 

5ª 6ª 7ª 8ª  
Pronomes, artigos e numerais 
– determinantes do 
substantivo 

X X   

Adjetivo, locuções adjetivas – 
modificadores do substantivo 

X X   

Adjunto adnominal – 
determinante e modificadores 
do sujeito 

X X X X 

Adjunto adnominal – 
determinantes e modificadores 
dos complementos verbais e 
do complemento nominal 

  X X 

Adjuntos adverbiais/advérbios 
- identificação 

X X   

Adjuntos adverbiais/locuções 
adverbiais - identificação 

  X X 

 

Adjunto adverbiais - 
classificação 

X X X X 

Aposto - identificação  X X  

Aposto - classificação   X X 

Vocativo  X X X 

Período: simples e composto X X X X 

Orações coordenadas – 
identificação/classificação 

  X X 

Produzir expressões 
lingüísticas por meio 
de um conhecimento 
implícito adquirido 
ao longo da prática 
lingüística. 

Oração subordinada 
substantiva objetiva direta e 
indireta 

  X X 
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GRAMÁTICA (Continuação) 
SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 

5ª 6ª 7ª 8ª  
Oração subordinada 
substantiva completiva 
nominal 

  X X 

Oração subordinada 
substantiva predicativa 

  X X 

Oração subordinada 
substantiva subjetiva 

  X X 

Oração subordinada 
substantiva apositiva 

  X X 

Oração subordinada adjetiva   X X 

Oração subordinada adverbial    X 

Oração subordinada reduzida    X 

Concordância nominal   X X 

Concordância verbal   X X 

Regência nominal   X X 

Colocação pronominal   X X 
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14.6 RECURSOS DE ESTILO 
 

SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 
5ª 6ª 7ª 8ª  

Níveis de linguagem: 
-coloquial 
-formal 
-relação nível de linguagem X 
portador do texto, locutor X 
interlocutor 

X X X X 

Ritmo, cadencia, rima X X X X 

Figuras de linguagem   X X 

Versificação    X 

Gêneros literários    X 

Tipos de discursos X X X X 

Estilística da frase: entonação, 
acento de insistência, 
interjeição 

X X X X 

Colocação dos tempos na 
oração 

X X X X 

Vozes do verbo   X X 

Seleção lexical X X X X 

Estruturas de coordenação e 
subordinação. 

  X X 

Produzir um 
crescente número de 
referencias, através 
da análise de 
diversas 
manifestações do 
sistema lingüístico. 
 
Identificar as 
diferentes 
modalidades 
discursivas e 
funções lingüísticas 
e sociais 
 
Utilizar os recursos 
de estilo em 
situações concretas 
de interação social 
seja a nível oral, seja 
a nível escrito. 

Registro da linguagem oral na 
linguagem escrita 
-ênfase em palavras 
-ênfase fonética 
-pontuação 

X X X X 

Considerando a concepção de que toda língua só se manifesta através de texto, 
faz-se necessário que a escola promova o contato dos alunos com uma grande 
variedade de textos, inclusive o do próprio aluno. 
 
É importante associar-se o tipo de texto aos recursos expressivos utilizados. Se o 
texto é literário, aí se pode abordar as figuras de linguagem e seus efeitos 
estéticos. Se o texto é publicitário, identificar as cargas persuasivas que favorece 
o consumismo destacando os possíveis recursos expressivos de que são dotados 
muitos desses textos. 
 
Se o objetivo de estudo é um panfleto político sindical, mostrar aos alunos quais 
os recursos utilizados para se alcançar a persuasão como o uso dos verbos, a 
adjetivação, os modalizadores, os substantivos e advérbios. Se o texto é 
burocrático (contrato, requerimento, etc.) destacar as estruturas conservadoras, as 
fórmulas, os usos da passiva e dos pronomes. Se o texto é do aluno, o importante 
é não encará-lo como um subproduto. Seu estilo é coerente com o estágio em que 
ele se encontra do desenvolvimento e da aquisição da linguagem escrita. 
 
É preciso que o aluno conheça as mais diversas manifestações lingüísticas e seus 
diferentes efeitos para que, conscientemente, possa apreciá-las, avaliá-las,  
selecioná-las e usá-las, tendo em vista os propósitos do texto. 
 
O trabalho com recursos de estilo deve estar articulado a todas as atividades de 
ensino de Português, uma vez que não se pode perder de vista a unidade da 
língua. 
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14.7 PONTUAÇÃO 
SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 

5ª 6ª 7ª 8ª  
Ponto X X X X 

Vírgula X X X X 

Dois pontos X X X X 

Travessão X X X X 

Ponto de interrogação X X X X 

Ponto de exclamação X X X X 

Aspas X X X X 

Parênteses X X X X 

Reticências X X X X 

Reconhecer os 
sinais de pontuação. 
 
Justificar o uso dos 
sinais de pontuação. 
 
Empregar os sinais 
de pontuação, 
relacionando-os à 
entonação. 

Ponto e vírgula X X X X 

De acordo com a concepção que consta dos subsídios da proposta, o estudo da 
pontuação deverá estar sempre ligado ao trabalho com o texto, onde o aluno terá 
contato com os diversos sinais de pontuação. Caberá ao professor dosar os seus 
objetivos. 
 
Sugerimos: 
 
-Pontuação adequada de texto segundo a leitura feita pelo professor. 
 
-Estudo e produção de textos em que apareçam determinados elementos (Ex. 
vocativo, termos explicativos, diálogos, etc.) que ensejam a utilização dos sinais 
gráficos estudados. 
 
-Exercícios em que a mudança dos sinais de pontuação ocasiona a alteração do 
sentido do texto. 
 
-Análise de textos literários em que o uso dos sinais gráficos não é convencional. 
Ex. Zero de Ignácio de Loyola Brandão, Uma aprendizagem ou Livro dos Prazeres 
de Clarice Lispector, etc. 
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14.8 VOCABULÁRIO 
SÉRIES METODOLOGIA OBJETIVOS CONTEÚDOS 

5ª 6ª 7ª 8ª  
Repertório 
-vocábulos 
-expressões 
-frases 
-parágrafos 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

Normas para uso do dicionário X X X X 

Formação de palavras 
-derivação prefixal 
-derivação sufixal 
-composição 
-onomatopéia 
-família de palavras 
-derivação parassintética 
-derivação imprópria 
-derivação regressiva 

 
X 
X 
 
 
X 
 

 
X 
X 
 
 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Aspectos morfossintáticos do 
vocabulário 

   X 

Ampliar o conceito 
da palavra a partir 
do repertório do 
aluno, tendo como 
base o 
conhecimento 
sistematizado para 
organizar, analisar, 
constatar, sintetizar, 
explicar e expressar 
esse conhecimento 
como sujeito da sua 
prática social. 

Significação das palavras 
-sinônimos 
-antônimos 
-polissemia 
-campo semântico 
-variação contextual do 
sentido 
-variação de palavras )por 
região, por classe) 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

A metodologia do ensino do vocabulário deverá considerar o aluno como o sujeito 
de um repertório que busque ampliar sua competência conceitual da realidade. 
 
 
 O aluno deve ser orientado no sentido de utilizar, na sua linguagem, o vocabulário 
adequado ás situações contextuais, sem, no entanto, fazer restrições ao uso de 
vocábulos que fazem parte do repertório ativo da sua comunidade lingüística. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

a) selecionar vocábulo, incluí-lo em uma das classes gramaticais, 
determinar o campo semântico e organizá-lo em ordem alfabética; 

b) elaborar um dicionário de confronto entre a língua da sociedade em que 
vive o aluno e a língua prestígio; 

c) exercícios de paráfrase; 
d) elaboração de glossário interdisciplinar.  
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ANEXO V: CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (PROPOSTA P EDAGÓGICA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE – CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS) 
 
 
Eixos Conteúdos Ed. Inf. Ens. 

Fund 
EJA 

1 - Linguagem oral Clareza 
Coesão 
Coerência 
Fluência 
Expressividade 
Adequação vocabular 
Consistência argumentativa 
Variações sociodialetais 
Marcas lingüísticas 
A narrativa e seus elementos 
A descrição e seus elementos 

 
Para todos os ciclos e 
módulos 

2 - Leitura Usos e funções sociais da leitura 
Gêneros, portadores e contextualizadores 
Diagramação textual 
Determinação temática e assuntos 
Idéias principais e secundarias 
Coerência 
Coesão 
Interpretação de expressões metafóricas 
e comparativas 
Antecipação e confirmação 
Inferências 
Pontos de vista discursivos 
Texto verbal, não-verbal e misto 
Verso e prosa 
Propaganda, fato e opinião 
Decodificação do sistema alfabético 

 
Para todos os ciclos e 
módulos 

3 - Escrita Usos e funções sociais da escrita 
Coesão 
Coerência 
Adequação do texto à situação de 
interação 
Adequação ao tema proposto 
Progressão temática 
Pontos de vista discursivo 
Adequação argumentativa 
Emprego de contextualizadores 
Emprego de comparação e metáfora 
Diagramação textual 
Adequação vocabular 
Ortografia 
Pontuação adequada 
Legibilidade 
Codificação do sistema alfabético 

 
Para todos os ciclos e 
módulos 
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ANEXO VI: FICHA DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA ( PNLD 2000/2001) 
 
 
4. Conhecimentos lingüísticos Sim Não Obs. 

Conteúdos 
Correção de conceitos e definições    
Consideração da variedade dialetal    
Orientação para uso    
Orientação para reflexão    
Orientação para sistematização    
Articulação:    
- entre os conteúdos da área    
- no livro    
- na coleção    
Pertinência e adequação dos conteúdos selecionados    
Progressão    

Atividades 
Adequação à competência lingüística do aluno    
Contribuição para o desenvolvimento das habilidades de:    
- sensibilização/observação    
- reflexão    
- aplicação    
-gradação de complexidade    
Formulação clara e precisa    
Variedade    
Observações 
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ANEXO 7: FICHA DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA (P NLD 2004) 
 
 
O trabalho sobre os conhecimentos lingüísticos 
 
Enfoque teórico-metodológico Sim Não 
Favorecimento do desenvolvimento de habilidades de uso da língua   
Favorecimento da reflexão  sobre os usos da língua (atividades epilinguistias)   
Criação de oportunidades, para o aluno, de reflexão  metalingüística   
Contribuição para o desenvolvimento das habilidades de:   
a) observação   
b) análise (comparação, estabelecimento de relações, contrastes etc.)   
c) generalização (estabelecimento de regras gerais de funcionamento de 
fenômenos lingüísticos; conclusões gerais estabelecidas após observação e 
análise) 

  

d) memorização   
e) aplicação   
Favorecimento da sistematização dos conhecimentos construídos   
 
Conteúdos Sim Não 
Exploração de conhecimentos:   
a) fono-ortográficos   
b) morfológicos   
c) morfossintáticos   
d)semânticos   
e) textuais   
f) discursivos   
Pertinência e adequação dos conteúdos selecionados   
Correção dos conceitos e definições   
Consideração da variação lingüística nas reflexões sobre o uso   
 
Atividades Sim Não 
Formulação clara e precisa   
Variedade na formulação das atividades   
   
 
Avaliação 
Presença ou sugestão (no LA e/ou no MP) de propostas de: 

Sim Não 

a) avaliação   
b) auto-avaliação   
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ANEXO 8: FICHA DE AVALIAÇÃO  DE LÍNGUA  PORTUGUESA (PNLD 2007) 
 
 
Conhecimentos lingüísticos 
 
Enfoque teórico-metodológico 
Favorecimento da reflexão sobre os usos da língua (atividades epilíngüisticas) 
Favorecimento da reflexão sobre a organização do sistema da língua 
Favorecimento da reflexão metalingüística 
Contribuição para o desenvolvimento das diversas capacidades de:  
Observação 
Memorização 
Análise ou estabelecimento de relação (comparação, contraste, etc.) 
Generalização (estabelecimento de regras gerais de funcionamento de fenômeno lingüístico, 
conclusões gerais estabelecidas após observação e análise) 
Aplicação em contextos restritos (aplicação de um conhecimento construído ou transmitido a 
outros contextos – palavras, frases, etc. – do mesmo tipo) 
Aplicação em contextos complexos (aplicação de um conhecimento construído ou transmitido 
a outros contextos diversos do abordado, mais amplo e complexos) 
Sistematização dos conhecimentos construídos (colocação do novo conhecimento construído 
em relação com os anteriores, no funcionamento do sistema) 
Conteúdos – Exploração de conhecimentos: 
Fono-ortográficos 
Relativos a marcas convencionais de segmentação da escrita (pontuação, paragrafação etc.) 
Morfossintáticos 
Semânticos 
Textuais 
Discursivos 
Sociolingüístico (consideração da variação lingüística)  
Pertinência e adequação dos conteúdos selecionados 
Correção dos conceitos e definições 
 
 

 


