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                                                               Língua 
Esta língua é como um elástico 

que espicharam pelo mundo. 

No início era tensa, 

de tão clássica. 

Com o tempo, se foi amaciando, 

foi-se tornando romântica, 

incorporando os termos nativos 

e amolecendo nas folhas de bananeira 

as expressões mais sisudas. 

Um elástico que já não se pode 

mais trocar, de tão gasto; 

nem se arrebenta mais, de tão forte. Um 
elástico assim como é a vida 

que nunca volta ao ponto de partida. 

     (Gilberto Mendonça Teles) 
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RESUMO 

 
A pesquisa desenvolvida neste trabalho pretendeu analisar o tratamento didático 

proposto para o ensino de análise lingüística (AL) nos eixos da normatividade e da 

textualidade, a partir de objetos de conhecimentos lingüísticos específicos, em duas coleções 

de livros didáticos recomendados pelo Guia de Livros Didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD 2005, destinados ao Ensino Fundamental (3º. e  4º. Ciclos).  

Respaldados na teoria da transposição didática, buscamos estabelecer um diálogo entre os 

saberes acadêmicos que tratam do eixo da análise lingüística e a didatização proposta para o 

ensino de língua portuguesa. Através da análise de conteúdo de Bardin (1977), fizemos um 

levantamento das atividades contidas nos livros didáticos, referentes à análise lingüística, 

examinando aspectos referentes à ortografia, à pontuação, à variação lingüística e à 

referenciação. Os resultados da nossa pesquisa apontaram para orientações distintas quanto ao 

tratamento dos objetos de ensino nas duas coleções. Constatamos que as duas coleções (aqui 

denominadas PPL e PPT) andavam em caminhos meio que extremos, no que se refere ao 

ensino de ortografia. A coleção PPL dedicou um espaço periférico para o tratamento da 

ortografia, investindo em irregularidades dependentes do contexto, aspecto que pareceu 

justificar-se pela perspectiva teórico-didática adotada a serviço da leitura e da produção de 

textos. A coleção PPT dedicou seções específicas para tratar da ortografia e da acentuação, 

entretanto parece não ter sido suficiente para uma abordagem das correspondências 

fonográficas, haja vista o enfoque dado à questão, marcado pelo uso (e abuso) de 

terminologias, nomenclaturas e construção de regras. Evidenciamos tendências distintas para 

o tratamento didático da pontuação. A coleção PPL assumiu uma tendência em abordar a 

pontuação numa perspectiva prosódico-semântica, explorando uma seção específica para tal 

objetivo. Não propôs um ensino prescritivo, mas também não investiu em uma sistematização 
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para os casos em que seu emprego exigia seguir certas “restrições”. A coleção PPT assumiu 

um caráter mais lógico-gramatical na abordagem da pontuação, adotando um tratamento 

didático-metodológico em analogia com a gramática tradicional (numa ordem mais ou menos 

assim: exposição do conteúdo-definição-exemplos-atividades). A coleção PPL apresentou um 

ensino sistemático da variação lingüística, sensibilizando os alunos para a consideração das 

variedades da língua, a partir de estratégias que enfatizavam os níveis de linguagem e a 

adequação aos contextos sócio-discursivos. A coleção PPT, por sua vez, investiu em 

atividades de variação de registro e de concordância verbo-nominal que oscilaram entre uma 

reflexão mais aberta à consideração das variedades lingüísticas e outra mais “reducionista” 

quanto ao conceito de norma, entendida em alguns momentos como gramática tradicional e 

de coloquial, considerado em algumas situações como sinônimo de desvio. O ensino da 

referenciação na coleção PPL foi abordado como um recurso a serviço da compreensão do 

texto e promoção de sua textualidade. Na coleção PPT, esse ensino deu-se primordialmente 

em atividades de identificação, a serviço da localização de informações na interpretação de 

textos e na utilização de elementos de substituição, na superfície do texto, para evitar 

repetições. Os resultados desse trabalho apontam, portanto, para o desafio que é o processo de 

didatização em um contexto de transição entre o “velho” e o “novo” no ensino de Língua 

Portuguesa, parecendo fazer-se necessário um redimensionamento no papel do ensino de 

gramática nesses textos do saber, a fim de que o tratamento didático não “caminhe” por vias 

extremas.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Transposição Didática. Livro Didático de Português. Análise Lingüística.  
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ABSTRACT 

 
The research developed in this work intended to analyse the pedagogical treatment proposed 

to the linguistic reflection (LR) teaching, observing the normative and text axis. The research 

was done on two collection recommended by “Guia do Livro do Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD 2005. These books belong to the elementary school level. We had as base to 

our theoretic discussion the knowledge pedagogical transpose, where we tried to establish one 

relation between the academy position about the linguistic reflection teaching teaching (some 

grammar points) and its transformation process to the Portuguese language teaching. We 

guided our work by Bardín´s( 1977) analysis of content to notice the   grammar points 

activities available in these manuals. The grammar reflections examined were: orthography, 

punctuation, linguistic variation and reference aspects. The result of our research presented 

different ways to these grammar elements approach. We testified that the two collection 

(named PPL and PPT) used very different strategies to the orthography teaching, emphasizing 

in irregular aspects of writing , but this preference is according to the theoretic perspective in 

the   reading and text production context. The PPT collection organized specific parts to the 

accentuation and orthography teaching, however this activities do not stimulate the 

phonographic correspondence, because the form this book produce the activities was related 

to the terminology and rules construction without the reflections encouragement by students. 

About punctuation, we also observed distinct tendencies. The PPL collection assumed a 

correct word pronunciation tendency, with a special part of the book only about this aspect. 

This manual did not propose a prescription teaching, but did not invest in systemizing some 

grammar   important points. The PPT collection assumed an open grammar way in 

punctuation aspect, with a methodology related with the traditional grammar theory (content 

exposition, examples, and activities).The PPL collection presented a systematical linguistic 
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variation reflection, moving the students to observe  the language variation, using strategies to 

emphasize the language use in different social discourse context. The PPT collection invested 

in register variation and noun-verb agreement activities related to an open reflection about the 

linguistic variation, and some reduction of the language to the pattern in a traditional grammar 

point of view, considering the variation as a deviation in some moments. The reference 

aspects teaching in the PPL collection will be accost like a resource to serve textual 

comprehension and promotion of your textuality. The PPT collection the reference aspects 

teaching were related only to identify, to service location of information in the textual 

interpretation and the utilization of substitution elements, in text surface, to avoid repits. 

These activities did not stimulate the student’s reflection about the use of this recourse in the 

written texts. Therefore, the results of this work show that we had an important challenger 

“the transition between the new and the old way if teaching Portuguese language. It is 

necessary a revision of the grammar teaching in this manuals. The didactical treatment can not 

for extreme ways.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Didactic Transposition. Didactic Books of Portuguese. Linguistic Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

  

A prática de ensino de língua portuguesa parece ainda carregar as marcas de um 

tradicionalismo efetivado ao longo da história da educação. 

 Essa postura parece não ter sido modificada até o período atual, ao contrário, é 

possível percebermos resquícios de uma concepção de língua “tradicional” e, 

conseqüentemente, de uma transposição didática articulada com tal concepção, na forma 

como é proposto o trabalho de análise lingüística nos livros didáticos de língua materna, 

mesmo quando estes passam pelo crivo do Programa Nacional do Livro Didático1, ou seja, 

quando são aprovados e recomendados para serem utilizados na prática pedagógica (BIRUEL, 

2002, BIRUEL & MORAIS, no prelo). 

Nesse sentido, reconhecendo que o livro didático, instância intermediária da 

transposição didática (CHEVALLARD, 1991), se configura como um dos principais recursos 

didáticos utilizados na prática do professor, faz-se necessário olhar com mais rigor a maneira 

como a análise lingüística, referente à normatividade e à textualidade2, está sendo transposta 

para esses manuais didáticos e, ainda, se esse saber está articulado às teorias e concepções que 

norteiam as diretrizes dos documentos oficiais de ensino na atualidade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino3 (PCN), mais especificamente, os 

referentes ao ensino de linguagem, propõem um ensino que possibilite o exercício da 

cidadania, a construção de indivíduos que participem ativamente das questões sociais 

vigentes, de modo que sejam agentes críticos do processo de transformação social, capazes de 

interagir nas mais diversas situações sócio-comunicativas.  

                                                 
1   Doravante, respectivamente: AL, LDPs e PNLD. 
2 Posteriormente, em seções específicas, discutir-se-ão os conceitos de “normatividade” e de “textualidade”. 
3 Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 
portuguesa/Secretária de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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Nesse sentido, tais documentos respaldam-se nas teorias lingüísticas 

sociointeracionistas, em uma perspectiva vygotskyana, com ênfase na teoria dos gêneros 

textuais, postulada por Bakthin (1995) e revisitada por outros estudiosos da linguagem e da 

didática da língua. 

A partir da análise de LDPs usados em escolas onde trabalhávamos como docente ou 

formador de professores, observávamos que para atender a todas essas reconceitualizações 

que o ensino de língua materna vem passando os autores de LDPs encontravam dificuldades 

em transpor esses conhecimentos, por meio dos encaminhamentos didáticos propostos para o 

trabalho com a análise lingüística (doravante AL), o que, conseqüentemente, poderia 

repercutir na prática do professor, quando este se utiliza primordialmente daquele recurso 

didático. 

É bastante recorrente, por parte de muitos professores de português, a verbalização de 

angústias, de dúvidas, de insatisfações em relação à prática de análise lingüística, nos espaços 

escolares, especialmente nos momentos de formação continuada4, quando entram em 

“choque” os saberes dos professores construídos ao longo de anos de experiências com as 

novas discussões e didatizações propostas para o ensino de língua materna.  

Sendo assim, alguns depoimentos5, de professores de português em formação 

continuada, fortemente guardados na memória do formador, merecem destaque: 

“meus alunos não acompanham o conteúdo do livro didático, é distante de sua 

realidade”;  

                                                 
4 A experiência, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, como formador de professores de linguagem, deu-me 
subsídios, ainda que em um pequeno recorte, para explicitar minhas constatações frente ao ensino de língua 
portuguesa, especialmente nas formações que tratavam especificamente da apresentação/escolha de coleções de 
livros didáticos de português, em consultoria para determinadas editoras. Os encaminhamentos desenvolvidos 
para discutir os aspectos teórico-metodológicos das coleções em estudo revelavam, em proporções significativas, 
os conhecimentos que os professores possuíam sobre os eixos de língua portuguesa, principalmente no tocante à 
análise lingüística, servindo como um “termômetro” para evidenciar que a escolha do livro didático ora servia 
para denunciar a necessidade da formação continuada, ora para se configurar como um momento importante de 
meta-formação. 
5 Esses depoimentos geralmente aconteciam no primeiro momento da formação, através das estratégias de 
construção de um quadro de expectativas e de levantamento de conhecimentos prévios sobre os eixos de ensino 
de língua. 
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“meus alunos têm problemas psicológicos quando apresento os textos dessa coleção”; 

“não dá pra não ensinar a gramática, os pais cobram e os alunos precisam desse 

conteúdo”; 

Por outro lado: 

“é difícil para os alunos e é difícil pra gente que se formou há muito tempo”; 

“eu mesma tinha um livro didático, que estava enterrado, porque eu achava que meus 

alunos não acompanhariam e porque em alguns casos eu não sabia como abordar as 

atividades. Agora, depois da formação, tirei-o do baú e estou usando-o”.  

A partir desses depoimentos, observamos, de acordo com Mendonça (2006), numa 

primeira perspectiva, o quanto o ensino de gramática se constitui ainda como um dos mais 

fortes pilares das aulas de português. Todavia, ainda segundo a mesma autora, é preciso 

ressaltar que, quando se trata do que acontece em sala de aula, não há padrões fixos, modelos 

estanques; na verdade o professor “lança mão” de diversos caminhos teórico-metodológicos 

para a condução da sua aula, mesclando o “jeito velho” com o “jeito novo” de ensinar língua 

portuguesa. 

A tentativa de aliar uma nova perspectiva a formas conhecidas de 
ensinar é natural num processo de apropriação, por parte do 
docente, de uma proposta teórico-metodológica diferente da sua 
prática cotidiana (MENDONÇA, 2006, p.201) 

 

Numa segunda direção, observamos também que não há dúvidas acerca do lugar que o 

livro didático ocupa na prática docente: por constituir-se referência na organização do 

currículo escolar e por configurar-se, na realidade de muitos professores, recurso 

indispensável para a sistematização do ensino (cf. BRÄKLING). Entretanto, pesquisas 

recentes, como a de COUTINHO (2004), apontam para o fato de que os professores não 

seguem o livro didático escolhido integralmente, ou seja, página a página e que fazem uso de 

“livros didáticos” (não apenas o “eleito” ou adotado oficialmente), além de outros tipos de 

material impresso. Ressaltamos, porém, que tal “desenvoltura” com o livro didático no 
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cotidiano escolar parece ser também resultado de uma prática de formação continuada, 

experiência importante no desenvolvimento de práticas docentes mais articuladas e mais 

refletidas com as propostas teórico-didáticas atuais.  

  Diante, portanto, dessas considerações, constituiremos como objeto dessa pesquisa a 

análise do tratamento dado à análise lingüística, referente a aspectos de normatividade e 

textualidade, presente em duas coleções de livros didáticos de português, recomendados pelo 

PNLD, implantados na rede municipal de ensino da cidade de Recife e na rede estadual de 

ensino de Pernambuco.  

Para a concretização dessa proposta de pesquisa, procuraremos identificar as relações 

estabelecidas entre as orientações dos PCN para o ensino de língua materna, no que concerne 

ao eixo de análise lingüística, as propostas e os critérios do PNLD para esse eixo e a 

didatização para tal conteúdo, apresentada pelos livros didáticos em análise. 

Um outro ponto que norteará essa pesquisa será observar a coerência entre as 

orientações que acompanham esses textos do saber, destinadas ao professor (os manuais do 

professor) a respeito dos aspectos da análise lingüística que serão enfocados (textualidade, 

normatividade), e a explicitação dessas orientações no tratamento dado a certos objetos de 

conhecimentos lingüísticos (ortografia, pontuação, variação lingüística/concordância verbo-

nominal, referenciação), “eleitos” para nosso estudo, no processo de sistematização das 

atividades e explicações, ou seja, na didatização proposta para os alunos. 

 

 

Dessa forma, o marco teórico que delinearemos ao longo desse projeto pretenderá 

contribuir para a discussão sobre a análise do LDP na esfera da AL, revisando e revisitando as 

concepções de língua, de gramática e de texto que norteiam tais livros, discutindo se estas se 

concatenam com as propostas atuais de ensino para o ensino de linguagem, se apresentam 
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uma transposição didática que permita um trabalho com a língua(gem), de forma a privilegiar 

os aspectos relativos não somente à textualidade ou à normatividade, mas, considerando-os 

como necessários para o domínio das diversas práticas sócio-discursivas.  
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Pode ser que, para nós, professores (as), a expressão transposição didática não seja um 

“bicho-de-sete-cabeças”. Pode ser que, inclusive, esta expressão já faça parte de nosso 

“dialeto escolar”, quando instrumentalmente a utilizamos, para expressarmos toda e qualquer 

“didatização” que estejamos fazendo sobre determinado assunto.  

Mas, o que vem a ser esse fenômeno chamado transposição didática? Qual a 

importância de refletirmos, no contexto atual, sobre a questão da transposição didática? Quais 

as implicações, ao discutir o processo de transposição didática de determinados objetos de 

conhecimentos lingüísticos e as relações com os livros didáticos pós- PCN, pós- PNLD, no 

contexto da emergência dos estudos sobre os textos do saber? O que tais reflexões trazem 

como contribuição para o ensino de língua portuguesa e a sua didatização nas propostas dos 

autores de livros didáticos de português? 

Essas são questões que nos inquietaram ao longo do desenvolvimento desta pesquisa e 

sobre cuja reflexão procuraremos contribuir. Sendo assim, tomaremos como eixo de discussão 

a teoria da Transposição Didática, uma vez que para analisar o tratamento dado à análise 

lingüística nos livros didáticos de português, destinados às séries finais do ensino 

fundamental, precisamos considerar as transformações ocorridas no saber no momento em 

que se torna apto a ser ensinado.   

 

 

 

1.1 Transposição didática: introdução geral 

 

Falamos em transposição didática como sinônimo de transformação de objetos de 
conhecimento em objetos de ensino-aprendizagem. 

(Artur Morais) 
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Apesar de por muito tempo haver persistido uma discussão acadêmica bastante 

acentuada sobre as relações estabelecidas entre professor-aluno, no que se refere ao processo 

de ensino-aprendizagem; nas últimas décadas, na contramão dessa perspectiva, alguns 

estudos, como, por exemplo as postulações teóricas de Chevallard (1991), apontam para a 

necessidade de uma abordagem mais significativa referente ao saber, elemento importante na 

cadeia professor-aluno-saber, a qual é elemento constitutivo do sistema didático6 

Para Chevallard (1991) esse sistema é preexistente a nossa vista, dotado de uma 

necessidade, de um determinismo próprio, sendo preciso explicá-lo, elucidar seus mecanismos 

de funcionamento, suas especificidades e as relações que o mesmo estabelece com o mundo 

exterior. Para que esse sistema didático funcione é preciso que os três elementos dessa cadeia, 

já referida, satisfaçam algumas condições impostas ao elemento “saber escolar”. 

           O sistema didático é caracterizado por uma tensão constante, como identifica esse 

autor. De um lado, “esse sistema se representa como fechado, e se atribui um grau de 

autonomia que lhe coloca a abrigo das vicissitudes dos contextos político, ideológico e 

cultural mais amplos, no qual o mesmo se insere” (GABRIEL, 2004, p.5); por outro lado, é 

um sistema aberto, cujo funcionamento interior não deve estar alheio às exigências do projeto 

de sociedade em que está inserido. Logo, “sua sobrevivência supõe sua compatibilidade com 

seu meio7” (CHEVALLARD, 1991, p.17). Assim, as exigências sociais impõem que tal 

sistema esteja em constante processo de atualização, para atender às expectativas de uma 

sociedade, cujos saberes estão em constante transformação. 

                                                 
6 Ao refletir sobre o sistema didático, no campo da matemática, Chevallard (1991), parte da idéia de que este 
implica uma tríade que se efetiva nas relações professor, aluno e saber. Sobre essa questão, o próprio autor 
afirma que: “o didata da matemática se interessa por um jogo que se realiza entre um docente, os alunos, e um 
saber matemático. De três dimensões, portanto, constitui-se o sistema didático: a relação que se efetiva numa 
tríade é a relação didática” (cf.15, trad.nossa).  
 
7 Tradução nossa: “su supervivencia supone su compatibilización con su medio”. 
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Dessa forma, no momento em que esse saber, movido por condições determinadas 

pelos imperativos didáticos, é transformado, quando se torna apto a ser ensinado, o conceito 

de transposição didática emerge para explicar esse processo de transformação. 

Chevallard (1991) afirma que “para que o ensino de um determinado elemento de 

saber seja realmente possível, esse elemento deverá ter sofrido certas deformações, que o 

tornarão apto a ser ensinado8”. É através desse fenômeno que as intenções educativas, as 

competências a serem desenvolvidas nortearão a escolha, partição dos conteúdos que darão 

conta de tornar viável ou não a metodologia a ser utilizada. 

O que é preciso ensinar? Como ensinar? Por que ensinar este conteúdo e não aquele? 

Com que concepções? Com que recursos? Sob que parâmetros? São questões que precisam 

ser levadas em consideração, em função do ambiente de construção de aprendizagem(s). 

Nesse contexto de reflexão, o conceito de transposição didática se faz necessário para 

a efetivação comprometida com a didatização dos saberes, no momento em que há a 

preocupação em entender a dinâmica da transição do conhecimento que vai do espaço 

acadêmico para os textos do saber e a apropriação deste nas práticas de ensino, configurando-

se como saber a ser ensinado. 

A abordagem teórica da transposição didática, a partir das considerações de 

Chevallard (1991), postuladas, primeiramente, para a didática da matemática, parece oferecer 

subsídios consistentes, a partir da ampliação dessa abordagem para outras áreas do 

conhecimento, para a compreensão do processo de didatização dos saberes que, aqui, serão 

discutidos referentes à área de linguagem, especificamente à análise lingüística9 em livros 

didáticos.  

                                                 
8 Tradução nossa: “para que la enseñanza de um determinado elemento de saber sea meramente posible  ese 
elemento deberá haber sufrido ciertas deformaciones, que lo harán apto para ser enseñado”.   
9 O termo “análise lingüística” será usado neste estudo como sinônimo das formas substitutas do antigo ensino 
de “gramática”. Nos últimos anos, além dele outros termos como “conhecimentos lingüísticos”, “análise e 
reflexão sobre a língua” vêm sendo usados, para identificar os novos conteúdos e análise de fenômenos da 
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O objeto de saber, instância primeira da cadeia da transposição didática, produzido nas 

universidades e nos institutos de pesquisa, são os saberes científicos, representados através de 

artigos, teses, livros e relatórios, cuja linguagem é codificada, marcada por termos e 

expressões técnicas. 

Pais (2002) acrescenta que, na cadeia já referida, um aspecto relevante na distinção 

entre o saber científico e o saber escolar está na linguagem empregada em ambos. “A 

desconsideração desse aspecto favorece a transformação da linguagem em uma dificuldade 

adicional. Assim, a linguagem é considerada como um elemento que interfere diretamente no 

sistema didático, pois guarda uma relação direta com o fenômeno cognitivo” (p.21). 

Atentos a esse aspecto, o saber escolar pode ser caracterizado como “o conjunto dos 

conteúdos previstos na estrutura curricular das várias disciplinas escolares valorizadas no 

contexto da história da educação” (PAIS, 2002 p. 21-22a). Esse tipo de saber é apresentado 

através de livros didáticos (como já podemos ter observado nas pesquisas esboçadas acima), 

propostas curriculares, documentos oficiais de ensino, entre outros materiais pedagógicos.  

Em outro momento dessa transposição encontramos o saber efetivamente ensinado, 

aquele que ocorre na sala de aula, “no momento em que o professor produz o seu texto do 

saber, ou seja, no currículo em ação” (GABRIEL, 2004, p.7-8).  

Essa transposição interna10, ocorrida na sala de aula, pode ser confundida, por muitos, 

como mera “transmissão”, como se a forma de apropriação dos saberes pelos professores 

ocorresse entre eles de forma homogênea, entre eles, não levando em consideração outros 

aspectos exteriores. 

                                                                                                                                                         
língua, sempre na perspectiva de substituir o tradicional ensino de nomenclaturas e classificações da gramática 
pedagógica tradicional. Trataremos mais detidamente do conceito de “análise lingüística” em seções seguintes.  
10 Carmen Tereza Gabriel considera que na transformação do saber científico para o saber escolar, o último 
movimenta dois tipos de transposição: a externa, materializada nos textos do saber, denominada saber a ensinar, 
e a interna, materializada no momento em que o professor está em sala de aula, caracterizada como saber 
efetivamente ensinado.   



 28

Segundo Borges (2002, p.21), “os pesquisadores que analisam as práticas dos 

professores e os processos de mudanças didáticas e/ou pedagógicas reconhecem que estas não 

são fruto de uma apropriação direta de algo que se transmite por diferentes meios: cursos, 

revistas, livros, etc”. 

Weisser (1998 apud BORGES, 2002) afirma também que “os saberes não são fruto de 

uma transmissão, mas sim de uma apropriação e de uma produção; eles são ligados ao autor 

profissional e à sua pessoa”. 

Então, em relação a esse saber que acontece em sala de aula, no momento em que o 

professor produz o seu texto do saber, parece importante verificar que esse professor não 

tende a transpor passivamente os saberes a serem ensinados, conforme se encontram no plano 

do currículo formal e/ou nos livros didáticos. Nesse processo, outros condicionantes, como, 

por exemplo, a formação inicial e continuada do professor, o contexto de trabalho deste e a 

sua realidade sócio-histórica não podem deixar de ser considerados.  

De acordo com Tardif (2002, p.11), “o saber do professor é o saber deles e está 

relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros 

atores escolares na escola, etc.”.  

Essa abordagem, portanto, reconhece a diferenciação entre saber acadêmico e saber 

escolar, oferecendo subsídios para se pensar nessa relação de forma mais complexa, sem, no 

entanto, cair em uma visão hierarquizada, pelo fato de o saber acadêmico, como um saber 

extra-escolar, preceder e fundamentar cultural e cientificamente o saber escolar. Aquele saber 

sábio não deveria ser visto como uma única forma de inteligibilidade e de leitura do mundo, 

mas deveria ser posto em confronto com o saber escolar, para que melhor se apreendesse o 

tratamento didático no plano cognitivo (GABRIEL, 2004, p.4).   
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Diante do exposto, vemos que o processo de didatização de conteúdos, embora, posto 

num plano secundário no processo de reflexão sobre o ensino-aprendizagem, não parece ser 

uma das tarefas mais simples, haja vista as deturpações e as distorções ainda visíveis no 

processo de transposição didática de determinados conteúdos.  

A posição aqui defendida se opõe, portanto, a uma “cultura disseminada” que 

considera que tudo que é didático ou didatizado tem valor menor (numa perspectiva 

reducionista), como se esse processo pudesse ser definido/elaborado sem uma reflexão ou 

uma problematização mais sistematizada, atendendo as suas especificidades. Assim, “o 

conteúdo escolar não pode ser compreendido apenas como uma simplificação do saber 

científico. (...) o saber escolar está sob o controle de um conjunto de regras que condiciona as 

relações entre professor, aluno e saber” (PAIS, 2002). 

Sendo assim, o conceito de transposição didática, entendido como transformação de 

objetos de conhecimento em objetos de ensino-aprendizagem, tem um sentido semelhante aos 

termos “escolarização”, “didatização” ou “pedagogização”, carregados de preconceitos, como 

aponta Morais (2005). 

Porém, esses termos nada teriam de inerentemente negativo. De acordo com Soares 

(2001), a didatização dos conteúdos na escola é, de fato, inevitável, pois, por mais que a 

aprendizagem se proponha a ser a mais natural, a mais próxima da realidade do aluno, por 

isso, a “mais significativa”, ainda assim, esta encontrar-se-á inserida em um espaço escolar, 

cujos objetivos serão escolares, didáticos, pedagógicos, que atenderão a conteúdos, estes, por 

sua vez, a currículos, os quais se submeterão ao tempo didático, enfim a uma cadeia 

essencialmente do âmbito da escola. 

 

 Assim, a escola é uma instituição em que o fluxo das tarefas e das ações é 
ordenado através de procedimentos formalizados de ensino e de organização dos 
alunos em categorias (idade, grau, série, tipo de problema, etc.), categorias que 
determinam um tratamento escolar específico (horários, natureza e volume de 
trabalho, lugares de trabalho, saberes a aprender, competências a adquirir, modos 
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de ensinar e de aprender e processos de avaliação e de seleção, etc.). É a esse 
inevitável processo – ordenação de tarefas e ações, procedimentos formalizados de 
ensino, tratamento peculiar dos saberes pela seleção e, conseqüente exclusão, de 
conteúdos, pela ordenação e seqüenciação desses conteúdos, pelo modo de ensinar 
e de fazer aprender esses conteúdos – é a esse processo que se chama 
escolarização, processo inevitável, porque é da essência mesma da escola, é o 
processo que a institui e que a constitui ( SOARES, 2001, p.21) 
 

 
 

Ainda, sobre essa questão, Pais afirma que: 

 
(...) os conceitos de transposição e o próprio saber científico estão interligados, o 
que fica mais evidente quando sua análise é remetida ao plano pedagógico, onde 
toda transposição está relacionada a um saber específico, assim como toda a 
aprendizagem se faz sob a influência de uma transposição (2002, p.18). 

 
 

Nessa perspectiva de reflexão sobre o que é de âmbito escolar, a noção de noosfera11 

se apresenta como um movimento, do qual fazem parte: cientistas, professores, especialistas, 

políticos, autores de livros didáticos e outros agentes que interferem no processo educativo 

(CHEVALLARD, 1991), no sentido do exercício de poder e negociação no processo de 

seleção e construção dos conteúdos que deverão compor os programas escolares, 

determinando todo o funcionamento didático. 

É na instância da noosfera que se produz o “saber a ser ensinado”, expresso tanto nos 

livros didáticos como nos documentos oficiais de ensino, e é nesse espaço da transposição que 

procuraremos nos deter com maior enfoque, já que esta pesquisa busca refletir sobre o 

trabalho com a língua portuguesa, no eixo da análise lingüística, a partir do saber produzido 

na academia e “transposto” para os textos do saber, relacionando-os por meio da seguinte 

questão geral: o que postulam os estudiosos da linguagem, se articula com a didatização 

proposta pelos autores dos novos livros didáticos? 

                                                 
11 Segundo Chevallard (1991, p.34) “a noosfera é o centro operacional do processo de transposição, que traduzirá 
nas ações a resposta ao desequilíbrio criado e comprovado (expresso pelos matemáticos, pelos pais e pelos 
professores mesmos). Ali se produz todo conflito entre sistema e meio social e ali encontra seu lugar privilegiado 
de expressão”. (tradução nossa) 
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Dessa forma, apresentaremos a seguir alguns resultados de estudos realizados sobre a 

didatização de terminados saberes da área de linguagem em livros didáticos, no intuito destes 

poderem servir de fonte para um diálogo entre os dados encontrados nesta pesquisa, assim 

como também para compreendê-los. 

 

1.2 Breve descrição de alguns estudos sobre a didatização de saberes na 

área de linguagem 

 

Alguns resultados de pesquisa em linguagem já apontam para a necessidade de se 

refletir sobre a didatização de determinados objetos de conhecimento na cadeia da 

transposição didática, especialmente no que se refere ao tratamento desses objetos nos livros 

didáticos. 

 Uma pesquisa de mestrado realizada por Biruel12 (2002) sobre o tratamento dado à 

análise lingüística em duas coleções de livros didáticos recomendadas pelo PNLD, destinadas 

às séries iniciais, procurou examinar o tratamento dado pelos autores dos referidos volumes 

aos seguintes objetos de conhecimento: variação lingüística, pontuação, ortografia e classes de 

palavras e suas nomenclaturas gramaticais.  

            Os resultados de sua pesquisa, no tocante ao tratamento da variação lingüística, 

evidenciaram que os autores dos livros didáticos das coleções analisadas ainda estavam presos 

a uma concepção de língua homogênea, vinculada às prescrições da gramática escolar 

tradicional, cuja proposta didática pouco proporcionou oportunidades de reflexão sobre os 

contextos de interlocução e os gêneros textuais. Posteriormente, Biruel e Morais (2003), em 

pesquisa semelhante, também apontaram para a ineficiência da abordagem da variação 

                                                 
12 Destacamos, ainda, que os objetos de ensino tratados por Biruel (2002) serão também considerados na análise 
dos dados dessa pesquisa (exceto a análise sobre classes de palavras), portanto serão retomados no capítulo da 
análise com maior explicitação.  
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lingüística nos LDPs, por não promoverem uma explicitação, uma conscientização sobre os 

motivos das diferenciações entre os usos da língua nas modalidades escrita e oral.  

Ainda, na pesquisa de Biruel (2002), o ensino de pontuação nos LDPs foi proposto de 

forma transmissiva, quase sem proporcionar aos alunos a construção de hipóteses, nem a 

análise ou a produção da pontuação nos diferentes gêneros textuais. Também sobre a 

pontuação, vale chamar a atenção para o trabalho realizado por Silva, Morais, Biruel e 

Andrade (2003) sobre o ensino e o aprendizado da pontuação nos LDPs das séries iniciais. 

Embora reconheçam a melhoria considerável dos livros didáticos no contexto atual, a análise 

desenvolvida evidenciou que nas coleções analisadas o tratamento dado à pontuação pouco 

motivou os alunos a observar, analisar, inferir e explicitar o seu emprego e suas relações com 

a textualidade e a normatividade. 

Outra pesquisa realizada sobre o objeto de ensino pontuação foi realizada por 

Mendonça (2003) e compõe uma coletânea13 de trabalhos que procuraram analisar a 

didatização de vários objetos de conhecimentos lingüísticos em LDPs, a fim de contribuírem 

para a aquisição da competência lingüística e comunicativa do educando.  

O trabalho de Mendonça analisou coleções destinadas tanto às séries iniciais quanto às 

destinadas aos 3º. e 4º. ciclos. No que se refere às séries iniciais, a autora destacou que a 

relação entre o oral e o escrito é sempre evidenciada e comentou que tal abordagem se 

justifica já que o aluno, nessa fase, está ainda se apropriando de conhecimentos sobre a 

escrita. Com relação às séries finais do ensino fundamental, a pontuação é tratada numa 

perspectiva mais sintática, “ou seja, marcando deslocamentos e intercalações”(MENDONÇA, 

2003, p.120). 

 Sobre ortografia, os trabalhos de Biruel (2002) e de Morais e Silva (2005), procuraram 

investigar as atividades sobre tal objeto de conhecimento nos textos do saber. Os resultados 

                                                 
13 A coletânea referida acima é organizada por Dionísio e Bezerra (2003). Ver referências bibliográficas. 
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do primeiro estudo apontaram para o fato de que as estratégias propostas pelos autores não 

favoreceram ao aluno distinguir o que é regular e o que é irregular no ensino e aprendizado. 

Assim como no primeiro estudo, a pesquisa seguinte mostrou que em algumas coleções os 

conhecimentos ortográficos não foram explorados ou sistematizados. Os autores orientam, 

então, para que os livros didáticos apresentem atividades que estimulem a reflexão sobre 

aquele objeto de conhecimento. 

 No que diz respeito à abordagem das classes de palavras e suas nomenclaturas 

presentes nos LDPs, a pesquisa de Biruel apontou para a presença ainda da “tradição 

classificatória” (grifos da autora) nas coleções analisadas. Havia uma predominância de 

atividades de identificação de classes de palavras e de ensino de taxonomias.  

Em um outro trabalho referente ao mesmo objeto de ensino, Dias (2003) apontou duas 

tendências para o tratamento das classes de palavras nos LDPs. Uma primeira tendência seria 

aquela em que há um efeito de evidência do conceito (grifos do autor), ligada a uma postura 

conservadora. A segunda tendência seria a de efeito de apagamento do conceito (grifos do 

autor), ou seja, seria considerada de caráter mais inovador.  

Tais tendências parecem gerar um conflito quanto ao ensino de gramática na escola, o 

que levou o autor a se posicionar a favor da seguinte postura no ensino fundamental: 

“especificamente, defendemos a tese de que o trabalho com gramática deve nascer do trabalho 

com o texto nas primeiras séries. Nas quatro últimas, já devemos explicitar os conceitos de 

classe” (DIAS, 2003, p.138). 

 Quisemos revisar brevemente algumas14 pesquisas que procuraram debruçar-se sobre 

o fenômeno da transposição didática de saberes, no que se refere especificamente à instância 

de transformação dos saberes acadêmicos em saberes didáticos presentes em textos do saber, 

                                                 
14 Falamos algumas pesquisas por sabermos da existência de outros trabalhos que vêm debruçando-se sobre as 
propostas teórico-metodológicas de coleções de livros didáticos a partir da análise de fenômenos lingüísticos 
presentes em tais questões, como por exemplo: Rojo e Batista (2003); Costa Val e Batista (2004); Costa Val e 
Marcuschi (2005) entre outros.  
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para mostrar o “terreno fértil atual” de análise e de reflexão sobre tais saberes na área de 

linguagem e suas implicações enquanto fenômeno didático. 

Sendo assim, acreditamos que a abordagem de nossa pesquisa, a partir das pesquisas 

mostradas acima, possibilita a compreensão do processo de produção e de transformação do 

conhecimento, a partir da cadeia definida por Chevallard (1991), quando aponta para as 

adaptações sofridas pelo elemento saber, o qual, a princípio, de objeto de saber acadêmico 

transforma-se em objeto a ser ensinado, para, depois, tornar-se objeto efetivamente ensinado.  

Então, na busca de refletir e discutir sobre essa questão, a partir da cadeia da 

transposição didática, já delineada acima, iremos, inicialmente, refletir sobre os saberes, 

referentes à instância primeira dessa cadeia, a fim de procurarmos compreender os caminhos 

teóricos que atualizam/complexificam o processo de transformação desses saberes em saber 

escolar, com maior especialidade, nos textos do saber, aqueles destinados a serem ensinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Mudanças nas concepções de língua/linguagem no Brasil 
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Língua 

Gosto de sentir a minha língua roçar 
A língua de Luís de Camões 

Gosto de ser e de estar 
E quero me dedicar 

A criar confusões de prosódia 
E um profusão de paródias 

Que encurtem dores 
E furtem cores como camaleões 

Gosto do Pessoa na pessoa 
Da rosa no Rosa 

E sei que a poesia está para a prosa 
Assim como o amor está para a amizade 

E quem há de negar que esta lhe é superior 
E quem há de negar que esta lhe é superior 
E deixa os portugais morrerem à míngua 

Minha pátria é minha língua 
Fala Mangueira 

Fala! 
Flor do Lácio Sambódromo 

Lusamérica latim em pó 
O que quer 
o que pode 
Esta língua 

Vamos atentar para a sintaxe paulista 
E o falso inglês relax dos surfistas 

Sejamos imperialistas 
Cadê? Sejamos imperialistas 

Vamos na velô da dicção choo de Carmem Miranda 
E que o Chico Buarque de Hollanda resgate 

E Xeque-mate, explique-nos Luanda 
Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo 

Sejamos o lobo do lobo do homem 
Sejamos o lobo do lobo do homem 

Adoro nomes 
Nomes em Ã 

De coisa como rã e ímã... 
Nomes de nomes como Scarlet Moon Chevalier 
Glauco Mattoso e Arrigo Barnabé, Maria da Fé 

Arrigo Barnabé 
Incrível 

É melhor fazer uma canção 
Está provado que só é possível filosofar em alemão 

Se você tem uma idéia incrível 
É melhor fazer uma canção 

Está provado que só é possível 
Filosofar em alemão 

Blitz quer dizer corisco 
Hollywood quer dizer Azevedo 

E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo 
Meu medo! 

A língua é minha Pátria 
E eu não tenho Pátria: tenho mátria 

Eu quero frátria 
Poesia concreta e prosa caótica 

Ótica futura 
Samba-rap, chic-left com banana 

Será que ele está no Pão de Açúcar 
Tá craude brô, você e tu lhe amo 
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Qué que'u faço, nego? 
Bote ligeiro 

Nós canto falamos como quem inveja negros 
Que sofrem horrores no Gueto do Harlem 

Livros, discos, vídeos à mancheia 
E deixa que digam, que pensem,que falem. 

(Caetano Veloso) 

 

 Procuraremos refletir sobre as concepções de língua e linguagem que nortearam 

implícita e explicitamente o ensino de português ao longo dos últimos tempos, acreditando 

que tal reflexão é relevante para a compreensão do processo de didatização sofrido pelos 

livros didáticos, no que se refere ao ensino da análise lingüística. 

 De acordo com Soares (1998, p.53), uma reflexão sobre o ensino de todo e qualquer 

conteúdo pode ser feita sob várias perspectivas. A autora observa que, para uma reflexão da 

disciplina língua portuguesa, mais especificamente, se faz necessário reconhecer o caráter 

essencialmente social da língua materna e as relações estabelecidas entre língua e ideologia. 

 Nessa perspectiva de reflexão sociopolítica, se evidenciam fatores de ordem externa – 

sociais, políticos, culturais - e a perspectiva das ciências das quais se recorta o conteúdo 

“Língua Portuguesa”, as ciências lingüísticas, particularmente as concepções de linguagem 

subjacentes às propostas pedagógicas. 

 Sabemos que muitos alunos e, de uma maneira geral, a maioria dos falantes nativos do 

português tendem a dizer que o estudo da língua materna é complicado, é “misterioso”, difícil 

de entender, cheio de regras, com um léxico difícil, pouco usual, uma sintaxe de complexa 

construção, o que ocasiona “falar errado” em algumas situações de uso real dessa língua. 

 É possível percebermos nos comentários acima um pouco do retrato da crise do 

sistema educacional de nosso país na década de setenta e início da década de oitenta, do 

século passado, nas quais se denunciou, freqüentemente, o fracasso escolar, preconizando 

uma série de discussões sobre os encaminhamentos teórico-metodológicos do ensino de 

língua portuguesa que se estendem até os dias atuais.  Geraldi (2002, p.39) afirma que “é 
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necessário reconhecer um fracasso da escola e, no interior desta, do ensino de língua 

portuguesa tal como vem sendo praticado na quase totalidade de nossas aulas". 

Reconhecer os pontos de crise no ensino de língua portuguesa parece, de certa forma, 

o deslanchar de um caminho para a compreensão de uma prática pedagógica que não é 

“falível”, simplesmente por culpa (e com ela o despreparo, a incompetência, entre outros 

qualificativos dessa natureza) do professor, mas por todo um contexto histórico de 

contradições, personalizado no papel da escola, criada a princípio para atender as demandas 

de uma classe social nascente, a burguesia, sendo obrigada, depois, a fazer-se democrática. “A 

democratização da escola, ainda que falsa, trouxe em seu bojo outra clientela e com ela 

diferenças dialetais bastante acentuadas” (GERALDI, 2002), ou seja, não se davam mais aulas 

apenas para aqueles alunos abastados, advindos da nascente burguesia, outros representantes 

de outras classes, menos favorecidos, estavam instaurados no espaço escolar e reclamavam o 

acesso aos bens da cultura letrada. 

 Diante desse dado histórico, vemos que toda prática de ensino traz subjacentemente 

uma metodologia, que se articula a uma opção política, que organiza e prescreve estratégias 

de trabalho pedagógico, inclusive parecendo também determinar, no que se refere ao ensino 

de língua portuguesa, a concepção de língua/linguagem que norteia tal prática. Dessa forma, 

“o modo como se concebe a natureza fundamental da língua altera em muito o como se 

estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino” (TRAVAGLIA, 2002, p.21). 

 A bibliografia lingüística brasileira (TRAVAGLIA, 2002; BAGNO, STUBBS & 

GAGNÉ, 2002; GERALDI, 2002; SOARES; 1998; SUASSUNA, 1999; POSSENTI,1996; 

KOCH, 1992, entre outros) tende a convergir na identificação de três possibilidades distintas 

de concepção de linguagem, no curso da história15 , que são uma primeira concepção de 

                                                 
15 As concepções de língua parecem apontar para uma concepção de gramática correspondente. “Aceitemos que 
uma gramática refere-se a uma língua (...) pode-se dizer que há um conceito de língua compatível com cada 
conceito de gramática” (POSSENTI, 2002, 48). Sobre concepções de gramática, trataremos do debate na 
próxima seção. 
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língua como expressão do pensamento, uma segunda concepção como instrumento de 

comunicação, uma terceira concepção como interação, atividade discursiva.  Sobre estas 

concepções de língua, aprofundaremos mais nos tópicos a seguir. 

 

1.3.1 Língua: límpida, linear e individual? 

 

A primeira concepção de linguagem, que norteia o ensino de língua por meio do uso 

de regras e de taxonomias, é a mais antiga dessas concepções, encontrando-se, ainda, fértil 

entre alguns ditos gramáticos, repercutindo, por conseqüência, nas formas de didatização, seja 

nos textos do saber, seja na prática do professor de língua portuguesa.  

Para Geraldi (2002, p.24) 

 
Na medida em que a escola concebe o ensino de língua como simples sistema de 
normas, conjunto de regras gramaticais, visando à produção correta do enunciado 
comunicativo culto, lança mão de uma concepção de linguagem como máscara do 
pensamento que é preciso moldar, domar para, policiando-a, dominá-la, fugindo ao 
risco permanente de subversão criativa, ao risco do predicar como ato de invenção 
e liberdade.  
 
 

Nessa perspectiva, o homem representa para si o mundo por meio da linguagem e a 

função da língua é, então, representar/refletir seu pensamento e seu conhecimento de mundo, 

em um processo de exteriorização semelhante a uma tradução que ocorreria de forma 

“límpida”, “linear”, “individual”, sem sofrer os efeitos da experiência com o outro, na 

dinâmica social que pressupõe interação. 

Segundo Travaglia (2002), essa concepção defende que as leis da criação lingüística 

são essencialmente as leis da psicologia individual e da capacidade de o homem organizar seu 

pensamento de forma lógica, a fim de que possa exprimi-lo por meio de uma linguagem clara, 

organizada e articulada, presumindo, para isso, que haja a “necessidade” de regras, de um 

manual normativo que prescreva a melhor forma de falar e escrever. 
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Essa concepção de linguagem, ainda dominante nas práticas de ensino de língua 

materna, remonta à Antigüidade, aproximadamente no século II a. C, no período helenístico, 

quando a gramática grega16 recebe forte impulso, por meio do trabalho de Dionísio de Trácia, 

que exerceu grande influência nos trabalhos que se seguiram, mais especificamente no que diz 

respeito ao estudo do Certo e do Errado (SUASSUNA, 1999). 

 A necessidade de prescrever, instituir e legitimar a “cultura do certo e do errado” no 

propósito de conservação dessa concepção parece estar diretamente associada a razões 

político-econômico-culturais. De acordo com Neves (2003), poucos compreendem que, 

naquele momento histórico (da Grécia), aquilo que se preparou como disciplina Téchne 

grammatiké17 era justo e oportuno. 

Questionamos, todavia, até que ponto deveríamos afirmar que era “justo”, de fato, 

tendo em vista o modo como concebemos “justiça” no discurso da linguagem na atualidade, 

enquanto fenômeno de inclusão social, sob o risco de colocar a reflexão sobre essa questão de 

forma purista, abstraindo o social, a valoração implicada na escolha de uma única forma de 

escrever e de falar e os mecanismos ideológicos envolvidos.  

Entendemos que o segundo adjetivo usado pela autora “oportuno”, talvez, contemple 

com maior propriedade esses aspectos apontados, principalmente quando esta considera a 

necessidade da sociedade da época em conservar a língua dos ataques dos povos bárbaros, 

resultado de suas invasões, que ameaçavam a extinção dessa língua e de sua literatura e, 

conseqüentemente, a manutenção do status quo.  

Nessa conjuntura, autonomizam-se a prescrição, o modelo, a regularidade, o “pode” ou 

“não pode”, o “deve” ou “não deve” como lugar de estabelecimento de padrões da língua 

pura, não corrompida por barbarismos. 

                                                 
16 Segundo Matos e Silva (2003), a gramática formulada por Dionísio de Trácia, vinte e três séculos atrás, tem 
sua origem na tradição da filosofia grega anterior, tendo em Platão, em Aristóteles e nos sofistas os principais 
precursores de um processo de construção de estudos que hoje são considerados lingüísticos, embora os 
alexandrinos os tenham orientado para o que hoje se chama de gramática tradicional. 
17 “Arte da Gramática” 
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   Ainda, sobre os efeitos dessa concepção primeira de língua, destacamos sua força ao 

longo da história18. Estendeu-se aos romanos, os quais aplicaram as principais conquistas 

lingüísticas dos gregos à sua realidade, devido ao crescimento político-econômico do império 

que exigia como mecanismo de dominação a imposição de uma língua única. Essa concepção, 

baseada em prescrições, continuou na Idade Média, por meio das gramáticas de Donato e 

Prisciano, num momento histórico em que a cultura letrada européia era bastante restrita. 

Esse ranço normativo percorre também o período do Renascimento pela instituição do 

latim clássico como língua oficial e pela retomada da cultura grega, característica desse 

período. No século XVI surgem as primeiras gramáticas do Português, sob a égide do modelo 

da gramática latina, ou seja, a gramática das segmentações. O século XVII, por sua vez, é 

marcado pelo estudo da gramática a partir de uma vertente filosófica, pelo fato de os 

estudiosos da língua portuguesa considerarem que havia uma associação entre as unidades da 

língua e as categorias do pensamento. 

No século XVIII, paralelamente ao estudo comparativo das línguas, estiveram 

presentes os estudos sobre a origem da linguagem por meio da filosofia. No século XIX, os 

estudos da linguagem eram de natureza filológica, histórico-comparativa e a língua era vista 

como organismo vivo, capaz de evoluir e dar origem a outras línguas. Ainda nesse período, 

forma-se a escola literária romântica, ligada ao espírito nacionalista desse movimento, 

resultando na canonização do modelo literário19 e na consideração de que somente essa forma 

de realização lingüística era a adequada, a correta.   

Diante do exposto, vemos que as gramáticas formuladas, ao longo da história, 

sofreram forte influência da forma de concepção de língua da Antigüidade.  

 

                                                 
18 Para essa exposição histórica, baseamo-nos nos estudos de Suassuna (1999). 
19 É possível verificar ainda resquícios dessa cultura do modelo literário, na forma como os textos da literatura, 
considerada como clássica, são impostos na sala de aula, seja para atender às exigências do vestibular, seja para 
responder às fichas de leitura, seja para tornar “viva” uma “mesóclise” adormecida do uso lingüístico dos alunos. 
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1.3.2 Língua: ferramenta de comunicação 

 

Uma segunda concepção de língua encontrada na literatura a vê como 

instrumento/ferramenta de comunicação e a considera “como um código através do qual um 

emissor comunica a um receptor determinadas mensagens” (KOCH, 1992, p.9) sendo, dessa 

forma, sua principal função a transmissão de informações.  

A língua vista como código exige que este seja dominado pelos falantes para que a 

comunicação possa ser efetivada. Nessa perspectiva, em que é preciso a presença pelo menos 

de um emissor e de um receptor para que se estabeleça a comunicação, a linguagem também é 

vista como ato social, embora, nesse caso, o código utilizado deva ser preestabelecido, 

convencionalizado, semelhante entre os falantes, a fim de que haja sucesso nesse processo de 

locução. Logo, a língua realiza-se como um sistema independente, externo à consciência 

individual, pronto, acabado, não sujeito às condições históricas e sociais.  

De acordo com Travaglia (2002, p.22): 

 
(...) essa concepção de língua fez com que a Lingüística não considerasse os 
interlocutores e a situação de uso como determinantes das unidades e regras que 
constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo falante do processo de produção, do 
que é histórico e social na língua. Essa é uma visão monológica e imanente da 
língua, que a estuda segundo uma perspectiva formalista – que limita esse estudo ao  
funcionamento  interno da  língua – e que a separa do homem no seu contexto 
social. Essa concepção está representada pelos estudos lingüísticos realizados pelo 
estruturalismo20 (grifos do autor) (a partir de Saussure) e pelo 
transformacionalismo21, (grifos do autor) (a partir de Chomsky). 
 
 

                                                 
20 Embora não seja objeto de nossa pesquisa discorrer sobre a forma como vem sendo empregada a expressão 
estruturalismo, vale chamar atenção para seu uso enquanto “um rótulo para qualificar certo número de diferentes 
escolas de pensamento lingüístico” e a necessidade de fazer “ver que ele tem implicações um tanto diferentes 
segundo o contexto em que ele é empregado” (WEEDWOOD, 2002, p.126).  
21 Corrente teórica de forte impacto a partir da década de cinqüenta, denominada de gramática gerativo-
transformacional, preocupa-se em aplicar, na descrição de uma língua, os métodos formais da Lógica e da 
Matemática, em oposição à análise excessivamente morfológica do Estruturalismo e aos behavioristas, anteriores 
a tal corrente (SUASSUNA, 1999). Os estudos de Chomsky, principal condutor dessa teoria, tiveram uma 
crescente divulgação na década de setenta, aliados à concepção de língua como comunicação, por meio da 
elaboração de algumas séries didáticas com conteúdos da gramática transformacional, como se pode observar na 
série “Comunicação e Expressão em Língua Nacional” de Goulart (1972), assim como também em outro 
material didático-pedagógico “Tempo de Comunicação” de Rodrigues et al. (1974). (Ver FREGONEZI, 1997).  
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Os estruturalismos que marcaram o século XX estabeleceram um divisor de águas no 

curso da compreensão da linguagem humana, opondo-se epistemologicamente a uma análise 

atomística dos fenômenos lingüísticos, assim como também à abordagem analítica a partir da 

gramática tradicional (MATTOS E SILVA, 1997). 

As postulações teóricas de Saussure, através da publicação póstuma da obra “Curso de 

Lingüística Geral”, são consideradas o marco inaugural do Estruturalismo na Europa. Seus 

postulados teóricos estabeleceram uma das mais célebres dicotomias: língua e fala, 

concebendo a língua como sistema abstrato, ideal, homogêneo, social, supra-individual, 

enquanto a fala seria uma realização concreta e individual, sendo esta posta na periferia de 

seus estudos e, em conseqüência, a exclusão de tudo o que do ponto de vista lingüístico fosse 

heterogêneo e individual.  

Dessa forma, a língua era desvinculada de seu contexto social, para ser tratada como 

objeto de estudo. Os estruturalistas, agora, partiam de uma análise descritiva da língua, que 

poderia se realizar em um dado momento, ou seja, sincronicamente, ao passo que a diacronia, 

estudo da língua no decorrer do tempo, era posta também na periferia de seus estudos. 

Além disso, de acordo com Barros (2004), a afirmação de Saussure de que a língua é 

fundamentalmente um instrumento de comunicação constitui uma das rupturas principais da 

lingüística saussureana, em relação às concepções anteriores dos comparativistas e das 

gramáticas gerais do século XIX. 

Essa concepção estruturalista de língua, preconizada pelos postulados teóricos 

saussureanos, entendida como sistema lingüístico, 

 
(...) designa a totalidade de regularidades e padrões de formação que subjazem aos 
enunciados de uma língua (...) é uma identidade de forma, e esta forma, ou 
estrutura, ou padrão, é em princípio independente da substância, ou matéria bruta, 
sobre a qual é imposta (WEEDWOOD, 2002, p.127). 
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Uma das conseqüências da lingüística saussureana, principalmente entre os 

funcionalistas, como Malmberg ou Jakobson, foi a introdução do exame da comunicação no 

quadro das preocupações dos estudos lingüísticos, com alta relevância para o ensino de 

língua, como se pode observar nos livros didáticos da década de setenta e início da década de 

oitenta22, com a divulgação do célebre esquema (Emissor – Canal/Mensagem  - Receptor). 

Essa concepção de língua também influenciou a nova estruturação teórico-metodológica do 

ensino de língua materna, que passou a se chamar “Comunicação e Expressão”, para os anos 

correspondentes ao Ensino Fundamental, por meio da reforma do ensino instituída pela lei 

5692 de 1971. Segundo Fregonezi (1997, p. 130) com essa reforma, 

 
(...) as transformações do ensino de língua se deram com mais intensidade. A 
própria denominação dos estudos do idioma, na estrutura curricular tomou um 
direcionamento diverso. Passou-se à denominação de “Comunicação e Expressão”. 
A língua materna começou a ser enfocada por área de estudos juntamente com 
Língua Estrangeira, Educação Artística e Educação Física, englobando a 
“Comunicação e Expressão”. A partir de então, cada unidade da Federação elabora 
suas propostas de ensino para o desenvolvimento das atividades didático-
pedagógicas. 

 
 

Todavia, a concepção de língua tratada como código, portanto, como mero 

instrumento de comunicação, posição bastante difundida pelos estruturalistas e funcionalistas, 

não foi suficiente para suprir os problemas de leitura e de escrita que os alunos apresentavam, 

o que causou bastantes críticas por parte dos que desejavam a volta aos parâmetros 

tradicionais do ensino do português, fato bastante conhecido por ocasião das matérias em 

jornais sobre os erros dos alunos em redações do vestibular e atribuído à ineficácia do ensino 

(SOARES, 1998).  

Além disso, o próprio contexto sócio-político de redemocratização do país e as novas 

teorias lingüísticas e psicológicas, em voga nesse período, apontavam para novos 

                                                 
22 Um exemplo dessa concepção de língua presente nos textos do saber, da época acima citada, pode ser 
encontrado na obra: MARTOS, Cloder Rivas & MESQUITA, Roberto Melo. Pai: Língua e Literatura: 2a. Grau. 
São Paulo: Saraiva, 1983-1984, muito difundida nas escolas no período. 
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encaminhamentos para o ensino de português, revelando que, na concepção de língua em 

curso, já não encontravam apoio ou respaldo. (SOARES, 1998).  

Esses fatores, pois, abrem caminho para uma nova perspectiva de ensino, cujos 

referenciais teórico-metodológicos “repousam” em uma concepção de língua sócio-

interacionista, que vê a linguagem como uma forma de ação, um lugar de interação humana 

(cf. PIETRI, 2005) e sobre a qual iremos tratar, com mais especificidade, na próxima seção.    

 

1.3.3 Língua: lugar da interação 

 

Na segunda metade dos anos oitenta, do século passado, recupera-se em nosso país a 

denominação “Português” para o ensino de língua materna, por meio da medida estabelecida 

pelo Conselho Federal de Educação, abrindo-se caminho para uma nova concepção de língua, 

oriunda das contribuições da Lingüística e de suas áreas de atuação, que se debruçam sobre o 

texto, o discurso, a enunciação, a variação lingüística, como a Sociolingüística, a Lingüística 

Textual, a Pragmática, a Análise do Discurso, além das contribuições da Psicologia Genética 

e da “Psicolingüística nela fundamentada” (SOARES, 1998, p.59). Esta autora afirma que: 

 
(...) são várias as interferências significativas delas na disciplina Português, todas 
ainda em curso: nova concepção de gramática, que resulta em uma também nova 
concepção do papel e da função dela no ensino do português (...); nova concepção 
de texto, analisado agora ele também em sua gramática; sobretudo uma nova 
concepção de língua que a vê como enunciação, discurso, incluindo suas relações 
com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e históricas de sua 
utilização. 

 
 
Nesse contexto, emerge uma terceira concepção de língua, compreendida como lugar de 

interação e de diálogo, cujos sujeitos são agentes ativos/construtores de sua realidade 

histórico-social. Já não há mais uma transmissão de informações veiculadas por um emissor e 

um receptor, mas a linguagem é vista como interação humana (GERALDI, 2002), 
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possibilitando aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos eventos 

sociodiscursivos.  

 Essa concepção de língua é respaldada pelos pressupostos teóricos bakhtinianos, 

segundo os quais a língua é vista como enunciação, produto da interação social, entre locutor 

e interlocutor, determinada pela situação social mais imediata e o meio social mais amplo. 

Para Bakhtin (1995, p.113), nessa perspectiva, toda palavra comporta duas faces, ou seja, “ela 

é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém”, isto é, todo texto é essencialmente dialógico, constituído em um determinado 

momento histórico, para cumprir determinadas finalidades em determinadas circunstâncias. 

 Nesse sentido, o autor se contrapõe a uma concepção de língua como sistema isolado, 

considerando tal visão como uma abstração científica, pertinente a certos fins teóricos e 

práticos particulares, mas não dando conta da realidade concreta da língua. Sua perspectiva 

considera que a língua vive e evolui historicamente, constituindo um processo ininterrupto, 

que se realiza através da interação verbal e social dos locutores e do diálogo entre os 

textos/discursos. (BAKHTIN,1995). 

 Nessa perspectiva, a linguagem é vista como atividade discursiva, realizada em um 

contexto específico, com uma intencionalidade, com uma finalidade, em um processo de 

interlocução, manifestada lingüisticamente por meio de textos, estes, por sua vez, organizados 

dentro de determinados gêneros textuais. 

 No contexto brasileiro, encontramos nos anos oitenta (cf. por exemplo, GERALDI, 

1984) novas propostas de transposição didática, baseadas nessas novas concepções de língua. 

Em substituição aos antigos ensinos de gramática, de redação e de práticas de leituras com 

fins estritamente escolares, propõem-se metodologias que envolvem três novos eixos 

didáticos: práticas de leitura, práticas de produção textual e práticas de análise lingüística. A 

partir das novas postulações, estes eixos deveriam caminhar juntos, a fim de que a reflexão 
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sobre a língua encontrasse relevo, quando integrada às práticas de compreensão e de produção 

de textos. 

Seria, portanto, através da análise do tratamento dado à análise lingüística, nos novos 

textos do saber, articulados a essa concepção, que a reflexão que está sendo proposta nesse 

trabalho adquire relevância para a compreensão do complexo fenômeno da didatização, no 

bojo de discussões teóricas que são recentes, mas que ora se entrecruzam, ora se confundem, 

ora se interligam a uma prática de ensino marcada por encaminhamentos didáticos anteriores, 

já refletidos acima e retomados, com maior especificidade, ao longo dos tópicos que vêm a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Diferentes concepções de gramática 
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                            Pronominais 

 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 

Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 

                                                                     (Oswald de Andrade) 
 

Já indicamos, anteriormente, que para toda concepção de gramática adotada, estaria 

subjacente uma concepção de língua, motivo pelo qual observamos a necessidade de revisitar 

as concepções de língua a que a vasta bibliografia especializada faz referência, a fim de 

compreendermos como tais formas determinam a forma de didatização proposta para o ensino 

de língua e suas implicações teórico-metodológicas, considerando especificamente o que se 

passou a denominar como “análise lingüística”. 

Nessa perspectiva, faremos referência às diferentes concepções de gramática, a partir 

das considerações de Travaglia (2002). O autor aponta basicamente três formas de concepção 

de gramática:  

i. gramática normativa;  

ii. gramática descritiva; 

iii. gramática internalizada ou competência lingüística internalizada. 

 Na primeira, a gramática é concebida como um manual com regras que garantiriam o 

bom uso da língua, regras a serem seguidas por aqueles que querem se expressar 

adequadamente23, a fim de não cometerem desvios na língua. 

                                                 
23 Até que ponto conhecer as regras dessa concepção primeira de gramática é garantia de falar e escrever 
adequadamente? Chamamos a atenção para o fato de que produzir textos falados e escritos adequados às diversas 
situações sociocomunicativas implica não somente conhecer regras de gramática, mas saber se relacionar com as 
demandas de leitura e escrita socialmente em circulação. 
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Nesse primeiro sentido, a língua é compreendida como sinônimo de gramática 

normativa, ou seja, a variedade apresentada naqueles manuais (as gramáticas). Tal variedade 

autonomizar-se-ia, por razões estritamente políticas e sociais, sem respaldo lingüístico, como 

a única e legítima variedade de prestígio ou culta, sendo todas as outras variedades 

encontradas na língua consideradas como desvios, deformações que precisariam ser 

combatidas, sob pena de se ver ameaçada de degeneração a língua do país. 

Essa concepção de gramática mantém uma estreita ligação com a primeira concepção 

de língua, tratada na seção anterior, vista como expressão do pensamento, como um 

receituário que se efetiva em lições de gramática e que encontrou na Antigüidade um terreno 

fértil para sua legitimação, já que, por razões históricas, procurou-se conservar a língua contra 

as “modificações introduzidas pelos bárbaros”.  

Hoje, porém, se questiona o porquê de sua manutenção e imposição na prática de 

ensino e nos livros didáticos de português, se já não temos nem língua em extinção nem 

literatura ameaçada, como frisa Neves (2003). A autora, porém, fala de uma outra guerra 

social que se constitui na competitividade presente nas nossas sociedades, nas quais “cada um 

quer assegurar para si todos os meios que considera que sejam garantidores de boa inserção 

social e, necessariamente, entende que a linguagem de prestígio 24 é um dos caminhos 

essenciais para isso” (p.42). 

Nessa concepção de gramática, ainda, as normas de bom uso da língua são ditadas 

pelos escritores considerados clássicos, por isso, garantidores de um modelo de linguagem 

límpida, purista e vernacular, ignorando, assim, as especificidades da língua oral, inclusive o 

                                                 
24 Um outro questionamento: até que ponto a própria linguagem de prestígio, ou seja, a norma que garante a 
inserção dos indivíduos em práticas sociais legitimadas mantém uma relação com a gramática? Não teria essa  
norma de prestígio usada pelos falantes ditos cultos se afastado dessa gramática de paradigmas e esquemas, a 
partir das felizes intempéries do uso da linguagem no decorrer do tempo? Ver Matos e Silva (2003) e o projeto 
NURC (Projeto de Estudo Conjunto e Coordenado da Norma Lingüística Oral Culta de Cinco das Principais 
Capitais Brasileiras) em Cunha (1985). 
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reconhecimento de que a oralidade é também um espaço para situações comunicativas mais 

formais.  

O ensino de língua materna desenvolvido, nessa perspectiva, aponta para o trabalho 

com um tipo de gramática, denominada normativa, que estuda apenas os fatos da língua 

padrão, da norma oficializada, através do reconhecimento de nomenclaturas e de taxonomias. 

Esse tipo de ensino privilegia a modalidade escrita, dando pouca relevância às variedades 

orais realmente usadas pelas pessoas letradas, quando não, considerando-as idênticas à escrita, 

além de ditar as leis que regulam o uso da língua na sociedade, impondo-se como língua 

verdadeira, como única forma legítima de falar e escrever. 

Na segunda concepção de gramática, procura-se descrever a estrutura e o 

funcionamento da língua, de sua forma e função. “A gramática seria então um conjunto de 

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

(TRAVAGLIA, 2002, p.27).   

Nessa concepção, não é levada somente em consideração a descrição da gramática 

tradicional como a única variedade a ser legitimada, mas há uma preocupação em 

(re)conhecer também a gramática inerente às outras variedades da língua, de forma a associar 

a cada expressão dessa língua uma descrição estrutural, estabelecendo suas regras de uso, a 

fim de separar o que é gramatical do que não é gramatical (cf. FRANCHI,1991 apud 

TRAVAGLIA, 2002). 

  Nesse sentido, ao contrário da primeira concepção de gramática, cuja negação de 

outras variedades lingüísticas se dá por razões de interesse sócio-ideológico e de manutenção 

de uma ordem dominante, a gramática descritiva procura, através de critérios lingüísticos e 

objetivos, não dizer “o que pode” ou “o que não pode” no uso da língua, mas procura avaliar a 

gramaticalidade presente em cada uma de suas variedades, “propondo de acordo com um 
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modelo teórico quais as unidades e categorias da língua, bem como as relações que podem ser 

estabelecidas entre elas e as suas funções, o seu funcionamento” (TRAVAGLIA, 2002, p.27). 

Segundo esse autor, são representantes dessa concepção, as gramáticas elaboradas a 

partir das teorias estruturalistas e gerativa-transformacional, isto é, aquelas que estão 

atreladas à segunda concepção de língua, já que tomam por base um sistema abstrato, visto de 

forma homogênea, regulador da variedade lingüística descrita, sem levar em consideração a 

língua em seu contexto. 

É proposto, então, para o ensino de língua, o trabalho com uma gramática descritiva 

que se constitui a partir da descrição e do registro de uma determinada variedade da língua25, 

em um determinado momento histórico. Esse tipo de abordagem trabalha com qualquer 

variedade da língua, embora, nas descrições da variedade culta da língua, dê preferência para 

a forma oral desta variedade (TRAVAGLIA, 2002, p.32). Esses trabalhos de descrição das 

variedades da língua geralmente receberam nomes26 equivalentes às correntes teóricas, às 

quais estiveram afiliados.  

Uma outra concepção de gramática é aquela que considera a língua como um conjunto 

de variedades, as quais assumem sua importância no momento em que, nas situações de 

interação, é exigido determinado tipo de variedade, sendo preciso acionar não somente a 

variedade de prestígio, mas também a variedade da comunidade lingüística dos falantes, em 

um processo que não leva em conta o certo e o errado, mas o adequado ou o inadequado 

nesses eventos comunicativos.   Segundo Travaglia (2002), a gramática assim concebida 

transcende a idéia de prescrição e está associada ao saber lingüístico desenvolvido pelo 

falante.  

                                                 
25 Um exemplo desse tipo de abordagem de gramática está no conhecido trabalho proposto por Mário A. Perini. 
Gramática descritiva do Português, Ática, 2000. Nessa obra, o autor optou pela descrição da “variedade padrão” 
da língua portuguesa, ocupando-se basicamente da língua escrita, contrariando a idéia de que há um maior 
enfoque das análises descritivas sobre a língua oral, conforme apontado por Travaglia (2002). 
26 São as gramáticas: estrutural, gerativa-transformacional, estratificacional, funcional, dentre outras.  
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Este saber, por sua vez, não estaria necessariamente ligado a uma aprendizagem 

escolar e/ou sistemática, mas estaria associado à gramática internalizada que todo falante 

possui, já que suas transgressões poderiam até ser combatidas do ponto de vista normativo-

prescritivo, mas não se consolidariam (ou seja, não teriam força) frente às possibilidades que 

o sistema da língua permite27.  

Procuramos recuperar e revisitar essas concepções e tipos de gramática com a 

finalidade de compreender que, embora tenha perdurado (e ainda perdure, infelizmente) um 

ensino de gramática pautado na prescrição de normas e regras, outros tipos de concepção de 

língua e de tipo de gramática existem como forma de redimensionar o ensino de língua, 

efetivando, obviamente, outros encaminhamentos didáticos, assunto que enfocaremos adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 É possível verificar ocorrências lingüísticas do tipo: “As casa caiu nas chuva” e não a inversão dessa estrutura 
frasal como por exemplo: “casa as chuva nas caiu”. 
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1.5 Ensino de língua e normatividade: implicações pedagógicas 

 
 

Aula de português 
A linguagem 

na ponta da língua,  
tão fácil de falar 
e de entender. 

A linguagem 
na superfície estrelada de letras,  

sabe lá o que ela quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, seqüestram-me. 

Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

O português são dois; o outro, mistério. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

As inovações decorrentes das mudanças em nossas concepções sobre língua e 

gramática produziram, como vimos, uma nova perspectiva para o trabalho de análise 

lingüística, ampliando o âmbito de conhecimentos sobre os quais o aprendiz deverá analisar a 

língua, a fim de se tornar melhor usuário da mesma. Ao lado de uma renovada concepção de 

norma, introduziu-se a expectativa de que o desempenho (que diz respeito aos conhecimentos 

lingüísticos) se desse no interior das práticas com textos, no domínio da textualidade.  

Nessa perspectiva, muito se tem discutido sobre a falência do ensino de gramática na 

escola, sob a forma de questões do tipo: para que ensinar gramática na escola? Para que 

aprender gramática? Que gramática ensinar na escola? Ensinar ou não ensinar regras de 

gramática? 

 Essas questões parecem estar longe de chegar a respostas definitivas ou consensuais, 

embora abram sempre caminhos para discussões que convergem para um redimensionamento 
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do ensino de língua materna, especialmente no tratamento dado ao trabalho com a gramática 

da norma de prestígio, freqüentemente tomada como “a” língua portuguesa e, em uma linha 

ainda mais tênue, tida como sinônimo de norma culta, o que parece gerar mais confusão (cf. 

FARACO, 2002).  

 Essa realidade parece se justificar pelo próprio histórico da disciplina Língua 

Portuguesa, cuja inclusão nos currículos brasileiros começou a figurar nas últimas décadas do 

século XIX, trazendo em suas bases um caráter de normatividade, compreendido como 

prescrição de regras que o falante deveria respeitar e atender, com o objetivo de transmitir e 

preservar um patrimônio cultural e educacional mais amplo. 

 Todavia, com o fenômeno da democratização do acesso ao ensino, acentuado na 

década de sessenta do século XX, explicitou-se o caráter essencialmente elitista do ensino de 

língua na escola e a sua vulnerabilidade frente aos anseios de uma educação que se propunha 

ser para todos.  

 O peso da tradição de um ensino ancorado em normas de gramática parece, todavia, 

ter resistido (e ainda resistir), contraditoriamente, às próprias evidências de sua falência. De 

acordo com Soares (1998), fatores externos e internos motivaram essa tradição. Os primeiros, 

já citados acima, tinham relação com o fato da tardia introdução da disciplina “Português” nos 

currículos escolares brasileiros, quando já havia uma organização do sistema de ensino; os 

segundos tinham a ver com o fato de que só os oriundos da classe abastada continuavam seus 

estudos, após a alfabetização. Logo, o enfoque dado no ensino posterior à alfabetização se 

baseava na gramática do Latim, ao lado da retórica e da poética, perpetuando, assim, uma 

atitude normativista na prática de ensino de língua portuguesa. 

 Porém, na contramão dessa perspectiva, a produção intelectual na área da Lingüística, 

no mesmo período (segunda metade do século XX), veio a contribuir para a compreensão 

desse fenômeno de falência no ensino e, ao mesmo tempo, denunciar que a língua que se 
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ensina(va) é(era) diferente e distante do português que se usa no dia-a-dia, conforme observa 

Batista (1997). 

 O poema de Drummond28 (1974) “Aula de Português” pode sugerir metaforicamente 

um possível diálogo travado entre as contribuições da lingüística moderna e da didática da 

língua ao projeto político-ideológico da escola, na atualidade, cujos resultados procuram 

redefinir o lugar da gramática no ensino de língua e reconhecer a existência e a importância 

do fenômeno da variação lingüística, emergente nas falas dos alunos, das mais diversas 

realidades sociais, que têm acesso à escola. 

 O reconhecimento dessas variedades, resultado do acesso das classes menos 

favorecidas à escola, reclama um novo encaminhamento do ensino de língua, cujo enfoque 

amplie a concepção do que seja norma. 

 Possenti (2004, p.16) afirma que “no caso específico do ensino de português, nada será 

resolvido se não mudar a concepção de língua e de ensino de língua na escola (o que acontece 

em muitos lugares, embora às vezes haja discursos novos e prática antiga)”. 

 Antunes (2002, p.128-129), por sua vez, propõe como fundamentos para o ensino de 

português, a consideração de concepções mais amplas sobre língua e gramática, tratando esta 

última como um dos componentes constitutivos da língua, dentre outros igualmente 

importantes, não constituindo, portanto, a totalidade da língua. 

 Com relação à ampliação da concepção de língua, esta seria vista, segundo a autora, 

como: 

i. atividade de ativação e expressão do sentido, ou seja, o que se diz faz 

sentido em relação aos sentidos preexistentes, no modelo de realidade 

vigente numa sociedade; 

                                                 
28 Nesse sentido, parafraseando o final do poema de Drummond (1974) “Aula de Português”, vemos o português 
se apresentar como sendo dois, um conhecido, usado, vivificado a cada interação comunicativa; o outro mistério, 
difícil, obscuro, cheio de artimanhas, labirintos, precisando ser o aprendiz quase um detetive para desvendar o 
que, segundo Drummond, seriam os segredos de “figuras de gramática, esquipáticas, que me atropelam, 
aturdem-me, seqüestram-me” (cf.Drummond de Andrade, 1974, p.76). 
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ii. uma atividade interacional, que mobiliza dois ou mais sujeitos; 

iii. é uma atividade textual-discursiva, regulada por determinadas 

propriedades lingüísticas e pragmáticas, que confere materialidade e 

mediação aos propósitos interativos; 

iv. é uma atividade de intervenção, pela qual alguma coisa é feita, é 

praticada, é levada a efeito. (ANTUNES, 2002). 

Com relação à ampliação da concepção de gramática, a autora procura apontar as suas 

funções e os seus limites: 

i. a gramática é um componente constitutivo da língua. Por isso, saber 

falar ou escrever uma determinada língua nunca poderia ser apenas 

saber sua gramática. 

ii. a gramática tem uma função “normatizadora”, de maneira que tanto a 

variedade prestigiada da língua quanto as variedades não-prestigiadas 

seguem as convenções instituídas pelo grupo. 

iii. enquanto conjunto de regras, a gramática é mutável, variável por ser 

parte constitutiva das línguas. 

iv. no estudo das gramáticas, o estudo dos nomes e das classificações é 

parte menos significativa. A relevância desse estudo está na explicitude, 

na exploração e nas regularidades de seus usos. 

v. o funcionamento da língua é, pois, forçosamente textual-discursivo. 

vi. toda língua tem sua gramática. Toda gramática regula os modos de 

realização da língua a que pertence. (ANTUNES, 2002). 

 

   Ampliadas, assim, as concepções de língua e de gramática, parecem ampliar-se, 

igualmente, as perspectivas de ensino da língua. Aquelas perguntas que introduziram, 
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inicialmente, essa seção despontam para uma necessária reformulação, no intuito de se saber, 

de fato, sobre que concepção, tipo e ensino de gramática tais indagações se respaldam. 

 Pesquisadores brasileiros que tratam da língua e de seu ensino afirmam que o papel da 

escola é promover para seus alunos a capacidade de se relacionar nas mais variadas 

manifestações das modalidades escrita e falada, inclusive (ou especialmente?) na modalidade 

socialmente prestigiada. No dizer de Neves (2002, p.231) isto seria necessário “para que eles 

sejam usuários da língua no padrão necessário à ocupação de posições minimamente situadas 

na escala social”. 

 Possenti (2004) parece também corroborar tal posição, ao afirmar que o objetivo da 

escola é ensinar o português padrão ou criar condições para que ele seja aprendido, 

considerando qualquer outra hipótese como equívoco político e pedagógico. O autor vai mais 

longe quando diz que: 

 
  O equívoco, aqui, parece-me, é o de não perceber que os menos favorecidos 

socialmente só têm a ganhar com o domínio de outra forma de falar e de escrever. 
Desde que se aceite que a mesma língua possa servir a mais de uma ideologia, a 
mais de uma função, o que parece hoje evidente (p.18). 

 

Travaglia (2002) também assume que cabe à escola desenvolver a competência 

comunicativa como garantia para que os alunos possam se relacionar com os diversos 

discursos socialmente em circulação, incluindo na sua materialização, as variedades 

lingüísticas.  

Esse autor apresenta três tipos de ensino: prescritivo, descritivo e produtivo, 

defendendo que não são mutuamente excludentes, dependendo do objetivo que se queira 

atingir na prática pedagógica, embora acredite que os dois últimos sejam mais úteis ao aluno, 

sobretudo o ensino produtivo, cujo objetivo é ensinar-lhe novas habilidades lingüísticas, 

aumentando os recursos que possui, sem alterar-lhe o que já foi adquirido nas suas interações 
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comunicativas. Nessa perspectiva, o ensino da modalidade escrita seria todo ele produtivo, já 

que a criança chega à escola com poucas habilidades para se relacionar com essa modalidade. 

O autor conclui, dizendo que: 

 
(...) o ensino prescritivo pode e deve ser feito, mas regido por uma postura diferente 
(...) será o ensino de uma variedade de prestígio em nossa sociedade e, por isso 
mesmo, necessária à obtenção de certos benefícios dentro dessa mesma sociedade, 
em termos de promoção e mobilidade social (p.64).  

   
 

Por fim, trazendo novamente as reflexões de Antunes (2003, p.96-98) a respeito de 

todas essas implicações pedagógicas para o ensino de gramática, ancoradas nos diálogos 

estabelecidos entre os estudiosos que fundamentam nosso trabalho, chama-nos atenção o fato 

de que o trabalho com a gramática seja na sala de aula, seja na didatização presente nos livros 

didáticos, reclama: uma gramática que seja relevante, que privilegie o estudo das noções e 

regras relevantes nos usos sociais da língua, uma gramática contextualizada, incluída na 

interação verbal, um estudo de gramática estimulante, uma gramática que liberte, que 

reconheça que em alguns contextos a prescrição é transgredir e, por último, uma gramática 

que preveja mais de uma norma, que reconheça que “‘certo’ é aquilo que se diz na situação 

‘certa’, à pessoa ‘certa’”. Isto pressupõe uma profunda discussão do próprio conceito de 

norma lingüística. 
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1.5.1 Norma: algumas considerações 

 
Vício na fala 

 
Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 
Para pior pió 

Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados 
(Oswald de Andrade) 

 
 

Nesse cenário, então, de desdobramentos mais amplos de questões sobre o ensino de 

língua, especificamente do ensino de gramática, acreditamos ser necessário uma releitura da 

produção científica sobre norma, na tentativa de compreendemos as implicações pedagógicas 

que tal expressão acarreta, dependendo da compreensão que sobre esta se tenha. 

 Ao teorizar sobre a norma, Coseriu (1978), partindo do campo estruturalista, adota 

uma visão tripartida, que envolve os conceitos de sistema, norma e fala.  

 De acordo com Mattos e Silva (2003), esse estudo de Coseriu abriu caminho para a 

compreensão da língua enquanto fenômeno histórico, aspecto excluído da célebre dicotomia 

(langue/parole) saussureana. A autora chama a atenção, ainda, para um fato relevante nas 

postulações de Coseriu: é a primeira proposta teórica que coloca o conceito de norma nas 

preocupações da Lingüística descritiva, lançando um outro olhar sobre a noção – até então em 

voga – de norma como sinônimo de prescrição gramatical. 

Para isso, Coseriu (1978) recorre a algumas analogias, dentre estas, a própria analogia 

saussureana do xadrez, para deixar mais clara a distinção entre sistema normal e sistema 

funcional.  

 
Podemos recorrer à célebre analogia saussureana com o jogo de xadrez, ainda que 
referindo-nos à verdadeira “gramática” do jogo, isto é, as suas regras, e não 
somente ao número das peças. Evidentemente, entre o “código” do jogo e sua 
realização nesta ou naquela partida, podemos comprovar certos movimentos, certos 
aspectos constantes (grifos nossos), que não modificam as regras, o “sistema”, 
porém, no entanto, caracterizam a maneira de jogar de um indivíduo ou de um 
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grupo de indivíduos mais ou menos amplo, constituem traços normais (grifos 
nossos) da realização do código por um indivíduo (p.60)29. 

 
 
Dessa forma, norma para esse estudioso “será portanto uma abstração intermediária 

entre o sistema e a fala (...) realização coletiva do sistema que contém o sistema e os 

elementos não-pertinentes ao sistema, mas normais na fala de uma comunidade” (MATTOS E 

SILVA, 2003, p. 21-22). 

Apesar das limitações daquele enfoque sobre a norma30, sob a perspectiva 

estruturalista, as contribuições do estudioso mencionado, rompem, pois, com a tradição 

normativo-pedagógica, o que parece já ser um legado significativo, abrindo, assim, as portas 

para o desenvolvimento dos estudos da Sociolingüística, os quais, ao contrário da visão 

tripartida de Coseriu e do estudo da norma no interior do sistema, fazem   

 
operar uma FUSÃO entre os conceitos de sistema normal e sistema funcional, ou seja, entre norma e 
sistema, já que a variação normal é estudada como parte integrante do sistema lingüístico, e não como 
algo que se oponha ou que prejudique esse funcionamento, como a visão estruturalista havia sugerido 
(LUCCHESI, 2002, p.74) 

  
 
 Depois dessas breves considerações sobre o deslocamento do termo norma de uma 

abordagem historicamente prescritiva para uma abordagem lingüística, ainda que em uma 

visão estrutural, como já citado, vale ressaltar a preocupação de alguns estudiosos (cf. Mattos 

e Silva 1997; Neves 2003) ante a polissemia do termo norma. Discutindo operacionalmente o 

tema, Mattos e Silva (1997) o apresenta sob duas classificações: 

i. norma normativo-prescritivo, norma prescritiva ou norma padrão, conceito 

tradicional, que todos conhecemos pragmaticamente muito bem, já que é o que 

                                                 
29 Tradução nossa: Podemos recurrir a la célebre analogía saussureana con el ajedrez, aunque refiriéndonos a la 
verdadera “gramática” del juego, es decir, a sus reglas, y no solo al número de las piezas. Evidentemente, entre 
el “código” del juego y su realización en este o aquel partido, podemos comprobar ciertos movimientos, ciertos 
aspectos constantes, que no modifican las reglas, el “sistema”, pero que, sin embargo, caracterizan la manera de 
jugar de un individuo o de un grupo de individuos más o menos amplio, constituyen rasgos normales de la 
realización del “código” por el individuo o los individuos considerados (p.60). 
30 Lucchesi (2002, p.72) alerta que a motivação mais profunda da formulação coseriana era retirar da língua ou 
sistema – objeto precípuo da análise lingüística – qualquer determinação social, através de estudos das relações 
internas do próprio sistema, somente a partir da sua lógica funcional, situando-o acima das normas sociais da 
língua. 
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está nas bases das gramáticas pedagógicas e se repete de gramático a gramático. 

Embora, distante dos usos efetivos da língua, a autora chama a atenção para o fato 

de que, em alguns casos, esta norma se intersecciona com tais usos. 

ii. normas normais ou sociais, são aquelas que definem os grupos sociais que 

constituem a rede social de uma determinada sociedade, caracterizando-se pela 

freqüência de uso lingüístico. Ainda segundo Mattos e Silva (1997), estas últimas 

podem se subdividir em: 

iii.  normas sem “prestígio social” ou estigmatizadas; freqüentemente alvo de   

preconceitos, tidas como aberração, precisando, supostamente, ser combatidas. 

iii. normas de “prestígio social”, aquelas que são usadas pela classe dominante ou 

que são mais utilizadas pela sociedade letrada31. 

Um ponto que parece importante é o fato de que a compreensão sobre norma não pode 

somente referir-se a um conjunto de formas lingüísticas em abstrato, mas deve ter-se em conta 

que, atreladas a essas formas, encontra-se uma valorização que é sociocultural. Assim, os que 

dominam a cultura escrita, nomeiam-se como cultos, deixando implicitamente a idéia de 

aqueles que não se relacionam com a escrita seriam incultos, o que não tem sustentação 

científica. 

 Faraco (2002) observa que a classificação “culta” aplica-se a uma certa dimensão da 

cultura, tendo, assim, seus limites e alcances. É uma norma praticada em situações de maior 

grau de formalidade pelos que detêm o poder social, embora não esteja isenta de estar em 

contato com outras normas sociais. Diante dessas considerações, o autor afirma que a questão 

das normas não se encerra na idéia de que norma culta e norma padrão se equivalem, ao 

contrário, ele diz que ambas não se confundem.  

                                                 
31 A autora as apresenta como equivalentes ao que se chama norma culta, em virtude de ser da classe dominante 
o grupo de prestígio que a utiliza e, nas sociedades grafofônicas, o grupo de maior escolaridade (questão que nos 
parece merecer maior discussão). 
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 Faraco (2002, p.40-46) observa que a cultura escrita de dominação procurou 

neutralizar a variação e controlar a mudança, consolidando-se como norma padrão ou língua-

padrão, o que passou a constituir uma questão bastante complexa no campo dos estudos 

lingüísticos. Este autor propõe ainda as seguintes distinções: 

 

i. designamos tecnicamente de norma-padrão um complexo entrecruzamento de 

elementos léxico-gramaticais e outros tantos de natureza ideológica. 

ii. (...) a norma-padrão está vinculada estreitamente ao espectro de práticas 

socioculturais que constituem o que se pode chamar de cultura letrada em sentido 

amplo (...)a norma-padrão é mais que apenas um rol de elementos léxico-

gramaticais. 

iii. o domínio da cultura letrada, por sua vez, está ensopado de uma densa teia de 

valores, que gera uma vasta gama de modos de (...) dizer – seja no sentido de 

gêneros discursivos; seja no prestigiamento de certas formas léxico-gramaticais. 

iv. a norma-padrão, enquanto realidade léxico-gramatical, é um fenômeno 

relativamente abstrato. 

v. o padrão não conseguirá jamais suplantar a diversidade porque, para isso, seria 

possível o impossível (e o indesejável obviamente): homogeneizar a sociedade e a 

cultura e estancar o movimento e a história. 

vi. mesmo assim, o padrão terá sempre, por coações sociais, um certo efeito 

unificador sobre as demais normas, podendo receber influências dessas mesmas 

normas.  

vii. embora o padrão não se confunda com a norma culta, está mais próximo dela do 

que das demais normas, porque seus cultores saem dos extratos sociais usuários da 

norma culta. (Faraco, 2002, pp. 41-42). 
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O autor, por fim, ilustra que, no caso do Brasil, essa diferença se evidencia desde os 

primórdios, tendo em vista que a codificação feita no país tomou o modelo lusitano como 

referência. Há uma desconsideração da norma culta brasileira daquele momento, 

estabelecendo-se abismos de conservadorismo e de distância entre uma norma culta existente 

e uma norma padrão forjada, enraizando-se, dessa forma, uma atitude purista e normativa que 

vê erros em toda parte. 

 
Essa situação tem nos causado inúmeros males, seja no ensino, seja no uso de um 
desejável padrão. Este, que deveria ser um elemento sociocultural positivo, se 
tornou, no caso brasileiro, um pesado fator de discriminação e exclusão 
sociocultural. É evidente que muitos e desde há muito que é preciso mudar essa 
situação, superando o quadro de verdadeira esquizofrenia lingüística em que 
estamos metidos. E isso só pode ser viabilizado aproximando o padrão da norma 
culta (FARACO, 2002, p.43). 
 
 
 

 Essa reflexão sobre ensino de língua e normatividade parece relevante não apenas por 

se constituir objeto de nossa pesquisa, mas pelo fato de vivermos um momento histórico em 

que o enfoque no ensino de língua é predominantemente textual-discursivo, conforme 

orientações oficiais. Ante este cenário, é essencial responder à questão sobre como pode se 

dar um trabalho de reflexão sobre a língua, articulado não somente com questões de 

textualidade, mas também reconhecendo o papel da norma em contextos situacionais de 

interação comunicativa.  

Portanto, cabe à escola, por um lado, reconhecer a existência de normas (no plural!) 

realizadas pelos falantes nas mais diversas instâncias discursivas, redimensionado, assim, 

aquele ensino de língua pautado na prescrição e, por outro, assegurar ao aluno o uso e o 

domínio da norma de prestígio, garantindo não somente maiores possibilidades de mobilidade 

sociocomunicativa, mas também o desenvolvimento da competência comunicativa. 
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1.6 Textualidade: algumas considerações 

 

Embora soneto 
Vivo meu porém 

No encontro do todavia 
Sou mas. 
Contudo 

Encho-me de ainda 
Na espera do quando 

Desando ou desbundo. 
Viver é apesar 

Amar é a despeito 
Ser é não obstante. 

Destarte 
Sou outrossim 

Ilusão, sem embargo 
Malgrado senão. 

(Paulo Alberto M.M. de Barros) 
 

 

  As novas propostas para o ensino de língua portuguesa estão ancoradas numa 

concepção sociointeracionista de língua, segundo a qual o trabalho com a linguagem em uso 

emerge como um caminho para a efetivação de práticas significativas de leitura e escrita. 

 Nesse sentido, tais práticas de ensino orientam-se para uma abordagem centrada nos 

gêneros textuais, por serem fenômenos histórico-sociais, relativamente estáveis, constituídos 

na interação verbal estabelecida pelos sujeitos nas diferentes esferas da atividade social, a 

partir de determinadas abordagens temáticas, determinados procedimentos composicionais e 

determinados recursos lingüísticos que lhe são próprios (COSTA VAL, 2003). 

 Delineado o cenário de tantas novidades teóricas, as quais se entrecruzam com uma 

didatização considerada pelos estudiosos da linguagem como tradicional32, vemos configurar-

se, dessa forma, um momento de transição “entre o ‘velho’ e o ‘novo’ no ensino de Língua 

Portuguesa” (GUIMARÃES, 2003, p.166). 

                                                 
32 E por isso combatida por “armas” institucionalmente legitimadas, como por exemplo, as orientações dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ou os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) para a aquisição dos livros didáticos. 
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Nessa perspectiva, a linguagem é vista como atividade discursiva, realizada em um 

contexto específico, atendendo a finalidades e intenções, em um processo de interlocução, 

manifestada lingüisticamente por meio de textos, estes, por sua vez, organizados dentro de um 

determinado gênero textual, passam a ser autonomizados como o ponto de partida e o ponto 

de chegada para o ensino de língua. 

 Sendo assim, as práticas de leitura, de produção textual e de análise lingüística, como 

eixos do ensino de língua portuguesa, tradicionalmente, tratadas na escola de forma 

fragmentada e estanque passam, a partir das novas postulações, a caminhar juntas. 

Portanto, na esteira dessas discussões, especialmente no que toca ao trabalho de 

análise lingüística, seja no discurso acadêmico, seja na didatização em sala de aula, 

observamos a necessidade de refletir sobre outro termo que parece estar emergindo com muito 

vigor nesse novo cenário, que é a “textualidade”, tomada de forma “interdisciplinar”, já que 

em tempos de consagração do texto como unidade de ensino, as teorias lingüísticas que 

procuram dar conta do texto, do gênero e do discurso parecem muito mais estar sendo 

utilizadas nos seus pontos de convergência do que nos seus aspectos divergentes.  

Essa constatação, todavia, não garante, do ponto de vista didático, que a abordagem 

resulte mais coerente, principalmente quando se percebe a dificuldade de se estabelecer um 

ponto de intersecção entre as teorias lingüísticas, já que estas parecem ainda presas a uma 

“camisa de força” das verdades teóricas, o que parece comprometer a didatização tanto de 

quem elabora livros didáticos como também a didatização do professor que, felizmente, 

parece estar menos preocupado em filiar-se a um partido teórico e muito mais interessado em 

mobilizar os diversos saberes, resultado de seus processos de formação inicial, formação 

continuada, formação em serviço ou das suas experiências intuitivas e empíricas nascidas do 

seu fazer pedagógico. 
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Além disso, a reflexão sobre a língua, a partir dessa perspectiva, consolidada nos PCN 

(BRASIL-MEC, 1998) parece privilegiar questões de textualidade, não somente na esfera 

interna de organização dos textos, mas compreendendo-os em aspectos mais amplos, mais 

externos a eles, momento, assim, de ampliação do referido termo para o “encontro” e o 

“abraço”33 com a enunciação, com o discurso, com os gêneros, ou seja, com as faces 

discursivas da textualidade. 

 

 

1.6.1 Diferentes concepções de língua, diferentes concepções de texto. 

 

Subi a porta e fechei a escada . 
Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. 

Desliguei a cama e deitei-me na luz 
Tudo porque 

Ele me deu um beijo de boa noite... 
(autor anônimo) 

 

Assim como se pode observar uma correspondência entre tipos de gramática e 

concepções de língua, é possível também encontrar subjacente a uma definição sobre texto, 

uma concepção de língua atrelada a tais postulações. 

A primeira concepção de língua vista como “máscara do pensamento”, ou seja, vista 

como representação mental do indivíduo, norteou (e ainda parece nortear) os estudos 

considerados tradicionais (GERALDI, 2002, p.41). O sujeito que enuncia, que produz textos é 

senhor absoluto de suas ações, responsável pelo êxito ou fracasso do seu dizer, cabendo 

apenas ao outro (leitor/ouvinte/interlocutor/destinatário) a função de “captar essa 

                                                 
33 A metáfora do encontro e do abraço não é ingenuamente pensada por nós como algo pacífico do ponto de vista 
dos teóricos da lingüística de texto e dos teóricos do discurso, da enunciação. Dessa forma, de acordo com 
Gomes-Santos (2002, p.13-32), “ao apresentarmos um levantamento das tendências dos estudos sobre gênero na 
pesquisa acadêmica brasileira, destacamos como significativa (...) a complementaridade entre as reflexões 
bakhtinianas e os estudos advindos da análise de discurso de orientação francófona e/ou estudos mais próximos 
da lingüística textual (e das disciplinas a ela conexas como análise da conversação, estudos do letramento, etc.)  
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representação mental, juntamente com as intenções (psicológicas) do produtor, exercendo, 

pois, um papel essencialmente passivo” (KOCH, 2002, p.16). O texto produzido, nessa 

abordagem, não é resultado de um processo histórico-social, em que se constitui a partir da 

presença de outras vozes discursivas que ecoaram com vigor no processo de sua elaboração, 

mas pretende, soberbamente, ser dono de sua vontade, de suas ações e de suas palavras, como 

se o sujeito dessa enunciação sozinho tivesse a força de produzir sentido, de fazer história. 

   Na concepção de língua tratada como código e, portanto, como mero instrumento de 

comunicação, o texto é igualmente concebido de forma a ser decodificado por um receptor 

ideal, cuja capacidade de reconhecer o código emitido pelo sujeito se daria de forma linear, já 

que emissor e receptor utilizariam um código homogêneo, conhecido, falado e escrito por 

todos, bastando ser (de)codificado para se tornar explícito.  

Mais uma vez, observa-se que a posição do outro, ou seja, do decodificador, é uma 

posição essencialmente passiva, cuja comunicação é bastante simplificada para o âmbito da 

pura transferência, transmissão e mecanicismo de mensagens que parecem não dar conta, com 

propriedade, da comunicação verbal, pelo fato de não serem levados em consideração 

aspectos extralingüísticos ou referentes ao contexto sócio-histórico e cultural dos indivíduos, 

sob a alegação de que esses aspectos são vistos como ruídos da comunicação (BARROS, 

2004). 

Por fim, na terceira concepção de língua, compreendida como lugar de interação e de 

diálogo, os sujeitos são agentes ativos/construtores de sua realidade histórico-social. Nessa 

nova abordagem de concepção de língua, o texto “passa a ser considerado o próprio lugar da 

interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e 

são construídos (KOCH, 2003, p.17, (grifos da autora)”. 

O texto, ainda nessa perspectiva, mobiliza uma rede complexa de produção de 

sentidos, por meio de uma cadeia de interação que não está concentrada somente na superfície 
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do texto, ou seja, entre os seus elementos lingüísticos ou na sua forma de organização, mas 

também reclama outros conjuntos de saberes que não se encontram explicitamente na 

materialidade do texto, além de todo um processo de reconstrução no interior do evento 

comunicativo (KOCH, 2003). 

 Nesse sentido, outros aspectos emergem como necessários à efetivação do sentido no 

texto, como por exemplo, o contexto34, que a princípio foi visto apenas como entorno verbal, 

ou seja, como co-texto, sendo, depois, ampliado, numa perspectiva pragmática, de modo que 

essa visão passou a considerar o contexto de produção, o contexto imediato, ou seja, a 

necessidade de se considerar a situação comunicativa. 

De acordo com Leal (2003, p.206), para refletirmos sobre os contextos de produção, é 

importante retornar às considerações de Bakhtin sobre o papel dos gêneros textuais enquanto 

instâncias que “permeiam as relações sociais entre indivíduos na sociedade e que cada gênero 

textual, em cada esfera da interação, tem uma concepção de destinatário que o determina 

enquanto gênero discursivo”. 

Ainda segundo a autora, como nessa perspectiva fica sugerido que são as 

características da situação de interação que definem a escolha dos gêneros textuais a serem 

adotados para instrumentalizar (grifos nossos) a produção textual, essas mesmas 

características orientam também as adaptações a serem feitas a partir desses gêneros no nível 

dos recursos lingüísticos a serem utilizados, desde a seleção lexical, organização seqüencial e 

estruturação dos períodos. 

Esse recorte teórico a respeito das considerações sobre concepções de língua, 

associadas a uma concepção de texto, sujeito e contexto, parece permitir-nos refletir sobre o 

fenômeno da textualidade, no bojo de discussões teóricas que, situadas inicialmente no âmbito 

                                                 
34 Segundo Goodwin & Duranti (apud Koch, 2003) não parece possível estabelecer uma definição única sobre 
contexto, já que este pode significar coisas bastante diferentes em paradigmas de pesquisa e que, mesmo no 
interior de tradições particulares, parece ser definido mais pela prática, pelo uso do contexto para trabalhar com 
problemas específicos do que por definição formal.  
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da lingüística de texto, caminham, atualmente, para uma perspectiva interdisciplinar35, 

especialmente, quando atrelada à análise lingüística proposta nos documentos oficiais de 

ensino. Essa análise lingüística, por sua vez, parece cada vez mais ancorada nos estudos 

enunciativos de linguagem, cuja concepção busca incorporá-la e articulá-la às práticas de 

leitura, compreensão e produção de textos escritos. 

 

1.6.2 Textualidade: do texto ao discurso? 

 

“Hoje, a lingüística de texto é provavelmente melhor definida como o subdomínio lingüiístico de uma ciência 
transdiciplinar do texto e do discurso” (Robert de Beaugrande). 

 

O termo “textualidade” tem sua origem no campo da Lingüística Textual36 (LT), ramo 

da Lingüística que começou a se desenvolver na década de sessenta, na Europa, especialmente 

na Alemanha. 

 Em contraposição a uma tradição de estudos lingüísticos cujo enfoque concentrava-se 

no nível da palavra ou da frase, a LT toma como objeto de pesquisa o texto, por ser este 

considerado a forma específica de manifestação da linguagem.     Estudiosos da linguagem, 

como Costa Val (2004), afirmam que o que as pessoas têm para dizer umas às outras não são 

palavras ou frases isoladas, mas textos. Marcuschi (2003) também reitera essa afirmação, em 

uma abordagem mais enunciativa, ao dizer que é impossível se comunicar verbalmente a não 

ser por um gênero (grifos do autor), assim como é impossível se comunicar verbalmente a não 

ser por um texto (grifos do autor). 

                                                 
35 Interdisciplinar no sentido que interpretamos em Gomes-Santos (2002), quando afirma que a discussão atual 
sobre gênero pode estar-se configurando como um dos vieses possíveis do diálogo entre a lingüística textual, 
análise do discurso e a pragmática, disciplinas tomadas, segundo certas orientações epistemológicas, como 
domínios absolutamente não passíveis de qualquer forma de aproximação. 
36 De acordo com Fávero e Koch (1998, p.17), atualmente, nota-se que um desenvolvimento geral da Lingüística 
Textual – que se iniciou num estágio mais ou menos restrito e programático, inspirado, em grande parte, na 
teoria gerativa – vem ocorrendo dentro de um enfoque mais amplo, mais substancial e interdisciplinar. 
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Nesse sentido, a compreensão primeira sobre a textualidade37 repousa na idéia de 

verificar/localizar o conjunto de características que fazem com que um texto produzido por 

um usuário da língua assuma status de texto. Essa preocupação em desenvolver a 

competência textual dos falantes foi um dos fatores que justificou a construção de uma 

gramática textual e seus respectivos modelos posteriores.  As tarefas básicas dessa gramática 

textual seriam: 

a) verificar o que faz com que um texto seja um texto, isto é, determinar os 
seus princípios de constituição, os fatores responsáveis por sua coerência, 
as condições em que se manifesta a textualidade; 

b) levantar critérios para a delimitação de textos, já que a completude é uma 
das características essenciais do texto; 

c) diferenciar as várias espécies de texto. (FÁVERO & KOCH, 1998, p.14) 
 

Outros desdobramentos teóricos desencadearam-se a partir dessas postulações sobre a 

gramática textual e não é objetivo desse trabalho fazer um percurso histórico deles, mas, 

localizar, pontualmente, as contribuições sobre a textualidade a partir da LT. Sendo assim, os 

trabalhos de Beaugrande e Dressler38 (1983) apontam para sete fatores responsáveis pela 

textualidade de um discurso, são eles: a coerência e a coesão, que estariam mais ligados à 

forma como o texto se orquestra e quais instrumentos mais adequados participam da harmonia 

dessa orquestra, ou seja, estão mais relacionados à linearidade conceitual e os recursos 

lingüísticos usados no texto que efetivam tal linearidade. Além desses, constituiriam fatores 

de textualidade a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a 

intertextualidade, mais focados nos aspectos pragmáticos envolvidos no processo 

sociocomunicativo (COSTA VAL, 2004). 

Segundo a mesma autora, a coerência seria um dos fatores de maior importância na 

constituição da textualidade, já que ela (a coerência) seria responsável pelo sentido do texto. 

 
                                                 
37 Os sete padrões de textualidade que serão apresentados são propostos por Beaugrande & Dressler (1981,apud 
COSTA VAL, 2004). 
38 A menção às considerações teóricas desses autores encontra-se nos trabalhos de Koch (1990); Koch (2002); 
Fávero & Koch (1998); Costa Val (2004), fontes da pesquisa. 
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A coerência resulta da configuração que assumem os conceitos e relações 
subjacentes à superfície textual (...) Envolve não só aspectos lógicos e semânticos, 
mas também cognitivos, na medida em que depende do partilhar de conhecimentos 
entre os interlocutores (p.05). 

 
 

Vemos, assim, que a coerência de um texto não está direta ou decididamente marcada 

pelos recursos lingüísticos presentes no texto, isto é, um texto pode apresentar uma coerência 

externa, em um plano extralingüístico, sem que para isso o interlocutor precise 

necessariamente ativar recursos lingüísticos de coesão no interior do texto, o que parece 

mostrar que estes não são necessariamente suficientes para garantir textualidade à seqüência. 

Não se quer com isso tirar a importância da coesão, considerada a manifestação 

lingüística da coerência, tendo em vista que os mecanismos gramaticais e lexicais que se 

acionam para a organização formal do texto proporcionam a este economia, conexão, 

eficiência no discurso, progressão, permitindo a explicitação de relações entre as idéias 

dispostas lingüisticamente no texto, as quais implícitas, pela ausência desses recursos, 

poderiam se tornar difíceis de se compreender, especialmente na produção de um texto 

escrito. 

Com relação à pragmática do texto, Dressler (1974 apud FÁVERO & KOCH, 1998) 

afirma que um texto não pode ser suficientemente definido nem sintática nem foneticamente, 

mas sim semântica ou comunicativamente e que a classificação dos tipos (grifos nossos) de 

texto está na estrita dependência da situação pragmática, sociológica e histórico-cultural. 

Nessa perspectiva, os outros cinco fatores de textualidade propostos são considerados 

de caráter pragmático, sendo a intencionalidade e a aceitabilidade consideradas 

“protagonistas do ato de comunicação”. A primeira consistiria no empenho que o sujeito 

dedica em satisfazer os objetivos que pretende alcançar numa situação comunicativa. A 

segunda estaria centrada no recebedor (grifos nossos), no que diz respeito às expectativas 

com as quais se defronta a partir do texto recebido (grifos nossos) – se é um texto coerente, 

coeso, útil, bem construído, relevante.  
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Embora nossa intenção seja (re) apresentar os fatores de textualidade estabelecidos 

para a certificação de que um texto é de fato um texto, não poderíamos deixar de chamar a 

atenção para o fato de que, numa perspectiva pragmática, pelo menos dita e não sabemos em 

que nível, o termo recebedor parece carregar uma carga de passividade diante da situação 

comunicativa, como se, nesse processo de produção textual, já não houvesse sua participação, 

de uma forma consciente, na escolha, por exemplo, do gênero em que esse texto poderia ser 

mais bem materializado, quais escolhas lingüísticas seriam mais adequadas a serem utilizadas, 

no próprio gênero escolhido, a fim de uma melhor interação; e de uma forma inconsciente, já 

que sempre estamos dizendo e escrevendo para alguém, para um outro em potencial. 

Outro fator proposto diz respeito à situacionalidade, responsável pela pertinência e 

relevância do texto quanto ao contexto em que ocorre. Pode também ser caracterizada pela 

adequação do texto à situação comunicativa, tendo o contexto um papel relevante na definição 

do sentido do discurso, pelo fato de orientar sua produção e recepção.    Ampliamos, ainda, a 

importância da situacionalidade para além da opção por um texto mais ou menos coeso, como 

mostra Costa Val (2004), ao tomar como exemplo as placas de trânsito, por apresentarem 

predominantemente linguagem concisa, não-verbal, tornando-se mais adequadas ao contexto 

em que se inserem, pela rapidez com que pedestres e motoristas transitam nas estradas, no 

sentido de que tal opção é muito menos por uma questão de menos coesão e aparentemente de 

menos clareza e muito mais pela pertinência e efetivação do gênero discursivo a que esse tipo 

de texto encontra sua forma de materialização. 

Sobre essa questão a própria autora vai reconhecer em determinado momento e com 

determinadas bases teóricas que 

 
Outra conseqüência da conjugação desses três fatores de textualidade é a existência 
dos diversos tipos de discurso (...) há convenções que regem o funcionamento da 
linguagem na interação social e que determinam, especificamente, qual o tipo 
particular de discurso adequado a cada ato comunicativo (...), pois vem daí o fato 
de que a textualidade de cada tipo de discurso envolve elementos diferentes. O que 
é qualidade num texto argumentativo formal poderá ser defeito num poema, ou 
numa conversa de botequim, por exemplo (p.13-14) (grifos nossos). 
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Diante desse enfoque, observamos a emergência de ampliação da noção de 

textualidade, não no sentido de fazer associações esquizofrênicas entre um campo teórico de 

uma área de pesquisa, misturando-o a outras áreas de conhecimento, sob pena de desrespeito 

ao objeto de pesquisa e às especificidades de cada área, além de distorções e deturpações. 

Todavia, em um momento de discussão em que todos os olhares se voltam para o texto, para o 

discurso, para o gênero, no ensino de língua portuguesa, verificamos que, mais importante do 

que “brigar” teoricamente por um “lugar ao sol”, urge a necessidade de um diálogo entre 

essas teorias que se debruçam sobre esses objetos, no sentido de se encontrar alternativas 

significativas para a efetivação, com maior propriedade, de uma transposição didática que 

atenda a esses novos anseios. 

Fechado esse parêntese, movido pelos “grifos nossos” marcados na citação acima, 

continuemos a apresentação de um outro fator de textualidade que é a informatividade, a qual 

se efetivaria na medida em que as ocorrências de um texto são esperadas ou não, conhecidas 

ou não, no plano conceitual e no plano formal (COSTA VAL, 2004, p.14), ou seja, até que 

ponto um texto pode ser considerado completamente óbvio, sendo assim, desinteressante, até 

que ponto pode ser menos previsível e, por isso, mais interessante, mais atraente e até que 

ponto, de tão inusitado, esse texto pode ser rejeitado pelo recebedor por não conseguir 

processá-lo.  

Nessa perspectiva de comunicação, em que o texto cumpre um papel de protagonista 

da situação e o produtor e o recebedor parecem ser coadjuvantes nesse processo, a “receita” é 

a produção de um texto com nível mediano de informatividade, como se essa proeza se desse 

de forma linear e sistemática, como se os interlocutores não pudessem, numa situação de 

obviedade ou de “ineditismo” textual, se rebelar diante dessa situação, produzindo, inclusive, 

outros textos. Cremos que não seria possível avaliar o cumprimento de critérios de 
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informatividade sem levar em conta outros fatores como a intencionalidade e as 

especificidades de cada gênero, das situações discursivas em que ocorrem, etc. 

Um último fator de textualidade proposto é a intertextualidade, que diz respeito à 

capacidade de perceber um diálogo com outros textos outrora produzidos, agora retomados, 

com outras finalidades, em condições de produção distintas, para um outro público destinado. 

Segundo Costa Val (2004), inúmeros textos só fazem sentido quando entendidos em relação a 

outros textos, que funcionam como seu contexto. 

A autora afirma ainda que, relacionando os conceitos de texto e de textualidade,  

 
poder-se-ia dizer, em princípio, que a unidade textual se constrói no aspecto 
sociocomunicativo, através dos fatores pragmáticos (intencionalidade, 
aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade); no aspecto 
semântico, através da coerência; e, no aspecto formal, através da coesão (COSTA 
VAL, 2004, p.16). 
 
  

Por outro lado, observa que o arranjo dos fatores de textualidade acima poderia ser 

repensado, já que considera que a informatividade e a intertextualidade, além de fatores 

pragmáticos, que contribuem para a relevância e eficiência dos textos, são também fatores que 

dizem respeito à matéria conceitual do discurso, pelo fato de lidarem com os conhecimentos 

partilhados dos interlocutores. 

Ainda no que se refere às concepções de texto e de discurso, a literatura aponta pontos 

de divergência e de convergência entre ambos, criando uma série de confusões entre tais 

termos. 

Uma das razões apontadas seria uma questão de tradução dos dois termos em algumas 

línguas, gerando ambigüidades, principalmente nas línguas românicas. Alguns autores, por 

exemplo, como Van Dijk (apud FÁVERO & KOCH, 1998) percebem diferenças entre texto e 

discurso, considerando este mais no plano do enunciado, sujeito às “intempéries” da 

interlocução, enquanto aquele teria um caráter mais abstrato, resultado de esquemas 

estilísticos, gramaticais, retóricos, etc. 
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Porém, essa distinção não é a única, está longe de uma aceitação pacífica, já que 

outros estudiosos assumem posição contrária, como é o caso dos analistas do discurso, que 

tomam o discurso de forma mais ampla, enquanto o texto é visto como sua manifestação 

verbal, o produto. Outros, por sua vez, tomam esses termos como sinônimos ou quase-

sinônimos. E, ainda, há aqueles que procuram encontrar um ponto de intersecção entre ambos, 

ao considerarem, em sentido estrito, que o discurso é manifestado, lingüisticamente, por meio 

de textos. 

Em uma perspectiva bakhtiniana, os termos discurso, enunciado, texto são 

intercambiáveis, como observa Costa Val (2003). Nessa abordagem, todo texto é 

essencialmente dialógico, mesmo os textos escritos, que têm um caráter mais solitário no 

processo de produção, possuem um destinatário, que efetivará o enunciado e determinará as 

escolhas que serão feitas, quanto ao tema, à composição estrutural, ao estilo, ou seja, quanto 

ao gênero discursivo em que esse texto realizar-se-á. Há ainda um alerta para o fato de que 

essas escolhas são determinadas socialmente e procuram cumprir determinadas finalidades em 

determinadas situações. 

 
Nas sociedades complexas, a variedade dos gêneros discursivos corresponde à diversidade das formas de 
ação humana, à diversidade dos grupos sociais e ao grau de    formalidade ou intimidade, distância ou 
proximidade, das relações interpessoais que se estabelecem dentro de um mesmo grupo e entre diferentes 
grupos (COSTA VAL, 2003.p.126). 

 
 

Dessa forma, constituídos por meio da interação verbal, os gêneros textuais têm, aqui, 

sua concepção enraizada por uma releitura bakhtiniana proposta por Marcuschi (2002, p.21) 

que os define como “fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social 

(...) São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer 

situação comunicativa (...)Caracterizam-se como eventos textuais maleáveis, dinâmicos e 

plásticos”. 
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De acordo com Descardeci (2002, p.05) “são cada vez mais comuns as situações nas 

quais temos que preencher um formulário, ou mesmo um cupom para participarmos de um 

sorteio no supermercado; que temos que ler um folheto explicativo de uma doença e como 

preveni-la, e assim por diante (...)”. 

Diante, então, dessas demandas de letramento39, vê-se a necessidade de introduzir o 

trabalho com os gêneros textuais na sala de aula de Língua Portuguesa, considerando-se os 

novos anseios do ensino atual, o qual se preocupa em familiarizar os alunos em diversas 

situações sociocomunicativas, em uma relação de significação e ressignificação, tornando-os 

capazes de concordar, discordar ou rebelarem-se diante das mais distintas práticas sociais 

cotidianas. 

Todavia, por serem a apropriação e ampliação da teoria dos gêneros textuais um 

fenômeno recente, no que se refere à proposta de aplicabilidade em sala de aula, é constante a 

dificuldade, por exemplo, em distinguir tipo textual de gênero textual, assim como também 

aplicá-lo nas aulas de Língua Portuguesa. 

No primeiro caso, uma causa seria o fato de, tradicionalmente, ter se convencionado 

classificar um texto, observando somente aspectos relacionados à tipologia. Assim, por 

exemplo, um conto de fadas, um romance, uma história em quadrinhos, eram, comumente, 

classificados como textos narrativos, sem se levar em conta outros aspectos como função 

social, estilo, composição, tema, agrupando-os, simplesmente, em uma categoria que pode ser 

comum a tais gêneros citados, mas que por si só não dá conta de todas as suas especificidades. 

Vale ressaltar, ainda, que em se tratando de tipologia, parece não haver textos puramente 

narrativos, descritivos ou argumentativos, pois é possível perceber a predominância de um 

tipo sobressaindo-se em relação a outro na estrutura lingüística de um gênero. 

                                                 
39 Segundo Soares (1998, p.39) letramento é o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
como conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. 
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Sobre os tipos textuais, Marcuschi (2002, p.22) os define como “uma espécie de 

seqüência teoricamente definida pela natureza lingüística de sua composição (...)Em geral, 

abrangem cerca de meia dúzia de categorias como: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção”. 

O segundo caso, referente à dificuldade de aplicação dos gêneros em sala de aula, 

poderia ser visto como resultante de dois aspectos a priori: 

a) embora esteja na “moda” se falar de gêneros textuais, ainda, é um tema recente, que 

suscita questionamentos tanto entre os próprios teóricos que não chegam a um consenso entre 

gênero textual e gênero do discurso40, assim como também para os próprios professores – 

principalmente os que possuem muitos anos de sala de aula e são resultado de uma formação 

antiga -, os quais, orientados pelos PCN, deparam-se, num primeiro momento, com uma 

proposta curricular carregada de terminologias lingüísticas atuais e, depois, com um sistema 

educacional que não incentiva a formação continuada daqueles professores, como se as 

capacitações anuais tivessem o efeito miraculoso de apresentar fórmulas de entendimento e de 

transposição didática dos gêneros textuais nas aulas de língua portuguesa. 

Rojo (2000, p.30-31) afirma que a proposta de organização curricular dos PCN (1998). 

 
exige dos órgãos educacionais estatais providências no sentido de uma efetiva 
reorganização da formação inicial e contínua dos professores, que inclua revisões 
curriculares dos cursos de Letras e das disciplinas de Prática de Ensino, e projetos 
que viabilizem uma formação em serviço dos atuais professores de LP realmente 
contínua. 
 
 

 
b) o processo de didatizar, por sua vez, não é um dos mais simples, tendo em vista que a 

transformação dos conhecimentos produzidos na academia em saberes escolares 

(CHEVALLARD,1991) demanda um processo complexo de transposição didática em 
                                                 
40  Não é muito pacífico também o confronto entre o conceito de gênero do discurso e de gênero textual, no que 
se refere a possíveis implicações teórico-metodológicas, epistemológicas e didáticas que a diluição das fronteiras 
entre os dois termos causaria. Rojo (2005:02), encabeçando essa discussão, distingue que “a primeira vertente 
centrava-se sobretudo no estudo das situações de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-
históricos e a segunda na descrição da materialidade textual”. Apesar disso,  outros estudiosos tomam os dois 
termos como equivalentes, quebrando tais fronteiras. 
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instâncias que passam pelos textos do saber (livro didático, propostas curriculares), assim 

como também na forma como o professor se apropriará de tais conhecimentos e como irá 

transpô-los. O trabalho de análise lingüística dos gêneros textuais, nesse caso, exige do 

professor muito mais que o domínio de regras de gramática. Exige familiaridade com práticas 

sociais de letramento, a fim de que esse professor não conceba o trabalho com os gêneros 

como mais um conteúdo, mas os conceba como objetos de ensino de língua. 

 Após a reflexão estabelecida ao longo das seções anteriores, as quais se configuraram 

como o primeiro momento da cadeia da transposição didática e que se caracterizam como o 

saber teorizado, construído nos grandes centros de estudos, entraremos em uma outra 

dimensão dessa pesquisa, que se concentra na familiarização e  na reflexão sobre os textos do 

saber, especificamente sobre o livro didático de língua portuguesa, segunda instância da 

cadeia da transposição e objeto de nossa análise. 

 

1.7 Livro didático em questão: aspectos históricos 

 

Na história recente do país, o livro didático já foi execrado, tolerado, consagrado. (...) O que nos mobiliza é a 
convicção de que, no contexto atual, o livro didático certamente ocupa um lugar de destaque na definição das 

políticas públicas em educação, além de integrar a cultura escolar brasileira.  
(Maria da Graça Costa Val e Beth Mascurschi) 

 

Refletimos acima sobre os saberes que orientam o processo de didatização do ensino 

de língua, especificamente os relativos ao ensino de análise lingüística. Acreditamos ser 

importante, nesse momento, refletir sobre como tais saberes instalam-se na escola e, com 

maior enfoque, nos textos do saber, já que, como expusemos, é relevante para nossa pesquisa 

essa instância da transposição didática (CHEVALLARD, 1991). 

A partir de tais considerações, parece relevante trazer alguns aspectos referentes à 

trajetória do livro didático (LD) no Brasil. Essa trajetória do LD, inicialmente, caracteriza-se 
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por uma seqüência de decretos, leis e medidas governamentais, a partir de 1930, no século 

passado, efetivando-se de forma assistemática, centralizada, sob o olhar somente do setor 

público, sem a participação, assim, de outros setores, como partidos, sindicatos, associações 

de pais e mestres, associações de alunos, equipes científicas etc (FREITAG, 1997). 

 
Essa política não é senão um aspecto particular da política educacional global, que, 
por sua vez, insere-se nas mudanças estruturais político-econômicas da sociedade 
brasileira como um todo. (...) em outras partes do mundo, equipes de cientistas, 
associações de pais e mestres, organizações de alunos etc., participam ativamente 
na definição dos conteúdos dos livros didáticos, sua produção e distribuição nas 
escolas e nos processos decisórios em geral (p.21-22). 

 
 

 A autora acrescenta que a história do LD, através de leis e decretos, mantém uma 

relação direta com o contexto político-econômico no qual esteve inserido. A década de trinta, 

portanto, marca o período das primeiras iniciativas políticas desenvolvidas para assegurar a 

divulgação do LD, com a criação do INL (Instituto Nacional do Livro Didático), seguida de 

uma série de outros órgãos41, cuja finalidade era menos de preocupação com a importância de 

uma política de qualidade do LD distribuído e mais de manutenção de um projeto para o LD 

marcado pelo controle político-ideológico. 

No decorrer das políticas públicas, o LD brasileiro desponta para um assistencialismo 

ao alunando carente de recursos financeiros como é possível observar nas diretrizes do 

PLIDEF, na década de oitenta, do século passado. Essa mesma política assistencial manteve-

se com mais “força institucional” com a criação da FAE, que acoplava uma série de 

programas de assistência ao estudante. 

Essa política de assistencialismo vinculada ao LD, alvo já de críticas, estava 

diretamente associada ao contexto do regime militar, cujas conseqüências se davam no 

próprio processo de concepção e encaminhamento desse LD, o qual não tinha uma 

                                                 
41 CNLD (Comissão Nacional do Livro Didático); COLTED (Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático); 
PLID (Programa do Livro Didático); FENAME (Fundação Material de Material Escolar); PLIDEF-PLIDEM-
PLIDESU (Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental/Ensino Médio e Supletivo); FAE (Fundação de 
Apoio ao Estudante). 
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preocupação com a qualidade do material impresso, mas procurava sanar42 “as desigualdades 

criadas por um sistema econômico e social injusto, com enormes discrepâncias sócio-

econômicas entre ricos e pobres” (FREITAG, 1997, p.19).  

O período de nova gestão da FAE, em nível federal, procurou caminhar para a 

descentralização administrativa do Programa Nacional do Livro Didático, sugerindo que a 

escolha dos livros fosse feita pelo professor que os utiliza em sala de aula, fortalecendo a 

política do livro durável, reutilizável e de qualidade, em oposição ao chamado livro 

descartável, de uso limitado (FREITAG, 1997). 

 As razões para essa descentralização e defesa do livro durável estão nos argumentos 

de que: no primeiro caso, não haveria nenhuma razão plausível para supor que funcionários 

públicos e pessoas de confiança do governo teriam mais competência para avaliar a qualidade 

dos livros didáticos do que as equipes de pesquisa, comissões de autores, professores ou 

alunos que usam o livro; no segundo caso, uma questão se impõe ao fenômeno: tendo em vista 

que o governo brasileiro é o grande financiador do LD e que os investimentos no setor 

educacional em geral são escassos, não teria o país o direito e o dever de zelar pela qualidade 

desse livro? (cf. FREITAG, 1997). 

Com o advento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em meados da 

década de noventa, houve uma melhoria significativa na escolha dos livros didáticos 

indicados para serem usados nas escolas. Esses livros passavam, então, pelo crivo de uma 

comissão de profissionais das diversas áreas do conhecimento, no intuito de garantir uma 

análise que levasse em consideração o olhar de especialistas capacitados para a compreensão 

do fenômeno da didatização articulado com os postulados teóricos da área, avaliando se tais 

livros eram adequados ou não para serem distribuídos nas escolas. 

                                                 
42 Sanar no sentido de maquiar a realidade educacional no contexto da chamada “democratização do ensino”. 
Como se a distribuição dos livros, em detrimento da qualidade do material impresso que se estava oferecendo em 
nível conceitual, teórico-metodológico, entre outros aspectos, fosse suficientemente capaz de garantir um acesso 
legítimo e igualitário para todas as realidades.  
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De acordo com Batista (2003), os objetivos do PNLD são possibilitar a aquisição 

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

fundamental. Esse programa é resultado de sucessivas propostas e ações para definir o papel 

do Estado com o livro didático. Um dos pontos de alcance do PNLD atual com as políticas 

desenvolvidas pelo LD  

 
foi definido pelo Decreto-Lei n° 91.452, de 1985, que estabeleceu e fixou parte das 
características atuais do PNLD: Adoção de livros reutilizáveis (exceto para a 
primeira série), escolha do livro pelo conjunto de professores, sua distribuição 
gratuita às escolas e sua aquisição com recursos do Governo Federal” (BATISTA, 
2003, p.26). 
 

  
 Ainda: o desenvolvimento desse programa procurou responder a questão da 

qualidade dos livros adquiridos e a questão das condições políticas e operacionais nos 

processos de escolha, aquisição e distribuição desses livros.  

              Com relação à qualidade dos LDs, observa-se que, embora a compra desses 

impressos envolvesse uma alta tiragem e, conseqüentemente, altas cifras, não havia, por parte 

do MEC, uma preocupação em discutir a qualidade e a correção de tais livros, ainda que os 

estudos, desde a década de sessenta, do século passado, denunciassem problemas nos LDs de 

ordem ideológica e discriminatória, além de desatualizações, erros conceituais e insuficiências 

metodológicas. Apontavam, também, que tais livros distribuídos constituíam o principal 

recurso didático utilizado em sala de aula por professores e alunos. 

Seja em razão de uma inadequada formação de professores (inicial ou continuada), 
seja em razão de precárias condições de trabalho docente, seja, ainda em razão das 
dificuldades enfrentadas para fazer circular o livro no Brasil (particularmente para 
fazê-lo circular na escola), o livro didático se converteu numa das poucas formas de 
documentação e consulta empregadas por professores e alunos. Tornou-se, 
sobretudo, um dos principais fatores que influenciam o trabalho pedagógico, 
determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens 
metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o cotidiano da sala de 
aula (BATISTA, 2003, p.28) 
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No que se refere às condições políticas e operacionais para o LD, o Plano Decenal de 

Educação para Todos, nos anos noventa, assume a capacitação dos professores para avaliar e 

selecionar o manual a ser utilizado e melhorar sua qualidade. Nesse mesmo período, o 

Ministério forma uma comissão para avaliar os livros mais solicitados e para estabelecer 

critérios de escolha por área de conhecimento. Os critérios comuns de análise procurariam 

verificar “a adequação didática e pedagógica, a qualidade editorial e gráfica, a pertinência do 

manual do professor para uma correta utilização do docente” (BATISTA, 2003, p.30). Como 

critérios eliminatórios, os livros não poderiam apresentar preconceitos e/ou discriminação, 

tampouco poderiam induzir a erros conceituais.  

Sendo assim, os livros didáticos analisados, inicialmente recebiam uma classificação 

que os denominava de excluídos, não-recomendados, recomendados com ressalva, 

recomendados. Logo, depois, essa classificação sofreu algumas modificações: 

i. introduziram a categoria recomendados com distinção para julgar aqueles livros 

cujas propostas pedagógicas eram elogiáveis; 

ii. em lugar de uma listagem simples dos LDs sem indicação de avaliação, o MEC 

passou a publicar em um único volume a classificação que já vinha fazendo, 

acrescentando uma resenha das coleções possíveis de serem escolhidas pelos 

professores (BATISTA, 2003). 

A relevância de compreendermos o percurso do LD brasileiro, especialmente, no 

momento atual, com a efetivação do PNLD, por meio da avaliação pedagógica desse tipo de 

impresso escolar, está na renovação da produção didática brasileira, de forma a atender aos 

critérios exigidos para sua aprovação e distribuição nas escolas, em um constante diálogo 

entre os diversos segmentos da sociedade, entre a comunidade escolar, entre a comunidade 

universitária e entre as editoras, objetivando a melhoria dos materiais didáticos, ou seja, o 

estabelecimento de um novo padrão de qualidade para o livro escolar (BATISTA, 2003). 
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1.7.1 O livro didático e o ensino de língua 

 

(...) O LDP precisará enfrentar os novos objetos didáticos do ensino de 
língua materna: o discurso, os padrões de letramento, a língua oral, a 
textualidade, as diferentes “gramáticas” de uma mesma língua etc. 

                                                                        (Egon Rangel) 

 

Algumas questões emergem quando se procura conceituar livro didático. Batista 

(2000, p.564) apresenta uma conceituação que diz que um LD “é aquele livro ou impresso 

empregado pela escola, para o processo de ensino ou de formação”. Nesse sentido, uma 

dessas questões diz respeito ao fato de que nem sempre os livros didáticos são livros, já que é 

possível encontrar, em diferentes suportes, o texto didático. Outra, ao fato de que outros 

textos, considerados escolares, inicialmente não se destinavam a tal fim, ou seja, seus autores 

não os tinham elaborado para o universo escolar. Há ainda os que são destinados a esse 

universo por força dos impressores e editores. 

Assim, segundo o autor, o texto didático por não ser uniforme, pode buscar preencher 

diferentes funções em sala de aula. Pode servir como instrumento de aprendizado do aluno e 

auxiliar na organização do trabalho cotidiano de ensino do professor, além de outras 

finalidades. Constituiria, então, um material que se articula de diversas formas com o trabalho 

de ensino. Batista (2000) chama-nos atenção ao fato de que este é um objeto multifacetado. 

Essas considerações parecem ser importantes não somente para um 

redimensionamento do que se entende por livro didático e suas complexidades, mas também 

para delimitarmos que tipo de impresso é objeto de nossa pesquisa, em outras palavras, aquele 

que o PNLD avalia para uso de professores e alunos.  
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Dessa forma, ao contrário da escassa literatura sobre história do livro didático (LD) em 

nosso país, encontramos, atualmente, vários estudos que têm se debruçado sobre esse 

importante recurso didático usado nas escolas brasileiras. 

De acordo com Rangel (2003, p.14) a crescente onde de interesse pelo LD, na 

universidade, nas escolas e mesmo junto à opinião pública em geral, constitui algo como o 

retorno do recalcado (grifos nossos). O autor faz esse empréstimo de um termo da psicanálise 

para aludir à volta, com intensidade redobrada, de certas idéias, sentimentos e desejos que se 

pretendeu excluir da consciência e, conseqüentemente, de seu enfrentamento.  

O autor está se referindo ao período em que se fecharam os olhos para a precariedade 

das escolas públicas, às péssimas condições de trabalho do professor, à insuficiência de sua 

formação inicial ou continuada, por meio de dois atalhos, para ele, ingênuos: no primeiro, 

esquecia-se a baixa qualidade do LD oferecido e seu papel na prática pedagógica; no segundo, 

atribuía-se a este a culpa pelos insucessos da escola. 

Nessa perspectiva de novos e velhos interesses pelo LD, o advento do PNLD parece 

estabelecer caminhos teóricos e metodológicos bastante definidos para o Livro Didático de 

Português (RANGEL, 2003). Principalmente, quando observamos que tais caminhos 

partilham das mesmas inquietações que nortearam o ensino de língua materna, oferecendo, 

assim, orientações teórico-metodológicas afinadas com as novas concepções de ensino e de 

linguagem produzidas no âmbito acadêmico. 

 
Nesse sentido, o ensino de português não pode mais desconhecer, nos passos e 
atividades que propõe ao aluno, o que já se sabe sobre as condições sócio-
interacionais e os mecanismos cognitivos envolvidos no processo de aquisição e 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita (RANGEL, 2003, P.16). 

  
 

A legitimação, portanto, dessas orientações encontra lugar no Guia do livro didático, 

através da avaliação do LDP que deve procurar atender aos desafios dessas novas perspectivas 

de ensino de língua. Assim, ao aprovar um LDP, o MEC verifica se este: 
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i. oferece ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista do 

gênero e do tipo de texto (...); 

ii. prevê atividades de leitura capazes de desenvolver no aprendiz as competências 

leitoras implicadas no grau de proficiência que se pretende levá-lo a atingir; 

iii. ensina a produzir textos, dentro dos critérios de condições de produção e de 

textualização; 

iv. mobiliza corretamente a língua oral, para o desenvolvimento da capacidade de 

falar/ouvir, para a exploração das muitas interfaces entre oralidade e escrita; 

v. desenvolve os conhecimentos lingüísticos de forma articulada com as demais 

atividades (RANGEL, 2003, grifos nossos). 

Os critérios a serem verificados no LDP, citados acima, apontam para um novo 

encaminhamento no ensino de língua que rompe com o modelo tradicional até então 

fortemente vigente. A tal modelo, lançam-se outros objetos didáticos, cujo processo de 

didatização parece não ser dos mais simples. 
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1.8 O PNLD/2002 e a análise lingüística 

  

Parece-nos relevante trazer à tona, nesta seção, alguns aspectos do perfil43 dos livros 

didáticos destinados ao Ensino Fundamental (5a. a 8a. séries), referentes ao PNLD/2002. 

Primeiro, pelo fato de ser sobre os livros dessa modalidade de ensino que pretendemos 

desenvolver nossa pesquisa, depois pelo fato de acreditarmos que a compreensão de um 

objeto de estudo, a partir da revisão de um olhar lançado a priori pode nos dar pistas para uma 

análise mais consistente. 

De acordo com Rojo (2003), são componentes avaliados nos LDPs de Língua 

Portuguesa: 

i. a natureza do material textual; 

ii. as atividades de leitura e compreensão de textos escritos; 

iii. as atividades de produção de textos escritos; 

iv. as atividades para a produção e compreensão de textos orais; 

v. as atividades de trabalho e reflexão sobre os conhecimentos lingüísticos 

vi. o manual do professor; 

vii.  os aspectos gráfico-editoriais. 

Os resultados da avaliação pedagógica, tomando como base, os requisitos acima, para 

traçar um perfil do LDP de 5a. a 8a. séries, mostraram que o percentual geral de critérios bem 

atendidos na avaliação de 37 coleções foi baixo, ou seja, alcançou 62% dos quesitos ou 

rubricas. (ROJO, 2003) 

Outro aspecto relevante nessa avaliação diz respeito à eficiência das estratégias 

adotadas pelos editores, muito bem mais sucedidas que as traçadas pelos autores de LDPs., já 

que os percentuais mais altos de avaliação positiva recaíram sobre aspectos gráfico-editoriais. 
                                                 
43 Este perfil foi elaborado, a partir da avaliação pedagógica realizada pela Comdipe/SEF/MEC, por meio do 
PNLD. 
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Um outro aspecto relevante diz respeito também a dados que apontaram para uma 

discrepância entre o que diz o manual do professor e entre o que está proposto no LDP, o que 

leva a supor que a revisão desses manuais é feita por especialistas. Aspectos que indicam um 

domínio editorial e não autoral (cf. ROJO, 2003). 

Um outro ponto importante é a avaliação da abordagem das coleções a respeito da 

“reflexão” sobre a língua e a linguagem nas coleções em análise. É importante ressaltar que, 

nesse tópico, foram avaliadas as atividades que trabalharam a linguagem voltada para o uso, 

atividades epilingüísticas, atividades metalingüísticas, atividades de transmissão e atividades 

de reflexão. 

 
Os resultados mostram que apenas 44% dos LDs examinados apresentam algum 
tipo de preocupação em relacionar o conhecimento gramatical com o uso da língua 
e da linguagem. E somente 28% da amostra recorre a procedimentos epilingüísticos 
e reflexivos. O grosso do trabalho sobre os conhecimentos lingüísticos ainda se dá 
de maneira transmissiva (83% dos casos), recorrendo, quase sempre a 
metalinguagem (em 75%) (ROJO, 2003, p.97). 

 

A autora chega à constatação de que parece haver uma contradição entre os resultados 

verificados e a importância dada pelos PCN (1998) ao tópico em análise, considerado este 

como o mais indicado para a construção dos conhecimentos lingüísticos, devido ao percentual 

de 64% de adequação, verificado na avaliação.  

Para a autora, três aspectos devem ser levados em consideração: o primeiro é com 

relação à própria avaliação do PNLD-2002. Se fossem retiradas as coleções de LDPs que 

adotavam um ensino de gramática transmissivo, só restariam dez exemplares; depois a própria 

dificuldade de se chegar a um consenso sobre o ensino de gramática e sobre as modalidades 

desse ensino, entre os estudiosos do assunto. Além disso, a própria tradição das práticas dos 

professores de 3° e 4° ciclos do Ensino Fundamental, marcada por um ensino de gramática 

normativa, o que leva a escolha dos professores a recair sobre os livros menos recomendados. 
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Rojo (2003) conclui, afirmando que os procedimentos de avaliação do PNLD 

provocaram uma melhoria na qualidade dos LDPs. Todavia, ainda muito se tem a fazer do 

ponto de vista didático-metodológico nos campos do ensino de língua materna, 

especificamente no caso do ensino de gramática e no uso da oralidade em sala de aula.  

 

 

1.8.1 O PNLD/2005 e a análise lingüística 

 

O PNLD/2005, semelhante também ao PNLD 2002, procura nos seus critérios de 

avaliação acompanhar a “virada pragmática” no ensino de língua materna. Com base nos 

critérios classificatórios postulados pelo PNLD/2005, referentes aos conhecimentos 

lingüísticos, as recomendações são as seguintes: 

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. Por isso mesmo, seus conteúdos e atividades 

devem: 

i. ter peso menor que os relativos à leitura, à produção de textos e à oralidade, 

especialmente aqueles relativos à morfossintaxe; 

ii. estar relacionados às situações de uso; 

iii. considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, situando a 

norma culta nesse contexto lingüístico; 

iv. subsidiar as demais atividades com um aparato conceitual capaz de abordar 

adequadamente a estrutura, o funcionamento e os mecanismos característicos 

dos diferentes gêneros e tipos de texto; 
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v. estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos abordados 

(BRASIL, 2004). 

O documento apresenta ainda, no final das resenhas, dois gráficos: o primeiro informa 

o percentual relativo à aprovação das obras, e o segundo mostra o percentual de cada módulo 

avaliado no que se refere à adequação aos critérios de aceitação do referido programa. 

Os gráficos permitem-nos fazer algumas possíveis leituras: 22% das coleções 

analisadas não atenderam aos critérios eliminatórios e, por isso, foram excluídas na análise, o 

que equivale a um percentual pequeno, quando se observa que houve 78% de aprovação das 

coleções. O documento reconhece, no entanto, que as coleções que foram aprovadas são 

bastante diferentes entre si, privilegiando alguns enfoques (eixos) em detrimento de outros. 

Reconhece, ainda, que algumas coleções não apresentam uma didatização tão adequada aos 

critérios de aceitação do Programa quanto outras coleções, fato que se explicita nas ressalvas 

ou restrições presentes nas resenhas, em especial na seção Em sala de aula. 
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1.9 Os PCN e o ensino de análise lingüística: o que é prescrito e algumas 

considerações 

 

“(...) novas palavras são criadas, ou a velhas  dá-se um novo sentido, 
quando emergem novos fatos, novas idéias, novas maneiras de compreender os fenômenos”. 

(Magda Soares) 
 

Vimos que, há aproximadamente duas décadas, o ensino de Língua Portuguesa tem 

sido alvo de permanente discussão sobre a necessidade de se repensar a educação no País. 

Segundo alguns autores, (SOARES,1997; MORAIS, 2005) , a razão do fracasso escolar, do 

índice de evasão e de repetência estariam relacionados às dificuldades da escola em lidar com 

questões de linguagem – leitura, escrita – não garantindo o seu uso eficaz, principalmente 

pelo fato de legitimar uma única variedade lingüística, considerada de prestígio, 

desconsiderando que nem todos os falantes dominam tal variedade e de que essa opção é 

muito mais econômica e politicamente determinada do que sociolingüisticamente refletida. 

Segundo os PCN das séries iniciais do ensino fundamental (BRASIL-MEC, 1997), 

“essas evidências de fracasso escolar apontam a necessidade da reestruturação do ensino de 

Língua Portuguesa (...)” Ainda de acordo com o mesmo documento, pesquisas realizadas na 

década de 80 procuraram desvelar as razões pelas quais as crianças de classes mais abastadas 

pareciam ter mais facilidade em lidar com as demandas escolares que as crianças de famílias 

menos favorecidas. 

Nessa perspectiva, reconhece-se que o domínio da língua está diretamente ligado à 

possibilidade de plena participação social dos indivíduos nas mais diversas situações de uso 

lingüístico. Os PCN atribuem à escola o dever de promover a ampliação dos conhecimentos 

prévios, reconhecendo que estes diferem, dado o nível de letramento igualmente distinto dos 

alunos. Dessa forma, cabe a essa instituição de ensino tornar o aluno capaz de interpretar e 

produzir diferentes textos que circulam socialmente, de se posicionar discursivamente diante 
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dos mais diversos eventos comunicativos, atuando como cidadão crítico nas decisões da 

sociedade. 

Nesse sentido, assumindo uma concepção de língua sociointeracionista, as novas 

orientações daquele documento nacional defendem que as diversas situações 

sociocomunicativas devem ser o foco do ensino-aprendizagem, em um espaço cujas práticas 

de linguagem, efetivadas por meio dos gêneros textuais em circulação, tornam-se um dos 

principais objetivos a serem atingidos no ensino de língua materna na escola. Logo, ter acesso 

ao uso prestigiado da língua, sabendo articulá-lo nas situações comunicativas que o exigem, é 

assumido como um dos principais papéis da escola, tendo em vista que o não acesso a essa 

norma legitimaria, ainda mais, as desigualdades de oportunidades em contextos discursivos. 

Os PCN do ensino fundamental (BRASIL-MEC, 1997, 1998), nas suas orientações 

para o trabalho de análise lingüística44, organizam essa análise em dois momentos45: em 

atividades epilingüísticas, cuja reflexão se daria na linguagem em uso, no momento de sua 

realização e em atividades metalingüísticas, cuja reflexão seria de caráter mais descritivo, por 

meio de “categorização e sistematização dos elementos lingüísticos” (BRASIL-MEC, 1997, 

p.38).  Esse mesmo documento tece uma crítica à concepção de trabalho com a linguagem 

como sendo mais um conteúdo em si e não um caminho para melhorar a qualidade da 

produção lingüística.  

Nessa perspectiva, o enfoque da análise lingüística parece concentrar-se, com maior 

especificidade, em questões de textualidade, como atesta o documento destinado às séries 

finais do ensino fundamental: 

                                                 
44 Assim como Soares (1998) e Mendonça (2006) pactuamos também da idéia de que novas palavras surgem 
quando surgem novas necessidades. Dessa forma, mais do que um simples modismo terminológico, o 
redimensionamento do que se tratou, ao longo da tradição escolar, como ensino de gramática, passa agora a ser 
visto de forma ampliada como prática de análise lingüística. Esta, por sua vez, constitui-se da necessidade de 
reflexão sobre o sistema lingüístico e sobre os usos da língua (postos por muito tempo na periferia do ensino de 
língua) em uma perspectiva não somente gramatical, mas também numa perspectiva textual e discursiva (cf. 
MENDONÇA, 2006).  
45 Os termos referentes à reflexão sobre a língua, citados acima, são postulados por Geraldi (1996), estudioso da 
linguagem. 
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“Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem tematizados não se referem 
somente à dimensão gramatical. Há conteúdos relacionados às dimensões pragmática e semântica da 
linguagem, que por serem inerentes à própria atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados de 
maneira articulada e simultânea no desenvolvimento das práticas de produção e recepção de 
textos”.(BRASIL-MEC, 1998, p.78) 
Os textos submetem-se às regularidades lingüísticas dos gêneros em que se organizam e às especificidades 
de suas condições de produção: isto aponta para a necessidade de priorização de alguns conteúdos e não 
de outros. (BRASIL-MEC,1998, p.78-79) 

 
 

A mesma ênfase pode-se observar nos objetivos gerais traçados por esses documentos 

que regulamentam a transposição didática na área de Língua Portuguesa para o Ensino 

Fundamental. Espera-se que os alunos adquiram uma competência46 (grifos nossos) em 

relação à linguagem, que lhes possibilite a resolução de problemas cotidianos, como podemos 

observar: 

 
(...) expandir o uso da linguagem e utilizá-la com eficácia em instâncias públicas 
(...); utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade lingüística 
valorizada socialmente (...);conhecer e respeitar as diferentes variedades 
lingüísticas do português falado (...) (BRASIL, 1997, p.41-42) 
 
 

Em relação aos conteúdos prescritos para o ensino de Língua Portuguesa no eixo de 

análise e reflexão sobre a língua, as atividades epilingüísticas são tratadas como um momento 

mais concreto e efetivo de reflexão sobre a língua, sendo as atividades metalingüísticas 

consideradas como sinônimo de reconhecimento de taxonomias e descrição de regras. As 

primeiras, por sua vez, são orientadas para precederem as segundas, já que as estratégias 

didáticas, utilizadas a partir da reflexão epilingüística, poderiam ser mais significativas para o 

aluno.  

As situações didáticas de análise lingüística atreladas ao trabalho com os textos são 

apresentadas como condição imprescindível, como podemos verificar:  

 

                                                 
46 O termo destacado é utilizado de forma ambígua. Em linguagem, o termo competência pode assumir uma 
concepção gerativista, em que “a competência é uma faculdade nata, e os indivíduos são inconscientes dela, isto 
é, não a controlam, não a podem julgar (...)”; uma concepção discursiva, em que a competência “possibilita aos 
falantes produzir e reconhecer um discurso como pertencente a um determinado universo discursivo (...)” 
(MORATO & BENTES, 2002); uma concepção variacionista, em que a competência está relacionada à 
familiaridade com as variedades lingüísticas nos seus mais diversos contextos significativos de uso. 
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É no interior da situação de produção de texto, enquanto o escritor monitora a 
própria escrita para assegurar sua adequação, coerência, coesão e correção, que 
ganham utilidade os conhecimentos sobre os aspectos gramaticais. (BRASIL, 1997, 
p.89). 

 
 

De acordo com Morais (2005, no prelo), merece uma atenção especial, pelos que 

definem e fazem a didática da língua portuguesa, o nível em que a escola promoverá a 

reflexão sobre a língua. Para ele, um dos problemas seria o fato de diferentes autores e 

instituições brasileiras insistirem em tomar “reflexão metalingüística” como sinônimo de 

“ensino de gramática normativa tradicional”.  

Segundo o mesmo autor, pesquisas realizadas no mundo francófono ou anglo-saxão 

têm demonstrado  

 
(...) que as competências letradas, implicadas tanto na notação escrita como na 
produção-recepção de textos, dependem do desenvolvimento de habilidades não 
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. (MORAIS, 
no prelo, p.8)  
 
 

Uma outra preocupação situada pelo autor reside na concepção de que o contato 

natural com situações reais de produção discursiva levaria o aluno a aprender 

espontaneamente os conhecimentos lingüísticos necessários para usar a língua de forma 

adequada. O que parece provocar indefinição no que se refere ao papel da escola quanto a 

proporcionar situações didáticas planejadas, sistematizadas, favorecendo a explicitação pelo 

aluno das propriedades do objeto língua. 

Essa ênfase no trabalho com questões textuais parece alimentar uma secundarização 

de outros aspectos da língua, como ortografia, morfologia, sintaxe, sob a justificativa de não 

se efetivar uma concepção de língua como “sistema em si”. (cf. Morais, no prelo). 

Ainda nesse mesmo caminho, o autor observa que, em diferentes propostas e cenários 

pedagógicos, não existe muita clareza sobre o que se concebe como norma lingüística, já que 
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o tratamento desta se resume a um trabalho de revisão textual, no eixo das atividades 

epilingüísticas47.  

Alguns estudos propõem ainda um ensino de língua bidialetal48, que consiste em 

proporcionar ao aluno a apropriação da norma culta, reconhecendo a importância do seu 

dialeto de origem, além da apropriação de modelos de textos de escritores profissionais como 

recurso para apreensão dessa norma. Todavia, embora os currículos e documentos oficiais de 

ensino orientem para que a escola assuma o compromisso de respeitar as diferenças dialetais 

dos alunos, além de proporcionar a apropriação da norma culta, parece não haver um 

consenso entre os que produzem o saber acadêmico, provocando não somente tensões 

teóricas, mas também uma difícil tarefa para os docentes em encontrarem um caminho para o 

ensino da análise lingüística no espaço escolar. 

Essa discussão certamente está longe de chegar a um fim, todavia se o consenso entre 

ensinar gramática ou não na escola entre os teóricos não se conclui, é preciso reconhecer que, 

na sociedade letrada atual, cada vez mais, a norma de prestígio é uma exigência para o acesso 

a eventos de letramento mais sofisticados, mais formais e que a nenhum falante (aluno) deve 

ser furtado o direito de se apropriar desta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Expressão questionada por Morais (2005), ao aludir a esta uma ambigüidade de sentidos, já que na psicologia 
tal termo cobre uma gama de condutas bem variada quanto ao grau de consciência do sujeito. 
48 Sobre o bidialetismo ver Soares (1997) 
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1.10 Objetivo geral 

 

Analisar o tratamento didático dado à análise lingüística em duas coleções de livros 

didáticos de língua portuguesa, aprovadas pelo PNLD, a fim de verificar o processo de 

transposição didática, no tocante a aspectos de normatividade e de textualidade. 

 

1.10.1 Objetivos específicos 

 

Buscaremos analisar o tratamento didático da textualidade e da normatividade e suas 

interligações no eixo da AL nas coleções em estudo, a fim de que possamos: 

• Identificar as atividades presentes nos livros didáticos, referentes à análise lingüística, 

nos eixos da normatividade e da textualidade, a partir de objetos de conhecimentos 

lingüísticos específicos; 

• Identificar o nível de explicitação, nas orientações didáticas, para o tratamento da AL, 

tanto do ponto de vista do conteúdo abordado, quanto do ponto de vista do papel do 

aluno no tocante aos comandos que deveria operar. 

• Verificar a como os autores concebiam/conceituavam a prática de análise lingüística 

(normatividade/textualidade) tanto nas orientações destinadas aos professores, 

manuais do professor, quanto no modo de organizar as atividades (exercícios, 

explicações) destinadas aos alunos. 
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Para a realização desta pesquisa, utilizamos a análise de conteúdo49 ,que possibilitou a 

exploração dos aspectos de normatividade e de textualidade que foram abordados no eixo de 

análise lingüística (AL), através de uma de suas principais técnicas, a análise categorial 

temática, considerada por Bardin (1977) a mais a antiga e a mais usada, na prática. 

Compartilhamos, assim, das considerações propostas por Moraes (1999, p.09) quando 

afirma que esta é “uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo 

de toda classe de documentos e textos”, cujas descrições são feitas sistematicamente, 

ajudando, assim, no processo de reinterpretação das mensagens veiculadas no texto, o qual vai 

além de uma leitura comum50. 

 

                                                 
49 Longe de querermos estabelecer uma problematização de caráter teórico-epistemológico sobre os limites e 
alcances da análise de conteúdo, vale, entretanto, ressaltar que a abordagem dessa metodologia, segundo Bardin 
(1977) propõe uma diferenciação explícita entre o que seja análise documental e análise do conteúdo, reduzindo 
a primeira a um conjunto de operações que procuram representar o conteúdo de um documento de forma 
diferente de sua forma original, sob a forma de condensações, como por exemplo, os resumos, abstracts, e sob a 
forma de indexação, por meio de palavras-chave, descritores ou índices. Laville & Dionne (2001) também 
alertam para as confusões em torno da idéia sobre a análise de conteúdo, já que alguns a vinculam estreitamente 
aos estudos com base documental, sob a forma de textos escritos. A partir dessas observações, optamos pela 
utilização do termo análise do conteúdo, já que esta metodologicamente é mais ampla, se aplica a uma grande 
diversidade de materiais, de objetos de investigação. 
50 Moraes (1999) afirma que a matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material 
vindo da comunicação verbal ou não-verbal, chegando, primeiramente, em estado bruto, necessitando, pois, ser 
processada, para depois ser realizado um trabalho de compreensão, de interpretação, de inferência, de recorte, a 
fim de atender as especificidades que uma metodologia dessa natureza precisa para ser efetivada. 
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Sendo assim, foram analisadas duas coleções de livros didáticos (LD), na área de 

linguagem, destinadas ao público das séries finais do Ensino Fundamental, ou seja, 5a a 8a 

séries, sendo uma adotada oficialmente na rede municipal de ensino, em Recife, e a outra a 

segunda mais solicitada pelos professores para ser utilizada na rede estadual, constituindo esta 

freqüência de adoção um primeiro critério. 

A opção primeira pela pesquisa com livros didáticos deveu-se, inicialmente, ao fato , 

de a pesquisa com esse objeto de conhecimento ter sido alvo de muitas discussões no espaço 

acadêmico, na atualidade, sendo considerado por alguns pesquisadores, como Rangel (2003), 

o “retorno do recalcado”, a partir de uma “virada pragmática”.  

Depois, as pesquisas realizadas com livros didáticos de português, até então, parecem 

ter-se debruçado mais sobre as coleções destinadas ao Ensino Fundamental I (1a e 4a séries), 

fator que respalda as bases para outras pesquisas, na mesma área, com outros enfoques, 

inclusive para aquelas direcionadas a outras modalidades de ensino, como esta que aqui 

apresentamos. 

Um outro aspecto que justifica a escolha dessa etapa de ensino é o fato de que as 

pesquisas que se dedicaram à área da análise lingüística utilizaram, na sua maioria, como 

categorias de análise os critérios do PNLD, o que, por um lado, “ilumina” as pesquisas 

realizadas a posteriori e, por outro, não invalida pesquisas cujas categorias nasceram a partir 

do levantamento dos exercícios propostos nas coleções de livros, de caráter mais exploratório, 

a partir do confronto entre o que diz o manual dirigido aos professores e o que está didatizado 

nas coleções, a serviço do objeto que se quer investigar. 

Vale acrescentar, ainda, que a escolha das coleções, baseada nas recomendações do 

PNLD, se justifica pelo fato de a esse programa ser atribuídas as competências necessárias 

para uma análise da forma como está sendo proposta a didatização dos conteúdos nesses 

textos do saber. Sendo assim, em princípio esses livros estariam apresentando uma 
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transposição da língua mais aproximada com as expectativas dos especialistas, encarregados 

dessa avaliação, em níveis verificados nos pareceres dos avaliadores de tais coleções. 

Segundo Biruel (2002), considerando que os livros didáticos representam uma 

instância intermediária da transposição didática, sua aprovação ou avaliação positiva 

significa, para a equipe do PNLD, que esses LDPs apresentam encaminhamentos 

metodológicos e didáticos que mais se aproximam das propostas atualmente prescritas para o 

ensino de língua. 

Na análise dessas coleções, portanto, fizemos um levantamento das atividades contidas 

nos livros, referentes à análise lingüística, a fim de identificá-las quanto aos aspectos de 

normatividade e de textualidade. Para isso, no processo de classificação das atividades, 

elegemos objetos de conhecimentos lingüísticos específicos para que metodologicamente 

pudéssemos lançar um olhar mais acurado para o fenômeno da AL nos eixos já referidos.  

Buscamos também analisar o guia do professor, a fim de verificar se as concepções 

teórico-metodológicas que norteiam o ensino de língua materna se “afinavam” com o 

proposto no guia ou, mesmo, se o que fundamentava teoricamente o guia estava coerente  com 

a transposição apresentada pelo LDP, no que se refere ao eixo de AL, objeto de nossa 

pesquisa. 

Para verificarmos a(s) relação(ões) estabelecida(s) entre o saber acadêmico, referente à 

AL, e a didatização desse saber, transposto nas atividades propostas nas coleções de LD, 

utilizamos como categorias “mestras”, mais amplas, os aspectos de normatividade e de 

textualidade. A partir desses dois grandes “blocos”, procuramos determinar quais aspectos 

específicos de normatividade e de textualidade seriam recortados, para a análise dos dados. 

Os objetos de conhecimento lingüístico recortados para análise foram: pontuação, 

ortografia, referenciação e variação lingüística / concordância verbo-nominal.  A opção por 

tais objetos de ensino deveu-se ao fato de que estes parecem ser fenômenos bastante 
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significativos para a efetivação de situações reais de uso da língua, operadas pelos usuários 

nas mais distintas esferas de comunicação, materializadas na diversidade de gêneros em 

circulação social, na busca por uma didatização que contribua para a competência 

comunicativa de tais usuários. 

Assim como Biruel (2002), procuramos estabelecer as categorias para análise, 

formulando-as como questões que buscaríamos responder, a partir da análise das atividades 

presentes nos LDPs e dos Manuais do Professor das duas coleções. 

Procuramos responder às seguintes questões:  

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

LINGÜÍSTICO 

 
QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOGRAFIA 

 
1. Existia um ensino sistemático de ortografia ao 

longo das séries? O que o Manual do Professor 

revelava sobre essa questão? 

2. Que atividades eram propostas para que o aluno 

aprendesse a Norma Ortográfica? 

3. Existia um tratamento diferenciado para os casos 

regulares e irregulares da norma ortográfica? 

Existia um ensino voltado à segmentação e à 

acentuação de palavras?  

4. Que tipos de atividades (identificação ou 

produção) foram utilizadas para o aluno refletir 

sobre a norma?  
5. Sob que unidades lingüísticas o aluno refletia 

sobre o objeto de conhecimento em foco? A 

reflexão era ou não vinculada a texto? 
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PONTUAÇÃO 

1. Existia um ensino sistemático de pontuação ao 

longo das séries? O que o Manual do Professor 

revelava sobre essa questão? 

2. As atividades propostas pelos autores das coleções 

procuravam reconhecer e estabelecer relações 

entre as propriedades lingüísticas dos gêneros 

textuais e o fenômeno da pontuação? 

3. As atividades de pontuação das coleções PPL e 

PPP privilegiaram que “tendências” na sua 

transposição didática? 

4. Que tipos de atividades foram usadas para os 

alunos refletirem sobre o uso da pontuação? 

 

 

 

VARIAÇÃO 

LINGÜÍSTICA/ 

CONCORDÃNCIA 

VERBO-NOMINAL 

 

 

 

 

1. Existia um ensino sistemático de variação 

lingüística ao longo das séries? O que o Manual 

do Professor revelava sobre essa questão? 

2. O ensino proposto levava os alunos a se 

apropriarem da concordância verbo-nominal 

prestigiada? 

3. Discutia-se a adequação de linguagem, 

observando a questão da (in)formalidade nos 

discursos? 

4. Que tipos de atividades eram usadas para os 

alunos refletirem sobre o uso da variação 

lingüística? 

 

 

 

 

 

REFERENCIAÇÃO 

1. Existia um ensino sistemático sobre referenciação 

ao longo das séries? O que o manual revelava 

sobre essa questão? 

2. Em que seções predominavam as atividades de 

referenciação e como foi o tratamento dado aos 

elementos de textualidade presentes nesse objeto 

de ensino-aprendizagem? 

3. Que tipos de atividades foram usadas para os 

alunos refletirem sobre a referenciação? 
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2.1 Caracterização das coleções 

As coleções escolhidas para análise foram respectivamente: 

• SOARES, Magda. (2003) Col. Português: Uma proposta para o Letramento. 

São Paulo: Moderna, v.1-451. 

• TERRA, Ernani & CAVALLETE, Floriana Toscano. (2003) Col. Português 

para todos. São Paulo: Scipione, v. 1-4. 

 Para a escolha das duas coleções foi utilizado ainda o critério52 de que a primeira 

tivesse sido recomendada com distinção e a segunda tivesse sido recomendada com ressalva. 

Para a legitimação desse critério, consultamos as resenhas contidas no Guia de Livros 

Didáticos 2005 (GLD), referentes às duas coleções analisadas. Segundo aquele GLD, a 

primeira coleção apresenta uma proposta pedagógica inovadora e adequada à tendência atual 

para o ensino de Língua Portuguesa. Esse documento chama a atenção para o fato de a 

coleção apresentar um trabalho voltado para o desenvolvimento de práticas de Letramento, 

cujos conteúdos estão sendo trabalhados numa perspectiva interacionista e os conhecimentos 

lingüísticos explorados a partir das situações de uso.  

Ainda sobre os conhecimentos lingüísticos, a resenha atenta para a articulação desse 

eixo de ensino às práticas de leitura, de escrita e de oralidade, afirmando que tais 

conhecimentos seriam selecionados de acordo com as necessidades sugeridas pelos gêneros 

em foco. Além disso, a coleção optaria por um trabalho numa perspectiva distinta da tradição, 

sem com isso, abandonar o trabalho com conteúdos do tipo: ortografia, concordância e 

formação de palavras. 

Quanto à organização metodológica, a coleção organiza-se em unidades temáticas, 

através das seções53 Preparação para a leitura, Leitura silenciosa, Leitura oral, 
                                                 
51 Doravante, respectivamente: PPL e PT. 
52 Tendo em vista que a avaliação das coleções dos livros didáticos atuais não mais se caracteriza pelo uso das 
expressões “com distinção”, “com ressalva”, baseamos a escolha e a associação à nomenclatura antiga a partir 
dos textos contidos nas resenhas e pareceres da comissão responsável pela análise das coleções submetidas ao 
crivo do PNLD. 
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Interpretação escrita, Interpretação oral, Língua oral – Língua escrita, Vocabulário, 

Linguagem oral, Reflexão sobre a língua e Produção de texto. Todavia, a resenha destaca que 

a segmentação das obras em seções segue um caráter meramente metodológico, já que, na 

prática, as seções se articulariam, ou seja, seria possível encontrar aspectos relativos aos 

conhecimentos lingüísticos, por exemplo, tanto na seção de Reflexão sobre a língua quanto 

em Vocabulário e/ou em Língua oral – escrita. Além disso, as ocorrências das seções nas 

unidades alterar-se-iam ao longo dos volumes, não atendendo a uma rígida estrutura pré-

fixada. 

Ainda de acordo com a avaliação do documento oficial, no que diz respeito ao Manual 

do professor de PPL, a resenha afirma que há uma explicitação dos pressupostos teóricos que 

norteiam a obra, ademais de uma coerência entre o que seria proposto teoricamente e o que se 

concretizaria na didatização do livro.   

Diante desses aspectos, percebemos em toda a elaboração da resenha, especialmente 

no tópico Em sala de aula, um olhar bastante positivo sobre a coleção, em virtude de não 

aparecer nenhuma ressalva nem sobre os aspectos teórico-metodológicos nem sobre os 

aspectos gráfico-editoriais, o que nos permitiu tomar emprestado o termo recomendado com 

distinção, outrora usado nas avaliações das coleções. 

Com relação à segunda coleção analisada, PPT, no GLD/2005, ao contrário da 

primeira coleção, encontramos uma resenha que chama a atenção tanto para aspectos 

positivos como negativos, encontrados nos volumes. Como aspectos positivos, o documento 

ressalta: seleção textual diversificada, de variados tipos, gêneros e linguagens. Por outro lado, 

como aspectos negativos, tomando as palavras do próprio documento avaliador: “(...) volta-se 

ao tradicional, com muitas páginas dedicadas às lições de gramática” (BRASIL, 2005). 

                                                                                                                                                         
53 No trabalho de exploração das atividades na coleção, encontramos na página 227 do livro de 6a. série uma 
outra seção chamada Leitura e interpretação orais. 
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Ainda sobre a coleção PPT, a resenha faz um passeio sobre a organização 

metodológica dos volumes, informando que cada volume é composto de três unidades 

temáticas, buscando, estas, atenderem aos interesses da faixa etária dos alunos e a critérios 

para a formação humana e social. As seções, por sua vez, são as seguintes: Grupo de criação, 

Para começo de conversa, Hora do texto, Conhecendo o autor, Expressão oral, Expressão 

escrita, Estudo do vocabulário, Gramática no texto, Para além do texto, Conhecimentos 

gramaticais, A linguagem dos textos, Produzindo texto, Exercitando a escrita, Diário de 

bordo, Por dentro dos temas.  

No que diz respeito às seções apresentadas, a resenha afirma que a coleção pleiteia 

(grifos nossos) a articulação das diversas seções, contando com a intervenção do professor e a 

atuação construtiva do aluno. Outro aspecto observado, segundo a resenha, é o excesso de 

seções, o que poderia causar fragmentação e dispersão do trabalho pedagógico.  

Sobre o manual do professor, nesta coleção, diz-se que esse manual compõe-se de um 

encarte com paginação própria, no livro do aluno. É organizado em três partes: a primeira fala 

sobre os pressupostos teórico-metodológicos da coleção, discutindo temas relevantes e 

oferecendo informações significativas para o ensino de língua portuguesa, a segunda expõe a 

forma como a coleção está organizada, a terceira traz sugestões e comentários, dá respostas 

aos exercícios propostos para cada série. 

Os pressupostos teóricos, em que se amparam a referida coleção, tentariam (grifos 

nossos) conciliar uma abordagem vygotskiniana de aprendizagem atrelada a uma visão 

discursiva de linguagem. Para isso, oferece uma rica gama de textos de gêneros diversos, 

unindo ao estudo da gramática, “partindo do argumento de que o pequeno domínio das 

variáveis lingüísticas pode resultar em exclusão social” (BRASIL, 2005, p.210).  
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Destaca o GLD, ainda, que, embora a coleção desenvolva um trabalho com os vários 

conteúdos54 (grifos nossos) de língua portuguesa, há uma priorização do ensino de gramática, 

aspecto que é retomado por mais de uma vez na resenha, como podemos observar: 

Para isso, a coleção considera imprescindíveis tanto a compreensão dos 

mecanismos de funcionamento da língua quanto o conhecimento da norma culta. 

Portanto, seguindo a lógica da argumentação, para a excelência da capacidade de 

articulação do pensamento, deverá haver o inevitável estudo da gramática 

(BRASIL, 2005, p.211). 

O estudo da gramática é privilegiado, acentuando o formal, a atividade 

metalingüística, a formalização de tópicos gramaticais, o realce a aspectos 

convencionais da escrita (...) Há discernimentos de usos, mas quase sempre 

filtrados pelas reflexões metalingüísticas, de sistematizações dos aspectos 

gramaticais e ortográficos       (BRASIL, 2005, p.213). 
 

Diante, então, dos aspectos elencados acima, observamos que a avaliação sobre a 

coleção PPT é marcada por ressalvas, especialmente no que diz respeito ao excesso de seções 

e à proposta de trabalho com os conhecimentos lingüísticos. Inclusive, alerta-se o professor 

para ter cuidado com os riscos de dispersão causados pela fragmentação das seções e para 

relativizar “o peso das categorizações e subcategorizações gramaticais que saturam as páginas 

dos capítulos de boxes coloridos" (BRASIL, 2005, p.214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Sobre conteúdos de língua portuguesa entenda-se leitura, produção textual, linguagem oral, conhecimentos 
lingüísticos. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE RESULTADOS I: o tratamento dado à 

ortografia nos LDs 
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3.1 ORTOGRAFIA 
 
 
 

“Palavras não são más  
Palavras não são quentes 

Palavras são iguais 
Sendo diferentes”. 

( Sérgio Brito e Marcelo Fromer) 
 
 
          Entendemos que o aprendizado da norma ortográfica parece ser uma questão que, ao 

contrário do que muitas práticas docentes ainda revelam (e os livros didáticos (não) propõem) 

é um objeto de ensino imprescindível em todas as etapas da escolarização, que exige um 

tratamento didático sistematizado, especialmente quando pensamos nas relações estabelecidas 

entre norma ortográfica e competência comunicativa. 

          Sabemos que a não-familiarização com a norma ortográfica imprime no usuário da 

língua a condição de vitimado pelo estigma e pelo preconceito lingüístico-social, decorrente 

da natureza normativa do próprio objeto de conhecimento em estudo, que não “aceita” 

transgressões na escrita55, ou seja, em se tratando de ortografia “as convenções estabelecidas 

são avaliadas taxativamente: a grafia de uma palavra ou está certa ou errada, não se julgando 

sua qualidade em termos de ‘aproximação’ do esperado” (MORAIS, 2005). 

          Diante desses aspectos, consideramos relevante analisar o tratamento didático dado à 

ortografia nas coleções de livros didáticos de língua portuguesa que se voltam às quatro série 

finais de ensino, instância intermediária da transposição didática, sobre a qual nos 

debruçamos para compreender a didatização proposta pelos que fazem esses textos do saber.  

          A abordagem desse objeto de ensino-aprendizagem a partir da análise dos livros 

didáticos de 5a. à 8a. séries também se justifica por possibilitar a desconstrução de uma 

concepção de ensino de norma ortográfica restrita somente à etapa da alfabetização e quando 
                                                 
55 Ressaltamos que algumas transgressões são possíveis e permitidas em alguns gêneros textuais como o poema, 
por exemplo, em que o poeta, sob a égide da licença poética, estabelece nuanças literárias a serviço da 
linguagem. Todavia, de acordo com Tolchinsky e Teberosky (1992) compreendemos que para transgredir 
propositalmente uma norma o indivíduo precisa ter domínio do que está infringindo. 
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muito às séries iniciais. Como se esse período fosse único e suficiente para um trabalho 

explícito e sistemático com a ortografia, trazendo subjacente a essa concepção a idéia de que 

tal objeto de conhecimento lingüístico seria um produto acabado, cujo aprendizado se 

encerraria em um período curto, em um espaço definido no processo de escolarização. 

Contrariamente a essa perspectiva, concebemos que o trabalho com a ortografia deve ser 

contínuo, explicitado em todas as etapas da vida escolar. 

        Por trás do discurso de muitos falantes brasileiros, ao afirmarem que não gostam de 

língua portuguesa, que esta “é muito complicada, cheia de normas e regras”, entre outros 

aspectos, parece residir com grau significativo de “autonomia”, a dificuldade de lidar com a 

grafia convencional das palavras, ou seja, o seu registro escrito, mesmo quando tais falantes 

possuem vários anos de escolarização.  

        Essa constatação parece expressar dois lados da moeda, quando se discute ortografia: o 

lado do aluno que não se apropria devidamente de regras até bastante previsíveis; e o da 

escola que há vários anos não consegue proporcionar um ensino que reverta essa realidade (cf. 

MONTEIRO, 2003). Nesse contexto escolar, dúvidas emergem na prática de muitos 

professores que se vêem confusos quanto a: quando ensinar ortografia? O que corrigir? O que 

avaliar?  E mesmo quanto a uma clareza do que seja esse objeto de conhecimento e suas 

especificidades. 

 Diante de tudo disso, e tomando como base os resultados de pesquisa obtidos por 

Morais e Biruel (1998), num estudo envolvendo professoras de 2ª. a 4ª. séries do ensino 

fundamental, estes confirmaram que as concepções dos aprendizes sobre ortografia tinham 

provavelmente uma relação com o tipo de ensino que recebiam. Assim, parece pertinente, 

antes de tratarmos os dados coletados nas coleções didáticas, fazermos um passeio pelas 

contribuições teóricas que vêm se debruçando sobre esse importante objeto de conhecimento. 
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3.1.1 Ortografia: o que mais a dizer sobre esse assunto? 
 
 
 De acordo com Morais (2000), a ortografia é um tema querido por poucos, além de 

ocupar um lugar controvertido no debate pedagógico, especialmente no cenário atual, cuja 

pedagogia do texto se impõe a uma didatização que pretenda sistematizar determinados 

objetos de ensino-aprendizagem que estejam em outros níveis lingüísticos (fonema, letra, 

palavra, frase, por exemplo). 

Penso que as atuais dúvidas sobre como tratar a ortografia são 
o reflexo dos avanços que temos vivido na área de língua 
portuguesa e que nos têm levado a priorizar, no trabalho 
escolar, a formação de alunos que possam ler e produzir textos 
significativos (MORAIS, 2003a). 

  
 

Essa situação parece ainda mais emblemática quando pensamos em um tratamento 

didático para as séries finais do ensino fundamental, já que as preocupações nesse nível de 

ensino apontam para um enfoque maior nos eixos de leitura e de produção de textos, em 

detrimento do trabalho com a ortografia e de outros objetos de conhecimento de natureza mais 

normativa.  

Sobre essa questão, outros imperativos merecem consideração: empiricamente, na 

nossa prática docente nas turmas dos 3º.  e 4º. ciclos, com maior especificidade na escola 

pública, é recorrente encontrar uma grande parcela de alunos que chegou a esses ciclos mais 

avançados do ensino fundamental com sérios problemas de leitura e de escrita. Muitos 

conseguem, com muito esforço, “tirar do quadro”, mas não são capazes de estabelecer a 

correspondência fonema-grafema, quando são solicitados a fazer a leitura do que escreveram, 

o que implica um problema ainda mais sério: a não apropriação adequada do sistema de 

escrita. O que parece ser um fator complicador, já que a apropriação da norma ortográfica 
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exige56 do aprendiz que este tenha chegado ao nível alfabético de aquisição da escrita, dentro 

dos níveis propostos pela Psicogênese da Língua Escrita57 (FERREIRO & TEBEROSKY, 

1986). 

Sobre essa questão, Morais (2003a, p.20) explica que  
 
“dada a sua natureza de convenção social, o conhecimento 
ortográfico é algo que a criança não pode descobrir sozinha, sem 
ajuda. Quando compreende a escrita alfabética e consegue ler seus 
primeiros textos, a criança já apreendeu o funcionamento do 
sistema de escrita alfabética (grifos do autor), mas ainda 
desconhece a norma ortográfica (grifos do autor)”.  

 

Para o autor,  esta é uma distinção importante para compreendermos por que os alunos 

principiantes (e, diante da realidade empírica vivenciada nas séries mais avançadas, também 

os alunos mais veteranos) cometem tantos erros, ao escrever seus textos e por que precisamos 

ajudá-los na tarefa de aprender a escrever segundo a convenção ortográfica.  

Principalmente, quando sabemos que na sociedade, em instâncias mais formais de uso 

da linguagem, especialmente em situações de seleção de emprego, concursos públicos, 

vestibulares, entre outras situações, os aprendizes são julgados não somente pela sua 

capacidade de compor textos, mas também (e, às vezes, com mais ênfase!!!) pelo seu 

rendimento ortográfico, trazendo como conseqüência a exclusão nesses processos e a 

constatação estigmatizante de que a língua portuguesa é para poucos. 

Este mesmo equívoco também acontece na escola, já que esta freqüentemente cobra do 

aluno a escrita correta das palavras, mas dá poucas condições para que ele reflita sobre as 

dificuldades de apropriação da ortografia na nossa língua (cf. MORAIS, 2003a). Como 

conseqüência, temos uma prática de ensino de língua portuguesa que confunde a competência 

                                                 
56 Esclarecemos que não queremos dar um caráter de sistema ao objeto em discussão, já que entendemos  que a 
ortografia, ao contrário do sistema de escrita alfabética (SEA), é na realidade uma norma que, respeitando as 
propriedades do SEA, define quais os grafemas (letras ou dígrafos) devem ser usados (cf. MORAIS, 2005, p.17) 
57 A Psicogênese da Língua Escrita com base nos pressupostos teóricos piagetianos e psicolingüísticos 
demonstrou como a criança compreende o sistema de escrita, estabelecendo fases: pré-silábico, silábico, 
silábico-alfabético e alfabético, substituindo, portanto, a noção de erro pela de hipótese de escrita. Sobre esse 
assunto ver  Ferreiro (1981), entre outras obras.  
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textual do aluno com seu rendimento ortográfico e se alastra ao longo do seu processo de 

escolarização e nas suas práticas de letramento, deixando-o, muitas vezes, constrangido e 

temeroso na hora em que precisa escrever seus próprios textos.  

Não queremos com essas considerações relegar a um plano secundário o trabalho com 

a leitura e a produção textuais, enquanto eixos norteadores do trabalho com a língua, mas 

chamamos a atenção para o fato de que é preciso ensinar ortografia sistematicamente (cf. 

MORAIS, 2003a). Para não corrermos o risco de, numa visão pseudo-construtivista, acharmos 

que os alunos irão apropriar-se das convenções ortográficas naturalmente, de uma forma 

espontaneísta, através do contato com livros e outros impressos. Chamamos atenção para o 

fato de que esse contato é muito importante e necessário, inclusive a experiência com a leitura 

imprime no leitor familiaridade com o léxico disponível nos gêneros textuais lidos e, 

conseqüentemente, uma memória visual das palavras encontradas nos textos. 

Por outro lado, destacamos uma outra postura que é distorcer o trabalho com a 

ortografia e assumir uma atitude preconceituosa na abordagem desse objeto de conhecimento, 

quando este se presta fundamentalmente à aprovação ou à reprovação dos alunos, sendo tal 

postura pedagógica uma significativa fonte de fracasso escolar (MORAIS, 2003a). 

Diante, então, desses extremos, pactuamos com Morais (2003a), que não vemos 

nenhuma oposição entre adotar uma perspectiva construtivista e ensinar ortografia, 

principalmente num momento em que o discurso do letramento ganha força no cenário 

educacional, atentando para o fato de que nas práticas sociais de escrita somos inquiridos a 

nos relacionarmos com os mais diversos textos, em níveis de formalidade distintos, que 

exigirão uma produção segundo a norma, em um trabalho de revisão, correção e refacção, a 

fim de que a interação com o interlocutor se faça efetiva. 
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3.1.2 Ortografia: memorizar também, refletir sempre! 
 

 
 A ortografia é um fenômeno recente no português. Segundo Morais (2003b), só no 

século XX se instituíram normas ortográficas diferentes e em momentos distintos (primeiro 

em Portugal, depois no Brasil). 

 Ainda, segundo o autor, algumas outras línguas, como o espanhol e o francês, fixaram 

suas ortografias em período anterior, devido a fatores como: a universalização da escola 

obrigatória, a difusão do livro e o avanço dos demais meios de comunicação, o que evidencia 

a contribuição de fatores socioculturais para a instituição das normas ortográficas, 

legitimando ainda mais seu caráter arbitrário, de convenção.  

 Nessa perspectiva, observamos o caráter de unificação da escrita que a ortografia 

outorga a partir de dois vieses: de um lado, essa unificação traz à cena o sentido de erro 

ortográfico como violação da língua, nos contextos escolar e social, como já refletido acima.  

 Essa unificação poderia ainda ser questionada sob o ponto de vista da “simplificação” 

da escrita, que consistiria na representação de cada som por uma única letra e num acordo 

para que cada letra correspondesse a um único som. Sobre essa questão, Morais (2003b, p.10) 

postula que: “para compreendermos a complexidade atual de qualquer norma ortográfica, 

precisamos ter em mente que as formas de realização da linguagem, oral ou escrita, são 

históricas e refletem os percursos dos povos que as utilizam”. É o caso, por exemplo, do 

processo etimológico de palavras oriundas do grego e do latim vulgar, quando “encontramos 

na escrita de cada uma daquelas línguas vários casos em que há formas múltiplas de notar um 

mesmo som” (MORAIS, 2003b, p.10); assim como também, na atualidade, sobre a 

necessidade de ampliar o vocabulário da língua portuguesa, de oficializar e incorporar 

palavras de outras línguas à língua materna. 
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Um outro viés que se superpõe à proposta de escrevermos, conforme 

falamos/pronunciamos as palavras, na tentativa de simplificarmos um objeto de conhecimento 

tão complexo, tem um caráter lingüístico-estrutural e sociolingüístico.  

O primeiro diz respeito ao fato de que notações diferentes de algumas palavras, cujo 

final têm som semelhante, por exemplo, podem ser um indicador de aspectos gramaticais 

diferentes. De acordo com Morais (2003b, p.11), embora “partisse” e “chatice” terminem com 

o mesmo segmento sonoro, os sufixos ISSE e ICE indicam, respectivamente, uma flexão 

verbal modo-temporal e um substantivo de caráter qualificativo.    

O segundo aspecto a ser considerado, se pensarmos que essa complexidade tem 

questões que não podem ser desprezadas, é seguir a perspectiva da sociolingüística (BAGNO, 

1999, 2000, 2001, 2002, TRAVAGLIA, 2002 entre outros), a fim de nos despirmos de 

preconceitos lingüísticos e compreendermos que esse ideal fonográfico pode ser um caminho 

perigoso em função da dificuldade de notar com fidelidade as palavras da língua oral, tendo 

em vista as variedades dialetais existentes, que são das mais diversas ordens e mudam 

conforme a época, a faixa etária, a localização geográfica e a condição sociocultural, entre 

outros aspectos (MORAIS, 2003b). 

Dessa forma, “a ortografia funciona assim como um recurso capaz de 

“cristalizar”(grifos do autor) na escrita as diferentes maneiras de falar dos usuários de uma 

mesma língua” (MORAIS, 2003 a, p.19). 

A partir dessas considerações, parece pertinente tratar de alguns aspectos “complexos” 

da ortografia que não podem ser desprezados. 

1. Ao contrário do que muitos pensam, aprender ortografia não é só uma questão de 

memória; 

2. Tudo em ortografia é resultado de um acordo social, mesmo quando em alguns 

casos existem regras que servem para justificar o uso ou não uso de determinada letra;  
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3. A norma ortográfica de nossa língua está organizada em correspondências letra-som 

que são regulares e irregulares.  

De acordo com Morais (2003a), o entendimento do que regular e do que é irregular na 

ortografia do português parece ser uma das “chaves” para um trabalho em sala de aula com 

objetivos claros e consistentes, permitindo ao professor organizar melhor seu ensino. 

A pesquisa realizada por Biruel & Morais (1998), realizada com 65 professoras de 2ª. 

e 4ª. séries da rede pública municipal de Recife,  já citada no início desse trabalho, apontou 

para o fato de que a maioria das mestras entrevistadas revelou que nas escolas onde atuavam 

não havia metas especificadas para o ensino de ortografia e que este se efetivava basicamente 

através de ditados, que a correção dos ditados era feita de forma coletiva. Constatou-se, ainda, 

que pouco mais da metade das turmas dispunha de dicionários para consulta, que eram 

escassos os trabalhos de auto-revisão e de revisão das produções escritas dos alunos e que as 

professoras, na sua maioria, declararam levar em consideração o desempenho ortográfico dos 

alunos ao avaliá-los em língua portuguesa.  

Por fim, os resultados da pesquisa acima parecem trazer um recorte bastante 

significativo para percebermos que o trabalho dos professores com os conhecimentos 

ortográficos se concentrava muito mais em verificar o desempenho dos alunos, que oferecer 

estratégias didáticas que os ajudassem na reflexão sistemática desse objeto de conhecimento. 

Esses resultados parecem também apontar para o fato de que a falta de metas para o 

ensino de ortografia revela um desconhecimento da organização das correspondências letra-

som desse objeto de conhecimento. Esse desconhecimento, por sua vez, pode provocar o risco 

de considerar os erros, semelhantes em sua aparência, sob uma perspectiva generalizada, 

quando, na verdade, são erros de naturezas diferentes. 

Vimos, anteriormente, que a aquisição da norma ortográfica está diretamente 

relacionada à apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA) e que ambos os processos 
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são distintos. Enquanto o processo de alfabetização tem um tempo, um período para efetivar-

se, a apropriação da ortografia é algo que deve acontecer ao longo de todo o processo de 

escolarização.  

Dessa forma, de acordo com Morais (2005, p.17), a partir das combinações de letras 

que o SEA permite e dos valores sonoros que as letras nele assumem, a norma ortográfica cria 

outras propriedades, restrições, regras.   

As correspondências regulares58 são aquelas relações em que podemos prever a escrita 

correta das palavras sem nunca tê-las visto antes.  Segundo Morais (2003a, p.38), “inferimos a 

forma correta porque existe um “princípio gerativo” (grifos do autor), uma regra que se aplica 

a várias (ou todas) as palavras da língua nas quais aparece a dificuldade em questão”. Um 

bom exemplo dessa regularidade na nossa ortografia é o caso do emprego do R ou RR em 

palavras como “rato”, “errado”, “genro”, “carta”. Não é possível o emprego do RR, iniciando 

nenhuma palavra da nossa língua, como não é possível grafar com um R apenas palavras cujo 

som de “R forte” aparece entre vogais, no começo de sílabas precedidas de consoante ou no 

final de sílabas.  

As correspondências ortográficas irregulares, por sua vez, se caracterizam justamente 

por serem casos em que não há uma regra que, de fato, ajude o aprendiz. As explicações para 

as irregularidades ortográficas de determinadas palavras geralmente remetem à etimologia ou 

à tradição de uso. Um exemplo dessa irregularidade se dá no emprego do H em início de 

palavra. Qual a explicação plausível para que tenhamos “arca” e “harpa”, palavras com 

sílabas inicias de mesmo som e com notações distintas, que não seja de caráter etimológico? 

Alertamos também para o fato de que a ausência de um ensino sistemático de 

ortografia, sem metas a serem atingidas, sem um planejamento que leve em consideração 

                                                 
58 As correspondências ortográficas regulares são de três tipos:  regulares diretas, regulares contextuais, regulares 
morfológico-gramaticais  (Morais, 2003).  
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essas propriedades da norma ortográfica, pode trazer no encalço das irregularidades 

ortográficas, a não-apropriação das restrições regulares por parte dos aprendizes. 

Reiteramos, mais uma vez, a guisa de conclusão, que para saber ortografia não basta 

apenas decorar, e que decorar não significa saber sobre regras, pois pra saber sobre estas é 

preciso um trabalho de reflexão, de compreensão, de estabelecimento de relações. Esta talvez 

seja uma primeira e importante compreensão para que o professor (e o autor de livros 

didáticos) pense em encaminhamentos que proporcionem aos aprendizes a reelaboração de 

suas concepções sobre esse objeto de ensino, tornando-os capazes de levantarem hipóteses, 

explicitarem suas compreensões, terem cada vez mais contato com a escrita, a fim de que se 

tornem sujeitos ativos e autônomos nesse processo complexo de apropriação de nossa norma 

ortográfica. 

Sendo assim, procuraremos ao longo desse capítulo, verificar como os autores dos 

livros didáticos das coleções em análise encaminharam didaticamente o trabalho com a norma 

ortográfica. Para tanto, buscaremos responder às seguintes questões: 

 

♦ Existia um ensino sistemático de ortografia ao longo das séries? O que o Manual do 

Professor revelava sobre essa questão? 

♦ Que atividades eram propostas para que o aluno aprendesse a Norma Ortográfica? 

♦ Existia um tratamento diferenciado para os casos regulares e irregulares da norma 

ortográfica? Existia um ensino voltado à segmentação e à acentuação de palavras?  

♦ Que tipos de atividades (identificação ou produção) foram utilizadas para o aluno refletir 

sobre a norma?  

♦ Sob que unidades lingüísticas o aluno refletia sobre o objeto de conhecimento em foco? A 

reflexão era ou não vinculada a texto? 
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3.2 Análise das coleções 

 

Com base na análise temática de conteúdo de Bardin (1977), analisamos os quatro 

volumes de cada coleção, a princípio verificando a freqüência59 de atividades de ortografia, 

propostos pelos autores.  

Depois, procuramos examinar a distribuição dessas atividades por seção, a fim de 

observarmos em que seções predominavam atividades de ortografia e que interpretações 

poderiam ser feitas a partir dessas verificações, no intuito de responder a algumas questões 

que apresentaremos abaixo: 

 

3.2.1 Existia um ensino sistemático de ortografia ao longo das séries? O que 

o manual do professor revelava sobre essa questão? 

 

A tabela, a seguir, apresenta a quantidade de atividades de ortografia proposta ao 

longo dos quatro volumes das duas coleções em análise:  

 
Tabela 1: Quantidade de atividades de ortografia na coleção PPL  

COL. PPL (PORTUGUÊS: UMA 
PROPOSTA PARA O 

LETRAMENTO) 
 
5ª. 

 
11 

 
6ª. 

 
5 

 
7ª. 

 
8 

 
8ª. 

 
0 

 

 

                                                 
59 Ressaltamos que, por se tratar de uma pesquisa exploratória, não queremos “amarrar os dados encontrados 
numa exatidão matemática”, tendo em vista o tema da pesquisa e a área em que ela se concentra.  
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Como podemos observar na tabela, encontramos na coleção PPL60 um investimento de 

atividades de ortografia concentradas nas 5ª., 6ª. e 7ª. séries e nenhuma atividade na última 

série do ensino fundamental 2.  

Observando a tabela, ainda, observamos um número muito pequeno de atividades que 

trataram do objeto de conhecimento em questão, mesmo nos volumes destinados ao início do 

terceiro ciclo (11 atividades na 5ª. série; 5 atividades na 6ª. série), o que pareceu revelar uma 

tendência muito forte nessa coleção em tratar prioritariamente dos eixos de leitura e de 

produção de textos, como explicitado no Manual do Professor61 (doravante MP).  

Podemos constatar tal explicitação nos objetivos do ensino de Português, presentes no 

MP, e que compunham um dos tópicos trazidos nos fundamentos da referida coleção: 

1. Promover práticas de oralidade e de letramento de forma integrada, levando os alunos a 
identificar as relações entre oralidade e escrita (...). 
2. Desenvolver as habilidades de uso da língua escrita em situações discursivas 
diversificadas (...). 
3. Desenvolver as habilidades de produzir e ouvir textos orais e escritos de diferentes gêneros 
e com funções (...). 
4. Criar situações em que os alunos tenham oportunidades de refletir sobre os textos que 
lêem, escrevem, falam ou ouvem, intuindo, de forma contextualizada, a gramática da língua 
(grifos nossos), as características de cada gênero e tipo de texto, os efeitos das condições de 
produção do discurso na construção do texto e de seu sentido (MPLLP, p.6-7). 
  

A autora fundamentava os objetivos da coleção acima citados por meio de uma 

concepção de língua como discurso, que promoveria práticas de letramento, como 

fundamento e finalidade do ensino de linguagem, entre sujeitos em processos de interação.   

Considera-se aqui a língua como processo de interação (inter-ação) entre sujeitos, processo 

em que os interlocutores vão construindo sentidos e significados ao longo de suas trocas 

                                                 
60 Embora já explicada anteriormente, a sigla usada acima corresponde à coleção “Português: uma proposta para 
o Letramento”.  
61 Curiosamente, o Manual do Professor é o mesmo para todas as séries dos 1º., 2º., 3º. e 4º. Ciclos, havendo uma 
diferença entre os dois últimos na página 8 do MP, quando se fala sobre a diversidade de gêneros e a estratégia 
utilizada para a familiarização do aluno com a denominação dos gêneros. Nesse caso, os exemplos de gêneros 
apresentados diferenciam-se em cada volume.  
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lingüísticas, orais ou escritas, sentidos e significados que se constituem segundo as relações 

que cada um mantém com a língua (...) (MPLLP, p.5). 

 Um outro aspecto importante na constituição do manual diz respeito à opção da autora 

em apresentar ao professor orientações e sugestões para a aplicação e resolução das atividades 

ao longo de cada página dos livros, justificando que, dessa forma, poderia ocorrer uma 

interação autor-leitor, no momento mesmo em que as atividades eram propostas. 

 Destacamos, também, que no MP dessa coleção, a autora explicitou as áreas em que se 

distribuíam as atividades e explicou que tais áreas eram de caráter estritamente metodológico, 

com finalidade de organização didática. Assumiu, assim, uma postura crítica quanto à 

fragmentação do ensino de língua e chamou a atenção para a fluidez e freqüente sobreposição 

entre as seções, sendo, por exemplo, perfeitamente possível que atividades de interpretação de 

textos fossem atividades de produção de textos, entre outras conexões e entrecruzamentos. 

 Em todo caso, na explicitação das seções, constatamos algumas referências quanto ao 

tratamento teórico-metodológico dado à ortografia, que eram precisamente referendadas: 

primeiro na exposição da seção “Produção de texto”, especialmente no tópico “Avaliação dos 

textos produzidos: três perspectivas”, quando a autora estipulou, dentre as três perspectivas62, 

sob as quais os textos poderiam ser avaliados, aquela que creditava à produção de textos o 

desenvolvimento das habilidades de seleção e utilização do padrão ortográfico e 

morfossintático adequado ao gênero.  

 Todavia, a autora assumiu que a avaliação dos textos dos alunos, nessa perspectiva, 

não era objetivo específico das atividades de “Produção de texto”, mas sim de atividades de 

“Oralidade-Escrita” e de “Reflexão sobre a Língua”.  

 Sobre os procedimentos de avaliação dos textos produzidos, tópico presente na seção 

de “Produção de texto”, ainda na perspectiva de trabalho com a ortografia, a autora orientou 

                                                 
62 Para conhecer as outras duas perspectivas, ver Manual do Professor, intitulado “Sobre esta coleção”, no 
interior dos volumes da coleção em foco. 
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para que o professor selecionasse um dos textos produzidos que favorecesse a exploração de 

aspectos textuais, ortográficos (grifos nossos) e morfossintáticos, inclusive sugerindo um 

encaminhamento didático para a exploração desses aspectos, a partir da produção realizada.  

 Um outro momento em que de novo se fez menção à questão da ortografia encontrou-

se na explicitação da seção “Linguagem oral linguagem escrita”, quando a autora, ao tratar 

das relações entre “Língua Oral-Língua Escrita”, privilegiou três relações, sendo uma destas a 

estabelecida entre o “sistema fonológico” e o “sistema ortográfico”, justificando que, embora 

as atividades de identificação e de compreensão dessa relação fossem mais intensas na fase da 

alfabetização e nas primeiras séries, as mesmas continuavam sendo importantes em séries 

mais avançadas, “na trajetória do aluno em direção ao pleno domínio (grifos nossos) 63 da 

ortografia da língua portuguesa” (MPPPL, p.23). A autora retomou nos objetivos dessa seção 

a necessidade de compreensão das relações entre aqueles sistemas, a serviço da compreensão 

entre língua oral-língua escrita.  

No tocante às considerações trazidas sobre os fundamentos da coleção PPL, referentes 

aos objetivos da coleção e “ao olhar” que esta lançou à ortografia, percebemos que a autora 

procurou, a todo tempo, “alçar” o objeto de conhecimento em questão numa perspectiva 

discursivo-textual. Não é à toa que a menção ao tópico em análise situou-se na seção de 

produção de texto e na seção que trata das relações entre língua oral-língua escrita. Sobre esse 

ponto, nos indagamos se, para a autora, o ensino sistemático de leitura e de produção de textos 

garantiria o domínio das regularidades e irregularidades ortográficas. Questionamos se, sob 

esta expectativa, não estaria uma resistência em assumir o tratamento da ortografia como um 

objeto de conhecimento que é normativo, que tem suas propriedades, cuja exploração, 

geralmente, pode independer do gênero textual.  

                                                 
63 Será mesmo possível o domínio pleno, por parte do usuário da língua, da ortografia da nossa língua?  
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A seguir, apresentamos o gráfico, confirmando a presença das atividades de ortografia 

nas seções acima referidas: 
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Passemos agora ao exame da perspectiva assumida pela coleção “Português para 

Todos” (PPT).  A tabela a seguir informa, respectivamente, a quantidade de atividades de 

ortografia encontradas na coleção agora em análise. 
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Tabela 2: Quantidade de atividades de ortografia na coleção PPT 
 

COL. PPT (PORTUGUÊS PARA 
TODOS) 

 
5ª. 

 
25 

 
6ª. 

 
32 

 
7ª. 

 
21 

 
8ª. 

 
9 

 

 

 

 

 

 

De antemão, podemos observar que, ao contrário da coleção PPL, na coleção 

“Português para todos” (doravante PPT) encontramos um volume de atividades de ortografia 

(incluindo-se atividades de acentuação e de “questões notacionais”) muito maior. Não 

queremos dizer com isso que a quantidade de atividades tem direta relação com um melhor 

tratamento didático, de forma a proporcionar um ensino sistemático ou que estas promovam a 

reflexão dos alunos sobre o ensino-aprendizagem da norma ortográfica.  

Entendemos que esse grande número de atividades manteve relação estrita com a 

opção teórico-metodólogica da coleção e que pôde ser evidenciada no MP, ao dedicar seções 

específicas sobre ortografia, acentuação e pontuação ao longo dos volumes, com maior 

concentração nos volumes iniciais (5ª. e 6ª. séries) da coleção. 

A propósito, o MP64 dessa coleção organizou-se em três partes: a primeira tratou dos 

pressupostos teóricos sobre os quais a coleção afirmou estar se respaldando. Assim, como nos 

fundamentos da coleção PPL, essa coleção também assumiu uma concepção de língua e de 

aprendizagem sócio-interacionista, colocando o aluno na condição de aprendiz ativo, que está 

em constante processo de interação, conforme podemos observar: 

                                                 
64 Assim como na coleção PPL, o MP da coleção PPT é igual para todas as séries, no que se refere às concepções 
teóricas que se respaldam os autores e na apresentação didático-metodológica da obra, diferenciando, apenas, nas 
respostas dos exercícios propostos e nas orientações/sugestões dadas ao professor(a). 
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Nesta coleção, os autores partem do conceito de que linguagem é forma ou processo de 

interação. Isso significa que o indivíduo, ao utilizar a linguagem, não quer apenas transmitir 

informações ou exteriorizar seu pensamento; na verdade, pela linguagem ele realiza ações e 

atua sobre o interlocutor (...) (MPPPT: 7) 

A segunda parte do MP, intitulada “Organização da Obra”, apresentou a estrutura 

metodológica da coleção em números de unidades, capítulos e seções. Os autores afirmaram 

que os capítulos se organizavam em várias seções, cujos objetivos específicos articulavam-se 

ao objetivo geral, que era desenvolver a competência discursiva dos alunos. Nessa segunda 

parte do MP, os autores apresentavam as seções, justificando-as do ponto de vista teórico e 

das finalidades que estas possuíam na sistematização do ensino de língua.  

Sendo assim, procuramos verificar em que seções havia referência ao ensino de 

ortografia, para que pudéssemos encontrar “pistas”, ainda que metodologicamente, de um 

tratamento didático sistemático sobre esse objeto de conhecimento. 

A seção “Gramática no texto” caracterizou-se como práticas que visariam à “tomada 

de consciência quanto à função que os elementos gramaticais da língua exercem na 

composição textual65” (MPPPT, 18). Os autores afirmaram que na referida seção eram 

propostas atividades cujo objetivo, dentre outros, era observar aspectos de grafia (grifos 

nossos) de uma palavra e mudanças significativas decorrentes de pequenas alterações (como 

uso de acento ou troca de uma letra). Embora não fizessem referência explícita à norma 

ortográfica e suas propriedades, compreendemos que propor atividades que visassem tratar de 

aspectos de grafia poderia direcionar-se para um campo mais amplo da reflexão ortográfica. 

Segundo os autores, a seção “Conhecimentos gramaticais” é aquela que “promove a 

formalização dos tópicos gramaticais, sempre de maneira contextualizada” (grifos nossos) 

(MPPPT, 20). Nessa seção, a coleção confirma o caráter convencional e normativo da 
                                                 
65 Embora não seja objeto de nossa pesquisa, salientamos que, no processo de coleta de dados, observamos, 
nessa seção o predomínio do uso do texto como pretexto para fins estritamente gramaticais, “travestido” de 
gramática contextualizada, abusando os autores de nomenclaturas e de taxonomias.  
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ortografia, embora procurasse teoricamente “driblar” a natureza dos objetos por meio da 

“pedagogia dos textos”, ao afirmar: “os aspectos convencionais e normativos da escrita, como 

pontuação, acentuação e ortografia (grifos nossos),são também trabalhados nessa seção, 

sendo o texto (grifos dos autores) ponto de partida (...) e ponto de chegada (...)” (MPPPT, 

p.20) para a abordagem didática desses fenômenos. 

Além dessas seções que trataram da questão da ortografia, nessa coleção, ao contrário 

da coleção PPL, encontramos no MP uma seção específica para tratar do tema. Um ponto 

curioso, nesse caso, foi a “justificativa” para “o como” abordar essa questão, vejamos: 

O trabalho com a linguagem somente tem sentido quando se desenvolve de forma 

contextualizada. Assim, ao longo da coleção, e com ênfase nas primeiras séries, o texto é o 

ponto de partida para o estudo da ortografia (...) (MPPPT: 20). 

 Compreendemos que essa concepção de trabalho, tendo o texto como ponto de partida 

para o trabalho com objetos de ensino de natureza mais normativa, parece alimentar a questão 

de que o tratamento didático da língua em níveis menores, “apartados” do texto,  parece ser a 

grande “agonia” dos que fazem os textos do saber.  

Também defendemos que exercícios mecânicos, de fixação não devem ser realizados 

em propostas didáticas desarticuladas de contexto, porém em se tratando de ortografia, 

acreditamos que: 

“em mais de 99% dos casos, a definição da forma ortográfica das 
palavras em nossa língua não depende do significado que elas 
assumem num contexto de significação. Isto é, são pouquíssimos os 
casos – como ‘conserto’ e ‘concerto’ ou ‘coro’ ou ‘couro’ – em que 
a grafia varia conforme o significado da palavra no conjunto do 
enunciado” (MORAIS, 2003a, p.89). 
 

 
 A terceira parte do MP era destinada às respostas aos “exercícios” propostos (grifos 

nossos) e sugestões. Nesse espaço, verificamos também a presença de orientações, na medida 

em que as respostas eram dadas. Por exemplo: em uma atividade, presente na seção de 

ortografia, o aluno era solicitado a recortar de jornais e revistas palavras que apresentem as 
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letras k, w, ou y. Depois, pedia-se que eles dissessem em que tipo de palavras elas apareciam. 

Para essa atividade, a orientação dada, no final do MP, era a seguinte: os alunos encontrarão 

necessariamente palavras estrangeiras, palavras portuguesas derivadas de palavras 

estrangeiras, nomes próprios (Kátia, William, Yara, etc) ou símbolos e abreviaturas. Discutir 

com eles o emprego dessas letras. Professor (a): Orientações e atividades sobre ortografia 

estão distribuídas ao longo dos capítulos desta coleção (MPPPT: 35).  

  Vimos que, na coleção PPT, a ortografia apareceu em todos os seus volumes, com 

atividades distribuídas nas seguintes seções, conforme mostra o gráfico abaixo: 
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Inferimos que isso tenha acontecido certamente pelo fato de, metodologicamente, para 

essa questão, existirem seções específicas (ortografia/acentuação). Aludimos também que esse 

fato pode ser explicado em função da predominância da abordagem de aspectos normativo-
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estruturais66 (no sentido de taxonomias e regras) e gramaticais nas atividades propostas pelas 

seções presentes nos volumes, o que parece ir de encontro a uma concepção de língua como 

interação, assumida pelo MP da coleção.  

Sendo assim, do ponto de vista dos conteúdos de ortografia (incluindo-se a 

acentuação) tratados na coleção, podemos destacar os seguintes, com base na apresentação do 

sumário da mesma: 

5ª. Série:  correção da grafia na produção de textos; fonemas e letras, pesquisa em 
jornais e revistas, emprego do pêlos/pelo; emprego do S ou SS, variação de 
pronúncia de uma mesma palavra, emprego do mal/mau.  

6ª. série: a tonicidade, os sinais de acentuação, os monossílabos, os sinais 
complementares da escrita (acento grave, til, trema, cedilha, apóstrofo, hífen), sílaba 
tônica (o som do –am/-ão), os ditongos éi, eu, oi, o hiato, sons da letra x, paroxítonas 
terminadas em – I e ditongo, emprego do por que/ porque, acentuação das palavras 
terminadas pelo hiato o-o. 
7ª. série: segmentação e posição da sílaba tônica; C ou Ç ?, G ou J?, S ou Z?, 
aplicação de regras de ditongo. 
8ª. Série: emprego de letra maiúscula, emprego do por que/por quê/ porque/porquê, 
grafia de palavras terminadas em –IZAR ). 

 

Observamos, claramente, uma série de conhecimentos ortográficos tratados ao longo 

dos volumes. Destacamos, diante disso, alguns pontos: a presença de uma seção, chamada 

“Exercitando a crítica”, cujo objetivo era levar o aluno a lançar um olhar “normativo” sobre a 

produção de seu texto. Nesse caso, o trabalho do aluno com a ortografia não era de reflexão 

sobre a norma ortográfica, mas de verificação de erros e de acertos de sua produção. Nos três 

casos encontrados, em que o comando da atividade pedia a avaliação da produção, apenas em 

um dos casos essa avaliação era feita em dupla, sendo as outras duas um trabalho individual. 

                                                 
66 Embora o MP do professor assuma uma concepção de gramática que não torne os alunos meros conhecedores 
de nomenclaturas gramaticais com suas regras e exceções (“De que adianta o aluno dominar toda a nomenclatura 
gramatical, se é incapaz de produzir um texto com clareza, coerência e  coesão?” MPPPT:9) , de reconhecerem 
que o aluno traz uma gramática internalizada e de optarem por ensinar gramática de um modo contextualizado, 
constatamos a ênfase maior numa concepção de gramática normativa (análise de estruturas, classificação de 
formas morfológicas e léxicas, prescrição do que se deve e não se deve usar na língua).  (Exemplos: “concepção 
de língua como código misturada com uma perspectiva de interlocução e adequações de linguagem; confusão na 
abordagem de gêneros e tipos textuais, classificação dos textos numa perspectiva da tipologia” (cf. PPT1: 15; 
PPT2:48; PPT2:118, respectivamente). 
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O principal critério para avaliação dos textos é a objetividade. Observe principalmente os 

verbos e os adjetivos empregados e a pertinência da seleção dos dados coletados. As frases 

devem apresentar construção simples e clara, discurso direto entre aspas, pontuação 

adequada e obediência à ortografia (MPPPT4:175). 

Outras seções que especificamente não eram de ortografia como “Expressão escrita”, 

“Hora do texto”, “Pra começo de conversa”, “Gramática no texto” também enfatizaram a 

ortografia, mas houve uma predominância de uma abordagem também no nível da verificação 

de erros e acertos. 

Falamos predominância, já que pudemos observar algumas poucas estratégias67 em 

que o trabalho com a escrita das palavras esteve a serviço da produção de sentidos nos textos. 

Por exemplo, em uma atividade na seção de “Expressão escrita”, perguntou-se aos alunos por 

que no texto o nome do personagem principal era escrito com letra maiúscula apenas na 

primeira frase e depois seu nome aparecia com inicial minúscula.     Perguntou-se, ainda, por 

que o autor usou esse recurso. Vemos, assim, que foi possível, numa perspectiva de 

textualidade68, observar esse fenômeno de “transgressão” na grafia de nomes próprios, já que 

o autor quis imprimir no personagem a condição de objeto, coisificando-o. 

Uma outra atividade, na seção “Expressão escrita”, pedia que o aluno explicasse a 

grafia da palavra “beija-flor”, iniciando com letra minúscula, num primeiro momento, e 

depois com inicial maiúscula. Nesse caso, a explicação dependia de um olhar para a 

construção da linguagem do texto (letra de música) e a importância da ocorrência dessa 

“dupla grafia” para a construção do sentido por parte do aluno.  

                                                 
67 Ressaltamos, todavia, que foram quatro casos isolados encontrados ao longo dos volumes. 
68 Vale destacar também a natureza do gênero textual em que essa transgressão acontece (nesse caso o gênero 
conto). Observamos, ainda, que essa exploração das possibilidades dos gêneros foi minimamente valorizada, já 
que o trabalho com o texto se dava prioritariamente a partir de fragmentos, cuja indicação das referências quanto 
ao autor e à obra eram insuficientes para reconhecer qual era o gênero textual. Restou-nos, em alguns casos, 
apelar para o conhecimento prévio sobre a escrita em circulação e em outros para o reconhecimento dos gêneros 
a partir de “pistas” lingüístico-estruturais.  
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Outra atividade de reflexão sobre a ortografia, a partir das características do gênero 

“verbete”, na seção “Ortografia”, solicitou que o aluno observasse as indicações entre 

colchetes e dissesse o que elas indicavam; e dissesse por que em um dos verbetes (lixo) não 

havia tais indicações. A atividade “aproveitava” o que era próprio do gênero “verbete”, ou 

seja, sua natureza essencialmente metalingüística, para explorar as relações som-grafema, ou 

melhor,  para mostrar variações na pronúncia de determinadas palavras grafadas com a letra 

“x”. 

Em contraposição a esses casos expostos acima, as atividades de ortografia (e não só 

de ortografia) caracterizaram-se, na sua grande maioria, pelo uso (e abuso) de nomenclaturas 

gramaticais, como podemos observar nos comandos das atividades: 

Exemplo: 

        Copie no caderno as palavras do texto A incrível batalha contra os moinhos de 
vento que são acentuadas de acordo com as seguintes regras: 

a) acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo; 
b) acentuam-se os ditongos abertos eu, éi, oi; 
c) acentua-se o i tônico do hiato, quando isolado na sílaba ou seguido de s; 
d) acentua-se os monossílabos tônicos com terminações a(s), e(s), o(s). 
(PPT3:195) 

 
 

A explicitação (definições/conceitos) dos conteúdos dispostos na coleção assemelhou-

se, muitas vezes, a uma gramática “disfarçada” de livro didático, já que o circuito era 

geralmente este: título do conteúdo – definições – exemplos – atividades. No volume 

PPT2:78, na seção “Ortografia”, tivemos: conteúdo (Os sinais complementares da escrita); 

classificação e definição dos sinais, seguidos de exemplos; atividades. 

Observando a atividade ilustrada acima e a opção da coleção em análise por uma 

abordagem da ortografia, na sua maioria, no nível da nomenclatura, vimos que “é preciso não 

fazer da nomenclatura gramatical um requisito para a aprendizagem de regras (contextuais e 

morfológico-gramaticais) (...) ao discuti-las com o aluno, não devemos exigir que ele saiba 
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usar termos como ‘sílaba tônica’, ‘encontro consonantal’, ‘imperfeito do subjuntivo’ ou outras 

terminologias especializadas” (MORAIS, 2003a, p.73) prioritariamente69. Isso não implica na 

proibição ao uso da metalinguagem, o problema parece residir na “exigência” de que o aluno 

explicite-a somente a partir das definições e classificações. Fazer, portanto, que o aluno 

“construa” conceitos e regras pode ser um bom caminho.  

 Do ponto de vista, ainda, dos conteúdos de ortografia trazidos na coleção, verificamos: 

um tratamento daquelas questões notacionais, já discutidas acima (emprego do mal/mau; por 

que, por quê, porque, porquê), dependentes de um contexto de significação para revelarem-se 

gráfica e morfossintaticamente; atividades de segmentação e de acentuação das palavras. 

Além de um investimento nas correspondências fonográficas regulares e irregulares da nossa 

norma ortográfica, questões que discutiremos adiante em ambas as coleções.  

 

3.2.2 Que atividades eram propostas para que o aluno aprendesse a norma 

ortográfica? 

 

Depois de verificarmos as considerações sobre a ortografia no MP das duas  coleções, 

fomos às atividades propostas nos volumes das mesmas.  

No caso da coleção PPL, dada a pequena quantidade de atividades por série, a 

predominância de um trabalho com palavras dependentes de contextualização e mesmo a 

inexistência de atividades de reflexão sobre a escrita das palavras na 8ª. série, verificamos a 

evidente ausência de um ensino sistemático de propriedades da norma ortográfica.  

Presumíamos que, em se tratando do público a que esses livros se destinavam, houvesse ao 

                                                 
69 Não queremos, com isso, negar a institucionalização da regra, mas chamar a atenção para o problema em 
promover um ensino somente a partir da “recitação” dessa regra.  
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menos uma sistematização maior de certos aspectos regulares70 da norma ortográfica, o que 

não aconteceu, já que encontramos um mínimo de atividades que se preocuparam com esse 

tipo de correspondência71. 

Como já citado, o que verificamos com maior destaque foi um investimento da autora 

em outras questões de notação, tais como: emprego do por que/porque/ porquê; mal/mau; se 

não/senão; a ver/ haver, como podemos observar nos exemplos tirados dos volumes72 da 

referida coleção:  

 

 73(PPL1:182)Recorde este trecho da matéria sobre poluição sonora:  
“Buzinar só para irritar o motorista do carro da frente acaba 
irritando também os motoristas dos carros do lado e os pedestres, que 
nada têm a ver com isso”. 

 
  ♦ Compare:  
  Os pedestres nada têm a ver com isso. 
Com o aumento de carros, vai haver aumento da poluição sonora. 
♦ Observe: a ver e haver têm a mesma pronúncia, mas o sentido é completamente 
diferente. 
♦ Veja outros exemplos: (...) 
♦ Escreva estas frases em seu caderno, completando-as com a ver ou haver:  

 

  

 

 

 

 

Outro exemplo de atividade que investiu em outro fenômeno lingüístico: 

 

                                                 
70 Principalmente porque estas correspondências podem ser discutidas a partir de “regras”, em uma perspectiva 
de reflexão e de compreensão dos princípios gerativos que estão subjacentes a essa norma, garantindo maior 
autonomia por parte dos alunos no processo de apropriação desse objeto de ensino. 
71 Discutiremos mais adiante essa questão. 
72 Não encontramos nos sumários dos volumes da coleção a indicação de páginas que tratassem da ortografia, já 
que estes se organizam tomando os temas e os textos como norteadores da obra, ou seja, os objetos de 
conhecimento lingüísticos estão distribuídos no interior dos volumes e não explicitados nesses sumários. 
73 A sigla já explicada refere-se à coleção “Português: uma proposta para o Letramento”. O número “1” que 
segue diz respeito ao primeiro volume (5ª. série), devendo esta compreensão ser sucessivamente estendida aos 
números seguintes (2,3,4) que equivalem respectivamente à 6ª., 7ª. e 8ª. séries. Os números que vêm posteriores 
aos indicadores das séries indicam respectivamente a (s) página (s) do livro didático 
 (de onde foram retiradas as atividades) e o número da atividade. 
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(PPL2:220) Recorde: 
O tema da reunião foi o mau uso que as pessoas fazem das palavras. 
Na reunião, foram criticadas as pessoas que usam mal as palavras. 
♦Observe, nestas duas expressões, que mal e mau têm funções diferentes: 
                      mau uso                                             mal uso 
                           ↓                                                          ↓ 

        ADJETIVO                                       ADVÉRBIO 
   caracteriza o uso                                   caracteriza a ação de usar 

Veja outros exemplos: (...) 
♦Escreva estas frases em seu caderno, completando-as com mau ou mal: 

   

No terceiro volume da coleção, encontramos outra atividade que pareceu legitimar o 

tratamento dado à notação da escrita quanto ao emprego de determinadas expressões. 

 

Exemplo: 

♦Leia em voz alta os seguintes trechos da crônica, prestando atenção no som e na 
grafia das palavras ou expressões em negrito: 
 

            “Olhei e olhei a foto, até que de repente me veio à mente a lembrança  de uma  
frase, dita pelo explorador inglês George Mallory, ao ser perguntado por que razão 
queria escalar o Everest. Ele (que também acabaria morrendo na escalada do monte) 
respondera, simplesmente: ‘Porque está lá’.” 
          “... E tudo, para quê? Por quê? 

         Porque a montanha está lá.” 
 

Descubra, a seguir, quando se usa por que, porque ou por quê. 
1. Compare estas duas frases: 
     Por que os alpinistas enfrentam o desafio de escaladas perigosas?  
     Eles dizem que enfrentam o desafio porque as montanhas estão lá. 

a) Com base nesse exemplo, escreva as frases abaixo em seu caderno, 
escolhendo a   forma adequada: por que ou porque. 

b) Conclua: quando se usa por que e quando se usa porque?(PPL3:203) 
          

 

Com relação a tais fenômenos lingüísticos74 (e aí enfatizamos o uso dessa denominação 

para a esse emprego nos referirmos), ressaltamos a falta de consenso nas gramáticas em situar 

do ponto de vista de uma categoria, de uma classificação essas ocorrências.  

                                                 
74 Biruel (2002, p.164) na sua dissertação, já citada, analisando o tratamento da ortografia nas séries iniciais 
chama esses fenômenos de “idiossincrasias que estão normatizadas”. 
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As gramáticas consultadas75 não apresentaram um consenso quanto a esses empregos. 

Ora os gramáticos os colocaram na parte de “ortografia” (caso da gramática de Ernani Terra); 

ora apareceram no “apêndice”, com os seguintes nomes: “questões notacionais da língua” 

(caso da gramática de Cereja & Magalhães); “problemas gerais da língua culta” (caso da 

gramática de Pasquale).  

Entretanto, o que observamos é que independente da classificação, a não apropriação 

dessas “formas lingüísticas”, no processo de produção de texto, parece gerar equívocos 

ortográficos e, conseqüentemente, erro. Ressaltamos, também, que esses possíveis problemas 

de notação não dizem respeito a questões de regularidade e de irregularidade ortográfica, 

conforme tratadas na literatura revisitada nesse trabalho. Tampouco tais “problemas” podem 

ser simplesmente explicados por uma questão de segmentação (caso do emprego do por que/ 

porque) ou da acentuação (por que/ por quê), ou seja, não é uma questão do sistema alfabético 

(fonema-grafema), embora sejam convenções, de caráter arbitrário, já que não há nada que 

explique, por exemplo, o porquê de “mal” (advérbio) ser grafado com “l” o fonema /u/.  

Destacamos, por sua vez, que a infração na escrita de um desses empregos acarreta 

além de problemas ortográficos, alterações do ponto de vista da função sintático-semântica e 

da classe morfológica. 

Nessa perspectiva, verificamos que o investimento, ainda que muito pequeno, da 

coleção PPL em tratar desses “problemas da língua culta”, segundo posto pelo gramático, 

pareceu revelar uma preocupação com possíveis dúvidas na escrita dos alunos na hora de 

grafar tais expressões, inclusive por que tais transgressões poderiam causar problemas na 

textualidade da produção (por exemplo, problemas de coesão/coerência: o porque (de 

explicação) grafado de forma segmentada por (preposição) que (pronome relativo)).  

                                                 
75 As gramáticas consultadas foram as seguintes: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. 
2ª. ed. São Paulo: Scipione, 2004; TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. 3ª. Ed. São Paulo: Scipione, 
1992; CEREJA & MAGALHÃES. Gramática reflexiva: texto, semântica, interação. São Paulo: Atual, 1999. 
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 A autora, entretanto, ao justificar o problema fundamental do emprego do porque/por 

que/ por quê, fez opção por tratar tal questão na seção “Língua oral- língua escrita”, em 

função da semelhança na pronúncia. 

Para escrever por que, porque ou por quê o problema fundamental do aluno é por qual 

dessas formas optar, já que a pronúncia é praticamente a mesma. Assim, embora o uso 

dessas formas possa ser discutido com base na morfossintaxe das frases, optou-se por partir 

das diferenças entre língua oral e língua escrita, orientando os alunos para intuir os 

fundamentos morfossintáticos, sem, no entanto, explicitá-los76 (MPPL3:203). 

A partir dessa explicitação dada pela autora, insistimos que considerar o tratamento 

dessas formas, a partir das diferenças entre língua oral e língua escrita, prioritariamente, é 

simplesmente dar a essas questões a condição de palavras homônimas/parônimas. É perder de 

vista que elas são formas que operam sentido, estabelecem função morfossintática e que não 

trazer esse outro “lado da moeda” para a sala de aula, para o ensino, é desconsiderar que 

determinados fenômenos devem ser explicitados, sistematizados e assumidos 

metalingüisticamente, sem necessariamente configurarem-se como sendo sinônimos de 

conceitos e de nomenclaturas (e  a escola é o espaço para isso!). 

Agora, com relação à proposta didática das atividades, a autora seguiu mais ou menos 

uma mesma “estrutura” para tratar esses fenômenos ao longo da coleção: propôs a priori ora 

uma comparação entre frases, ora pediu que os alunos observassem exemplos de frases com 

os casos das “notações” em questão (por exemplo, frases com emprego de mal/mau) para que 

os alunos pudessem intuir que o emprego do “mal/mau”, notado de duas formas diferentes, 

tem funções diferentes e classe morfológica também. Logo após, os outros comandos das 

atividades pediram que os alunos completassem as frases, usando uma das formas trabalhadas 

                                                 
76 Vale ressaltar que a autora deixa a cargo do professor a opção para que este, julgando necessário, introduza 
conceitos gramaticais. Salientamos que a nossa discussão não persegue esse outro extremo. 
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para depois elaborarem uma regra a partir do que foi “intuído” ou “inventassem” frases, 

empregando o “problema notacional” em estudo. 

Observamos que as atividades propostas pareceram não garantir que essa “intuição” 

acontecesse. Primeiro, por que, mesmo em meio a uma discussão teórica “afinada” com o que 

se tem discutido sobre língua e ensino de língua na literatura atual, aspecto comprovadamente 

percebido nos objetivos pretendidos e explicitados ao lado das atividades, didaticamente a 

atividade não apresenta nenhuma “novidade”, em relação ao tratamento comumente dado a 

essas questões.  

No sentido de que a autora mostrou um modelo (no caso do mal/mau apresenta-os 

morfologicamente), depois, apresentou exemplos e pediu que os alunos completassem ou 

inventassem frases, evidenciando, assim, que a aposta nesse tipo de atividade põe à revelia um 

trabalho de reflexão sistemático sobre essas questões, já que os alunos poderiam operar 

automaticamente, quando solicitados a completar e/ou a criar pseudo-necessidades de 

produção, quando orientados a inventar frases.  

A análise das atividades pareceu evidenciar ainda mais: o caráter normativo desses 

aspectos de linguagem, que parece “assustador” em tempos de “ditadura do texto” (MORAIS, 

2005), a dificuldade de assumir a natureza “metalingüística” dessas questões (ao pedir a 

“invenção” de frases) e o pouco investimento nessas questões de escrita que incorrem em 

problemas ortográficos e de outras dimensões lingüísticas já apresentadas. 
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3.2.3 Existia um tratamento diferenciado para os casos regulares e 

irregulares da norma ortográfica? Existia um ensino voltado à segmentação 

e à acentuação de palavras?  

   

Discutíamos, anteriormente, que o ensino de ortografia deve se dar de uma forma 

sistemática, planejada, com metas estabelecidas, tendo em vista que seu enfoque vem se 

centrando muito mais no âmbito da verificação (MORAIS, 2003a). De acordo com Morais 

(2003a, p.66-67), o professor precisa definir metas ou expectativas para o rendimento 

ortográfico de seus alunos ao longo da escolaridade. De modo idêntico, uma coleção didática 

precisa preconizar quais conhecimentos ortográficos os alunos devem dominar ao longo da 

escolaridade. 

Levando em consideração que os aprendizes têm mais dificuldade na escrita de 

palavras com correspondências fonográficas irregulares, além de dificuldades na escrita de 

palavras de uso infreqüente, ou seja, que não se incorporaram ainda ao seu léxico, por não 

fazerem parte do seu universo de leitura, Morais (2003a) propõe que a sequënciação dos 

conteúdos de ortografia a serem trabalhados com os alunos atenda a dois critérios: a 

regularidade (ou irregularidade) das correspondências letra-som e a freqüência de uso das 

palavras na língua escrita. 

Nessa perspectiva, analisando as coleções PPL e PPT, procuramos seguir esses 

critérios, no intuito de verificarmos até que ponto os LDs analisados contribuíram na prática 

do professor para que o aluno superasse, progressivamente, todos os casos de correspondência 

regular nos quais existe uma regra, um princípio gerativo, que pode vir a ser compreendido; e 

reconhecesse que em certos casos não há regras, e que é preciso memorizar a escrita correta 

das palavras mais importantes, de uso mais freqüentes (MORAIS, 2003a). 
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A coleção PPL, como já exposto, apresentou um trabalho assistemático, investindo 

num ensino mais restrito, abordando aspectos de grafia dependentes de contextualização 

(emprego de a ver/ haver, por que/porque, por exemplo) sem progressão, já que eram 

atividades que ocorriam uma única vez no volume analisado, de forma a não se efetivar de 

forma satisfatória, embora a autora tenha defendido que as relações entre o sistema fonológico 

e ortográfico continuavam importantes nas séries mais avançadas (cf. MPPPL:23).  

Fora essas atividades, acima descritas, localizamos numa única seção (Língua oral-

língua escrita), ao longo da coleção, cinco questões, dedicadas ao trabalho com as relações de 

correspondências irregulares entre fonema-grafema, independentes de contexto, o que nos 

levou a questionar se estas seriam suficientes para que os alunos não mais transgredissem na 

produção de seus textos. 

Os comandos dessas questões privilegiaram a leitura em voz alta das palavras, 

seguidos da leitura das sílabas em negrito das palavras, a fim de que o aluno prestasse atenção 

ao mesmo som, grafado diferentemente, por meio das consoantes “x”, “s”, “z” (1ª questão); 

“g” e “j” (2ª questão); nos dígrafos “ch”, “lh”, “nh”, “rr”, “ss” (3ª questão); “x”, “ch”; (4ª 

questão); “m” ou “n” (5ª. questão – essa questão especificamente pretendia trabalhar a 

nasalização das vogais). Vejamos: 

 

Exemplo: 

1. Leia em voz alta as palavras abaixo. Em seguida leia, também em voz alta as 
sílabas em negrito, prestando atenção no som das consoantes x, s, z: 
Divida em sílabas as palavras abaixo, grifando as sílabas em que as letras x, s, z 
representam o mesmo som (MPPPL:250). 

 

Pela análise das atividades, de uma forma geral, verificamos que estas procuraram 

abordar as correspondências irregulares fonema-grafema. Entretanto, as estratégias propostas 

pouco ajudariam os alunos a elaborar conhecimentos conscientes sobre a norma ortográfica. 
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Primeiro, pela ausência de um exame dos aspectos regulares dessa norma; depois pelo 

investimento em atividades em que os alunos eram levados a identificar/reconhecer sons 

iguais grafados diferentemente, mas não a tomar consciência do caráter irregular daquelas 

notações.  

As atividades não envolviam nenhuma estratégia de ampliação (entenda-se produção) 

que mobilizasse os aprendizes a “fixar” melhor as palavras trabalhadas, por exemplo: a 

construção de um mural coletivo (e progressivo com as palavras mais freqüentes de grafia 

irregular); uma atividade que os levasse à pesquisa de outras palavras ou a consulta de 

dicionários (impressos/virtuais)...Enfim, outros comandos que tornassem mais significativa a 

abordagem desses casos irregulares, tendo em vista seu caráter de memorização.  

Além disso, observamos uma “mistura” no tratamento das correspondências 

irregulares com os casos em que se tinha uma regra para explicar a ocorrência da grafia de 

determinada letra para determinado som, como podemos observar no emprego do “j” e do “g” 

no segundo comando da atividade abaixo: 

 

Exemplo: 

 
(...) 

♦ Em quais dos pares de palavras abaixo as letras g e j representam o mesmo som? 
Pronuncie em voz alta as sílabas em negrito. 

a. gilete –jiló                                               e. jato - gato 
b. gente – nojento                                        f. joelhada - goleada 
c. gracejo – sossego                                     g. jesuíta - general 
d. canjica – rugido                                        h. viagem – pajem 
(PPL1:251) 

 

Ora, ainda que a atividade tivesse o objetivo de mostrar que não há uma 

correspondência perfeita entre letras e sons, os pares de palavras (gracejo-sossego/jato- 

gato/joelhada- goleada) fazem parte dos casos em que se há uma regra para explicar, para se 

refletir e não deveriam, em nosso entender, ser tratados de forma generalizada. 
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 Com relação a um trabalho voltado à segmentação e à acentuação das palavras, não 

encontramos nenhuma atividade que procurasse tratar dessas questões nem menção específica 

no MP da coleção sobre o assunto, a não ser as já explicitadas no tópico anterior, 

evidenciando, assim, um tratamento periférico dessas questões ortográficas . 

As expectativas ‘progressistas’ de que o aluno venha a 
desenvolver ‘espontaneamente’ sua competência ortográfica 
parecem revelar mais uma omissão da tarefa de ensino, já que a 
cobrança dos docentes sobre a correção da escrita dos 
aprendizes cedo ou tarde se manifesta (MORAIS, 1999, p.01).  
 

Vimos que o ensino de ortografia na coleção PPT apareceu em todos os volumes, com 

uma quantidade de atividades muito superior à da coleção PPL, indicando uma maior 

“sistematização”, que se valeu de seções específicas para tratar do assunto, conforme já dito.  

Salientamos, entretanto, que esse volume de atividades não evidenciou um trabalho 

específico, diferenciado, para com as regularidades e as irregularidades da norma ortográfica. 

Em geral, as atividades propostas trataram de outros aspectos da norma, enfatizando, por 

exemplo: questões de classificação de fonemas e regras de acentuação de palavras (átonas e 

tônicas), sobre as quais os volumes dedicaram seções inteiras.  

 

Exemplos: 
 
♦Os ditongos éi, eu, oi 

1. Leia os pares de palavras apresentados a seguir, em voz alta: 
odisséia/sereia   céu/apareceu    herói/noite 

a) No caderno, separe as sílabas dessas palavras. Destaque os ditongos. 
b) Que diferença você percebe entre os ditongos de cada par? Explique: 
c) Você viu que alguns ditongos são acentuados, outros não. Tente elaborar uma 
regrinha para a acentuação desses ditongos. 
2. Procure, em jornais e revistas, outras palavras que recebem o acento gráfico por 
essa mesma razão. Recorte-as e mostre-as aos colegas. 
 
♦O hiato 
3. No caderno, separe as sílabas das palavras dos dois grupos a seguir. Destaque a 
sílaba tônica de cada uma: 
Grupo 1: atraídos, bocaiúva, daí, saída, Jundiaí, açaí, faísca, saíste 
Gupo  2: mandacaru, sapoti, caju, abacaxi, Pacaembu, ruim, caindo, raiz, Raul 
4.Observe a sílaba tônica das palavras do Grupo 1. O que você notou? 
5. Observe a sílaba tônica das palavras do Grupo 2. O que você notou? 
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6. Nas palavras do Grupo 1, o hiato é acentuado graficamente; os hiatos do Grupo 
2 não recebem acento gráfico. Você sabe  explicar por quê? 
Tente elaborar uma regrinha de acentuação para i e o u tônico do hiato. 
7. Procure, em jornais e revistas, outras palavras acentuadas por essa mesma 
razão. Recorte-as e mostre aos colegas (PPT2:110). 

 

Considerando a atividade apresentada, observamos que a forma como foi elaborada a 

atividade e as orientações dadas ao professor no MPPPT:41, para as previsões de respostas 

dos alunos, pareceram direcionar-se para a apreensão de regras, de forma automática, já que 

não havia nenhuma discussão prévia77 sobre esses conteúdos (ditongo/hiato), apenas 

topicalizações pontuais, o que pareceu comprometer essa “percepção intuitiva”, analisada 

apenas sob o viés da disposição gráfica da atividade.  

Observamos também um alto investimento das atividades em explicitar nomenclaturas 

e classificações (exemplos: elaborar uma regrinha de acentuação para i e o u tônico do 

hiato, destaque os ditongos), aspectos que se sobrepuseram aos objetivos de alguns comandos 

de atividades que pediam comparação e “construção” de regras e, sobretudo, à forma de 

abordar o conhecimento, que não promoveu reflexões para que os alunos compreendessem 

tais regras. 

 No lugar de um ensino voltado aos problemas de segmentação de palavras, 

encontramos, ao longo dos três primeiros volumes, atividades que enfocaram a divisão 

silábica e a tonicidade das palavras, como podemos observar nos comandos das atividades: 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Há uma definição sobre ditongo e hiato, no primeiro volume da coleção, numa espécie de box, na seção 
“Gramática no texto” (p.84) 
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Exemplos: 

♦ Ler as palavras em voz alta e separar as sílabas no caderno, separando em 
grupos de ditongo e de hiato (cf. PPT1:84); 
♦ Separar as sílabas; registrar a sílaba tônica de cada uma e classificá-la em 
oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas (cf. PPT2: 106); 
♦ Separar as sílabas, destacar os ditongos e dizer a diferença entre os ditongos de 
cada par; elaborar uma regrinha para a acentuação desses ditongos (cf. 
PPT2:110); 
♦ Separar as sílabas das palavras, classificá-las de acordo com a posição da sílaba 
tônica (cf. PPT3130). 

  

Nessa coleção, em relação ao ensino do que se podia explicar através de regras e do 

que se tinha que memorizar em ortografia, pudemos observar um número pequeno de 

atividades, havendo um investimento maior nas restrições irregulares (na pronúncia), cujo 

comando recorrente foi a solicitação de pesquisa em jornais, revistas, recorte de impressos, 

consulta a gramáticas e a dicionários, seguido da elaboração de frases.  

 

Exemplos: 

1. Recorte de jornais e revistas palavras em que a letra x representa fonemas 
diferentes. A seguir, escreva em seu caderno frases empregando essas palavras. 
2. Faça agora a mesma coisa com palavras em que a letra g representa fonemas 
diferentes (PPT1:44). 

  

Encontramos também algumas atividades que procuraram, na sua elaboração, garantir 

que o aluno percebesse uma “regularidade” (dentro da irregularidade) na grafia de palavras 

com sons semelhantes. Foram os casos do emprego do “C” ou “Ç” e do “G” ou “J”, cujas 

propostas de atividades eram estas respectivamente: 
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Exemplos: 

1. Consulte um dicionário e escreva no caderno palavras formadas a partir de 
graça. Depois, diga o que você percebeu em relação ao uso do c ou do ç. 
2. Faça o mesmo com espaço, traço e abraço. Use o caderno. 
3. Escreva no caderno palavras que se formam a partir do verbo fugir e comente o 
que você percebe em relação ao uso do g ou do j. 
4. No caderno, crie frases com o verbo fugir, sempre conjugado no tempo presente 
e no modo indicativo entre parênteses (PPT3:150). 

 
 

De acordo com o MP da coleção, quanto ao emprego do “c’ ou “ç”, esperava-se que o 

aluno percebesse “que o ç de graça permanece antes de a ou o; antes de e ou i, registra-se a 

letra c. Mudam-se as letras, mas mantém-se o som” (MPPPT:46). 

Vemos que tal orientação pareceu limitar as possibilidades de se refletir sobre a grafia 

do fonema /s/ na escrita. Pois, a orientação para a atividade, ainda que se justificasse a partir 

de um “contexto lexical”, ou seja, a posição da consoante diante de determinadas vogais, em 

palavras derivadas de “graça” ou outras, poderia ter investido em outros encaminhamentos 

que dessem indícios de que há outras letras (s, x, ss, sc, sc, xc) que marcam esse fonema, sob 

pena dos alunos não fazerem uma generalização, desconsiderando a “irregularidade” inerente 

a essa correspondência fonográfica. 

Uma observação semelhante pode ser feita em relação à atividade seguinte, que 

trabalhou a grafia do fonema /З/ . O verbo “fugir”, gramaticalmente, está na categoria de 

verbo irregular. Sendo assim, pareceu-nos curioso que a coleção PPT, na orientação para o 

professor, procurasse uma “regularidade” para a escrita das flexões desse verbo a partir da 

natureza “irregular” do seu processo de conjugação, como podemos observar: 

Exemplo: 

Professor: Espera-se que o aluno perceba que o presente do subjuntivo é 
semelhante à 1ª. pessoa do presente do indicativo (os verbos são grafados com j). 
Informar que o presente do subjuntivo forma-se sempre a partir da 1ª. pessoa do 
presente do indicativo. Dar outros exemplos: ouvir (eu ouço/ que eu ouça, que tu 
ouças...); pedir (eu peço/ que eu peça, que tu peças...); fazer (eu faço/que eu faça, 
que tu faças, que ele faça...) (MPPPT:46). 
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 Chamamos a atenção para o perigo da extensão dessa “regularidade” para outros 

contextos de grafia do “j” e do “g” (em posição inicial de palavras), em virtude da ausência de 

um encaminhamento, de uma observação que mostrasse que essa correspondência irregular, 

dada sua peculiaridade, não se esgota, não se encerra na ocorrência focalizada. 

 Com relação ao ensino das correspondências letra-som regulares na coleção PPT, 

constatamos um número ínfimo de atividades que se dedicaram a tratar dessa questão. Em 

função de a ênfase78 ter sido dada a questões de divisão silábica e de acentuação gráfica, 

conforme já dito79, algumas atividades que poderiam direcionar-se com maior destaque para a 

reflexão de regras na ortografia, como o caso de regularidades morfológico-gramaticais 

presentes nas flexões verbais (MORAIS, 2003a), centraram-se preferencialmente na 

identificação de sílabas tônicas, conforme podemos ver no comando das atividades e no MP 

da coleção: 

Exemplos: 

 
Leia as palavras em voz alta, enfatizando a sílaba tônica: 
1. Comentar o som da terminação –am nas palavras da primeira coluna: 
2. Copie as palavras do quadro acima e circule a sílaba tônica. O que você 
percebeu? 
3. Na sua opinião, por que as pessoas se confundem ao escrever verbos como esses, 
trocando –am por –ão ou o contrário? Que dica você daria para não se errar 
mais? 
4. Agora mostre que também aprendeu, completando as frases com os verbos 
indicados nos parênteses. Utilize seu caderno (PPT2:95). 
As pessoas se confundem por que o som do –am em final de palavra é muito 
parecido com o som do –ão. A dica é a seguinte: observar a sílaba tônica da 
palavra; se o som for de –ao e a sílaba for tônica, a grafia correta é –ão e não –am 
(MPPPT:39) 

 
 

   
                                                 
78 O tratamento da atividade não explicita que não são somente as formas de terceira pessoa do plural que se 
escrevem com M no final, outros tempos verbais se escrevem com M no final (por exemplo, “cantam”, 
“cantavam”, “bebam”, “beberam”) (MORAIS, 2003a). 
79 Não negamos que a reflexão sobre a tonicidade também ajuda a grafar corretamente o AM/ÃO em final de 
palavras. Essa também é uma forma de trabalhar regularidades. O problema está em não abordar também as 
regras morfológico-gramaticais de forma sistemáticas. Já que, dessa forma, os alunos podem construir as duas 
regras, sendo a primeira regra, a morfo-gramatical, para explicar os verbos terminados em AM/ÃO, e a segunda, 
a da tonicidade, para explicar todas as outras palavras com a referida terminação.  
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Ao longo da coleção, todavia, destacamos um caso isolado em que o tratamento da 

norma ortográfica pôde ser refletido com base no seu princípio gerativo. Foi o caso do uso do 

“S” ou “Z” presente no volume três da coleção em estudo. As atividades propostas 

procuraram discutir a grafia das palavras com base na sua categoria morfológico-gramatical. 

Estabeleceram identificação, por meio da leitura das palavras; comparações, através da 

distribuição das palavras em quadros; reflexão, através das relações estabelecidas entre os 

quadros e a construção de regra para as palavras terminadas em /eza/ ou acrescidas do sufixo 

/zinho(a)/. Como podemos observar: 

 

Exemplos: 

 
1. Leia a palavra dos dois quadros em voz alta e, depois, responda no caderno o 
que se pede: 
a) Que você percebe nas palavras da coluna da direita de cada quadro? 
b) Que relação há entre as palavras do quadro A? 
c) Que relação há entre as palavras do quadro B? 
d) Tente elaborar uma regrinha: como usar s ou z quando as palavras terminarem 
com o mesmo som /EZA/? 
2. Observar as palavras dos quadros abaixo. Nas palavras da direita de cada 
quadro podemos perceber o som de Z, embora as letras utilizadas sejam diferentes 
(s e z). 
Responda no caderno: 
a) Que sufixo foi acrescido às palavras do quadro B? 
b) Observe as palavras do quadro A: as primitivas e as derivadas. O que se 
acrescentou ao final das palavras derivadas? 
c) Que conclusões você tirou sobre o uso de s ou z nesses casos?(PPT3: 180) 
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3.2.4 Que tipos de atividades (identificação ou produção) foram utilizadas 

para o aluno refletir sobre a norma?  

  

As atividades propostas nas duas coleções em análise (PPL e PPT) trouxeram 

atividades tanto de produção, ou seja, aquelas atividades cujos comandos levaram o aluno a 

comparar, a substituir, a reescrever, a construir, a criar, a inventar, como também atividades 

de reconhecimento/identificação (atividades cuja orientação era para copiar, ler em voz alta, 

verificar, escolher) no tratamento dado à ortografia, grosso modo, sem especificamente 

direcionarmos para aquelas que trataram da norma ortográfica, conforme podemos observar 

nas tabelas abaixo: 

 
 

Tabela 3 
 

 PPL-TIPOS DE ATIVIDADES DE 
ORTOGRAFIA 

 
Tipos de atividades: Quantidade 

Produção  
15 

Identificação  
8 

Identificação/ 
Produção 

 
1 

Total  
24 
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Tabela  4 
 

PPT-TIPOS DE ATIVIDADES DE 
ORTOGRAFIA 

 
Tipos de atividades: Quantidade 

Produção  
18 

Identificação  
34 

Identificação/ 
Produção 

 
1 

Total  
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, direcionando nosso “olhar” para o tratamento da norma ortográfica e dada 

a freqüência mínima de exercícios que se preocuparam com tal aspecto da ortografia, 

verificamos, na coleção PPL, a predominância de atividades de identificação/reconhecimento 

para as relações fonográficas irregulares, cujos comandos principais eram: 

 

Exemplo: 

1. Leia em voz alta as palavras abaixo. Em seguida leia, também em voz alta as 

sílabas em negrito, prestando atenção no som das consoantes x, s, z: (PPL1:250) 

   

 

Os momentos em que a coleção trouxe atividades de produção foram para tratar das 

ditas questões de notação de palavras como mal/mau; porque/ por que. Nesses casos, o 

investimento das atividades levava os alunos a completar frases com determinada 

irregularidade dependente do contexto, a inventar frases, utilizando este ou aquele emprego, 

como podemos observar: 
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Exemplos: 

1. Escreva estas frases em seu caderno, completando-as com mau ou mal: 
2. Escreva: 
a. uma frase usando mal; 
b. uma frase usando mau; 
c. uma frase usando mal e mau (PPL2:220) 

 

A coleção, ao optar por fazer um trabalho com irregularidades e idiossincrasias 

dependentes de contextualização (BIRUEL, 2002), deixava de promover um trabalho com 

outras propriedades da norma ortográfica, cuja apropriação exige do aluno a capacidade de 

“olhar para o interior das palavras”, considerando-as como um objeto de conhecimento em si 

(cf. MORAIS, 2003a). 

Em relação à coleção PPT, diante de vários aspectos da escrita das palavras tratados, 

podemos destacar a presença significativa de atividades de identificação/reconhecimento, 

quando a coleção propunha (ainda que estas viessem seguidas de comandos que pediam 

separação de sílabas, criação de frases, criação de regras): 

♦ atividades de pesquisa em jornais e revistas, consultas a dicionários; 

♦ atividades para recortar palavras de jornais e revistas; 

♦ ler palavras em voz alta; 

♦ copiar palavras do texto 

 

Exemplo: 

2. Procure em revistas e jornais palavras em que ocorra som de “s”. Depois, cole-as 

no caderno, organizando-as de acordo com as letras que representam esse som 

(PPT1:109). 
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A referida coleção também investiu em um número significativo de atividades em que 

o aluno era chamado à verificação de erros, em um processo de reescrita de “textos 

transgredidos” ortograficamente.  

 

Exemplos: 

5. Escreva em seu caderno as seguintes frases do texto “Saudosa Maloca”, 
corrigindo sua ortografia (PPT1:148). 
3. A jornalista afirma que manteve a fala original do entrevistado, “só corrigindo 
as concordâncias”. Ao tentar reproduzir a fala do entrevistado, ela – de propósito – 
grafou algumas palavras do jeito que ele as teria pronunciado, não obedecendo, 
portanto, à grafia oficial. No seu caderno, copie algumas dessas palavras e 
reescreva-as ortograficamente (PPT1:184). 

 

Nesses casos, o MP da coleção, orientava o professor, no caso da questão posterior ao 

primeiro exemplo, dizendo:  

“(...) a fala precede à escrita. Que a escrita é uma forma de tentar registrar a fala e que esse 

registro nunca é perfeito. Comentar que a ortografia é fixa, enquanto a fala é variável. Pode-

se comentar, a título de exemplo, que muitas pessoas (inclusive as mais cultas) pronunciam 

“pexe”, “quau”, “telefoná”, mas escrevem peixe, qual, telefonar (MPPT1:50). 

 No segundo exemplo, o MP destacava, quanto ao emprego da palavra “barrer” feito 

pelo gari, personagem do texto, afirmando que esta era uma forma antiga e popular de varrer, 

registrada em dicionários, mas que na linguagem atual, prevalecia a grafia “varrer” (cf. 

MP1:57). 

 Apesar de essas orientações indicarem uma preocupação dos autores em orientarem o 

professor para questões de variação dialetal e de variação histórica (cf. TRAVAGLIA, 2002), 

no processo de grafia de determinadas palavras presentes no texto, consideramos importante 

também destacar a ausência de uma abordagem que chamasse a atenção para as 

especificidades dos gêneros textuais, onde esses textos se materializavam.  
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Acreditamos que uma coleção que assume uma concepção de língua como interação 

não pode perder de vista que a “correção” da ortografia não pode desconsiderar os 

interlocutores, os gêneros que efetivam tais interações, sob pena de, na ânsia de transformar o 

“errado” em “certo”, contribuir para a manutenção de preconceitos lingüísticos, por não 

questionar os critérios (ideológicos, históricos, sócio-políticos) (cf. MORAIS, 2003a). 

 

3.2.5 Sob que unidades lingüísticas o aluno refletia sobre o objeto de 

conhecimento em foco? A reflexão era ou não vinculada a texto? 

 

 As coleções PPL e PPT apresentaram uma abordagem da ortografia no nível da 

palavra e da frase primordialmente, o que nos leva a inferir que o tratamento de determinados 

objetos lingüísticos nem sempre está vinculado ao texto; que é preciso levar em conta a 

natureza desses objetos de conhecimento, para não se criar uma pseudo-necessidade de 

contextualização e/ou uma atitude espontaneísta de considerar que o aprendizado de 

ortografia garantir-se-á ao longo do tempo. 

A coleção PPL investiu na abordagem da ortografia no nível da palavra ao tratar das 

correspondências irregulares som-grafema. As atividades concentraram-se no último capítulo 

da coleção, intitulada “O som das palavras, a gente ouve e...vê!” Nesse capítulo, a coleção 

pretendia fazer uma reflexão sobre a língua, “focalizando particularmente os diferentes 

sistemas de escrita, incluindo também alguns elementos sobre a história da escrita” 

(MPPL1:204). A partir desse “pano de fundo”, a coleção trouxe as questões fonográficas 

irregulares, tratadas somente em um volume, indicando que essa preocupação centrou-se em 

um momento único da coleção. 

 Diante disso, o tratamento dado a essas correspondências não manteve nenhuma 

relação com o(s) texto(s) do capítulo e/ou da unidade. Essas atividades de ortografia 



 148

apontaram para o fato de que nem toda reflexão metalingüística tem de ser feita através dos 

gêneros, já que a reflexão proposta pela coleção deu-se no nível da palavra, da sílaba, embora 

ressaltemos o percurso histórico feito ao tratar da história e da origem da escrita.  

 

Exemplo: 

5. Há letras que aparecem na escrita, mas não são pronunciadas.  
♦ Leia em voz alta as duplas de palavras abaixo, compare a pronúncia e conclua: 
para que servem a letra m ou a letra n nessas palavras?(PPL1:252) 

  

Por outro lado, observamos que as questões que abordaram a ortografia no nível das 

frases foram aquelas que discutiram a grafia de determinadas palavras ou expressões (se 

não/senão), em virtude da necessidade de um contexto, para que estas pudessem “revelar-se” 

morfossintaticamente e, conseqüentemente, fosse decidido o seu correto emprego. 

 A coleção PPT investiu no tratamento da ortografia no nível da palavra/da sílaba para 

abordar as correspondências fonográficas irregulares e regulares, assim como também para 

discutir questões de divisão silábica e de acentuação de palavras. Recorrentemente, os alunos 

eram solicitados a ler palavras em voz alta; reescrever ortograficamente palavras do texto; 

procurar em revistas e jornais palavras, circular sílabas tônicas.  

 

Exemplo: 

3. No caderno, separe as sílabas das palavras árvores, libélulas, palatáveis. 
Depois,registre a sílaba tônica de cada uma e responda: elas são oxítonas, paroxítonas 
ou proparoxítonas? (PPT2:106) 

  

A coleção PPT também enfatizou uma explicitação da ortografia no nível da frase, 

quando tratou das irregularidades dependentes de contexto. Nesses casos, os alunos eram 

solicitados a completar as frases com o emprego notacional adequado (por 
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que/porque/porquê/por quê, por exemplo), ler frases, observando a grafia, copiar frases, entre 

outros comandos.  

Exemplo: 

1. Escreva as frases abaixo no caderno, substituindo as estrelas por porquê, porque, 
por que ou por quê (PPT4:71) 
 

Nessa coleção, as situações em que os alunos tiveram o texto para refletir sobre 

questões ortográficas não se encontraram nas seções específicas para abordar esse objeto de 

estudo. Depois, a abordagem da ortografia não se direcionou para compreender a norma 

ortográfica, mas para tratar de questões textuais como: explicar a dupla grafia de uma palavra 

no texto; explicar por que o autor utilizou a ortografia antiga para grafar determinada palavra.  

Nesses casos, a reflexão sobre a ortografia mantinha relação com o texto e com as 

intenções do autor na produção de sentido. Entretanto, sentimos a necessidade de um maior 

investimento em chamar a atenção do aluno para essas nuanças da linguagem a serviço do 

gênero textual e uma maior explicitação das propriedades do gênero, onde se materializou o 

fenômeno.  

Ressaltamos, ainda, que a grande maioria das atividades utilizou palavras do texto, 

frases do texto, fragmentos do texto e mesmo o próprio texto para justificar uma abordagem 

da ortografia de uma forma “contextualizada”, o que, na verdade, revelou a abordagem do 

texto como pretexto para um trabalho com questões de escrita correta e fixação de regras. 

 

Exemplo: 

1. Copie no caderno a seguir suas indicações bibliográficas, utilizando, sempre que 
houver necessidade, letra maiúscula (PPT1:88). 
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Conclusões: 

 

Considerando o tratamento didático assumido pelas duas coleções em análise, 

acreditamos que o ensino sistemático da norma ortográfica ainda terá um caminho longo para 

ser trilhado e assumido como percurso necessário para a consideração da ortografia como um 

objeto de conhecimento que precisa ser transformado em objeto de ensino didaticamente 

refletido. 

Constatamos que as duas coleções (PPL/PPT) andaram em caminhos meio que 

extremos, no que se refere ao ensino de ortografia.  De um lado, tivemos uma ausência de 

atividades que refletissem não somente sobre a norma ortográfica, mas também, de questões 

mais gerais sobre a escrita das palavras, o que parece refletir a dificuldade em assumir o 

caráter normativo de determinados objetos de ensino de língua, numa atitude que talvez revele 

uma concepção de que tudo que é norma deveria ser posto na periferia do ensino de língua, 

especialmente em tempos de epifania do texto. O enfoque, portanto, de irregularidades 

dependentes do contexto, parece refletir uma perspectiva teórico-didática a serviço da leitura e 

da produção de textos. 

Por outro lado, a coleção PPT, embora assumindo uma concepção teórica de língua 

como interação, trouxe uma abordagem da ortografia, assim como de outros “conteúdos” 

lingüísticos, fortemente marcada pelo uso (e abuso) de terminologias, de nomenclaturas e de 

construção de regras em detrimento de um tímido “olhar” (quando, por exemplo, chamava a 

atenção para aspectos da linguagem falada X linguagem escrita, para a questão da variação 

lingüística em alguns poucos momentos) voltado à reflexão sobre a língua em uma 

perspectiva menos gramatical.   

Esse enfoque parece ter garantido o lugar para a abordagem de seções específicas 

sobre o assunto (“Ortografia”/ “Acentuação) e, conseqüentemente, um volume maior de 
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atividades. Entretanto, tal tratamento parece não ter sido suficiente para uma abordagem das 

correspondências letra-som, o que nos leva a inferir que nem tudo que é normativo é sinônimo 

de taxonomia e que nem tudo que tem regra necessariamente aprende-se de forma 

transmissiva, sem possibilidades de reflexão e de uma didatização que se preocupe com 

aquelas questões que não são abordadas no texto, na maioria das vezes, mas que poderão 

contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa do sujeito aprendiz. 

 Insistimos na necessidade de definirmos metas ou expectativas para o rendimento 

ortográfico dos aprendizes, a partir da sua realidade concreta. É preciso, pois, conhecer as 

dificuldades desses alunos, para que a intervenção seja significativa, faça sentido. Talvez 

fosse demais esperar que as coleções propusessem estratégias que dessem conta de todas as 

necessidades de todos os aprendizes em todas as realidades, haja vista as especificidades de 

cada aprendiz, de cada sala de aula. Concordamos, portanto, com Morais & Silva (2005, 

p.129) quando afirmam que não têm “a expectativa de que o livro didático dê conta, sozinho, 

do ensino de regras e irregularidades ortográficas, tendo em vista a necessidade de 

considerarmos as dificuldades ortográficas de nossos alunos concretos, das quais o livro 

didático não pode – nem poderia – dar conta”.  

 Entretanto, é preocupante ver o muito pouco que as duas coleções em pauta investiram 

na promoção do conhecimento da norma ortográfica, se considerarmos o muito que a maioria 

dos aprendizes que as utilizarão têm a aprender sobre essa faceta de nossa língua. 
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  CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DE RESULTADOS II: o tratamento dado à 
pontuação  nos LDPs 
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4.1 PONTUAÇÃO:  
 
 
 

“De repente aquela coisa pequena, mirrada, apareceu em cima da escrivaninha. 
Aproximei-me para olhar com mais atenção. Parecia um sinal. Era um sinal. 
Um sinal de pontuação; mais precisamente uma vírgula. E ela gesticulava 
como que querendo me dizer alguma coisa. Cheguei mais perto e consegui 
ouvir. A vírgula também perdera o sono e queria alguém para trocar algumas 
idéias. Apresentou-se como sendo o presidente de uma espécie de ONG 
voltada para o trato de questões que envolviam o uso e o abuso da pontuação, 
com ênfase na vírgula” (Domingos Oliveira Medeiros). 

 
 
 Sabemos que cada vez mais tem sido recomendado um ensino de língua portuguesa 

que se efetive a partir da integração dos eixos de leitura, produção de textos e análise 

lingüística. Parece não dar mais conta um ensino que privilegia a reflexão sobre a língua 

através de exercícios de classificação, de análises de frases isoladas, destituídas de um 

contexto de significação, a serviço de uma prática que valoriza a prescrição em detrimento da 

produção de sentido operada pelos elementos constitutivos da linguagem. 

 Sendo assim, “o estudo de tópicos gramaticais só teria sentido se servisse ao 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita ou, em séries mais avançadas, como 

objeto de conhecimento numa perspectiva de reflexão sobre os fenômenos lingüísticos” 

(MENDONÇA, 2003).   

 Procurando contribuir para uma reflexão que caminhe nessa direção, embora 

considerando sempre a natureza do objeto lingüístico em questão (sob pena de não 

incorrermos nos extremos), discutiremos, nesse capítulo, especificamente o tópico gramatical 

“pontuação”, por seu importante papel na leitura e produção de textos, assim como também 

na construção de sentido destes. Ao fazê-lo, consideraremos a necessidade de compreender a 

pontuação em seus aspectos normativos e percebê-la “enquanto recurso lingüístico para 

constituição da textualidade” (LEAL & GUIMARÃES, 2002). 
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Adotamos, então, o pressuposto de que a reflexão sobre o tratamento didático dado à 

pontuação nos livros didáticos parte da necessidade de verificarmos se as estratégias 

propostas procuram articular-se com as discussões atuais sobre concepções de língua e de 

linguagem, tendo em vista que as coleções de livros didáticos em análise assumem uma 

perspectiva teórico-metodológica em sintonia com tais discussões, como já explicitado no 

capítulo anterior (ao fazermos menção ao manual do professor de ambas as coleções). 

De acordo com Mendonça (2003), os livros didáticos de português (LDPs) apresentam 

conteúdos e seqüências didáticas que serão vivenciados por alunos e professores e, portanto, 

estarão influenciando decisivamente o modo como se configuram as aulas de língua materna, 

já que tais textos do saber são tão presentes em sala de aula quantos os próprios envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem: professores e alunos. 

Ainda em sua análise sobre a pontuação nos livros didáticos, a autora evidencia 

algumas tendências mais privilegiadas ao longo do ensino fundamental: a relação entre o oral 

e o escrito nos 1º. e 2º. ciclos do ensino fundamental, enquanto nos 3 º.e 4 º. ciclos uma 

tendência em tratar esse objeto de ensino sob a ótica da sintaxe. 

Essas duas tendências parecem ter norteado a abordagem da pontuação ao longo da 

história, ora uma tendência assumindo maior relevo em uma época, ora ambas convivendo em 

um mesmo contexto, conforme aponta Rocha (1997), no retrospecto que faz sobre a 

pontuação na escrita ocidental e sobre o qual faremos uma breve revisitação. 

Nossa perspectiva, pois, procura verificar as estratégias que valorizam o papel da 

pontuação “no âmbito textual-discursivo, atuando na construção do sentido” (MENDONÇA, 

2003, p.116), assim como também as possíveis relações entre esse objeto de ensino e os 

estilos de pontuação dos autores ou as peculiaridades dos diferentes gêneros textuais (cf. 

LEAL & GUIMARÃES, 2002). 
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4.1.1 Pontuação: algumas considerações 

 

Empiricamente, na nossa prática de sala de aula, constatamos as dificuldades de 

nossos alunos em fazer uso da pontuação na produção de seus textos, sejam estes das séries 

iniciais ou finais do ensino fundamental, sejam alunos em outros níveis de escolarização.  

O fato é que em determinados eventos de letramento, nos quais os indivíduos precisam 

fazer uso da escrita, em um vestibular, ou concurso público, por exemplo, estes também são 

avaliados em função do uso da pontuação, em uma perspectiva normativa, já que alguns casos 

de uso da pontuação (em determinados gêneros textuais) independem do estilo do autor e, 

conseqüentemente a “flutuação” é mais restrita; menos freqüentemente seriam avaliados 

também em uma perspectiva textual, quando a pontuação é considerada como operador da 

textualidade, garantindo unidade sintático-semântica aos textos produzidos. 

Essas dificuldades, oriundas provavelmente de lacunas na instrução escolar e da 

própria flutuação histórica e contemporânea desse objeto, podem ser mais bem 

compreendidas se procurarmos refletir sobre a pontuação do ponto de vista diacrônico e na 

própria abordagem contemporânea que se faz a esse objeto de conhecimento lingüístico.  

Os estudiosos da linguagem detectam poucas pesquisas sobre a questão da pontuação. 

De acordo com Rocha (1997), a natureza da pontuação tem sido raramente tratada como 

objeto de discussão. As discussões trazidas pela literatura em circulação são, em geral, de 

caráter prescritivo, ou descritivo em menor escala, sendo ainda insuficientes “até para o 

simples usuário da escrita” (ROCHA, 1997, p.2). 

Historicamente, o surgimento da pontuação foi um acontecimento tardio, posterior à 

escrita, e marcado por divergências conceituais ao longo de sua evolução histórica. As 

palavras eram escritas sem segmentação e sem pontuação, cabendo ao leitor/orador a 

responsabilidade de, na oralização, dar conta da representação dessas questões, já que a 
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escrita era vista como mero registro da fala. Rocha (1997, p.3) afirma que na Antigüidade 

Clássica: “a pontuação, por estranho que pareça, não era posta na composição, mas atribuída 

pelo leitor/orador na interpretação do texto, para evitar ambigüidades80”, logo seu surgimento 

apresenta-se em estreita relação com a oralidade. 

As idéias dos romanos sobre a escrita, por sua vez, destacam-se pelo fato destes já 

conhecerem a leitura silenciosa, além de já poderem decifrar os textos em scriptio continua81 

desde o século II d. C. Debordes (1990) citada por Rocha (1997) afirma que na prática, 

contudo, os romanos faziam uso da leitura oral e usavam tanto a  scriptio continua quanto a 

forma segmentada.  

Na Idade Média, já ocorriam duas orientações para o uso da pontuação: a de caráter 

prosódico (atendendo às pausas para respirar) e a gramatical (baseada na lógica sintática), em 

virtude ainda de uma prática de oralização existente nessa época, que exigia fluência por parte 

do orador, permitindo que os ouvintes, especialmente os que não dominavam a escrita, 

pudessem compreender e deleitar-se com o texto lido. 

Entretanto, com o advento da Imprensa, a partir do século XV, a orientação lógico-

gramatical para o uso da pontuação vai se generalizando e ganhando espaço “como um 

sistema verdadeiramente dentro do âmbito da escrita” (ROCHA, 1997, p. 7).  

A passagem do manuscrito para o texto impresso, além de se constituir como uma 

importante revolução tecnológica, traz como conseqüências: a padronização do texto escrito e 

a massificação da leitura visual (desconstruindo a concepção de que o ler era simplesmente a 

recitação do texto em voz alta), exigindo o uso de signos de pontuação de domínio público 

(ROCHA, 1997).   

                                                 
80 Caráter inerente à natureza da pontuação pelo fato de ser um sistema plantado na confluência da fala e da 
escrita (cf. ROCHA, 1998). 
81 Escrita em que não há espaços separando as palavras.   
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 De acordo com essa autora (ROCHA, 1997, p.7), “o advento da imprensa trouxe 

consigo caracteres e marcas inequívocas da pontuação, fazendo aparecer, de forma explícita, 

uma série de funções até então ao arbítrio dos escribas e pedagogos”. 

 Na Idade Moderna, ainda vigoravam as orientações pausal e gramatical para o uso da 

pontuação, embora esta última fosse a que de fato importava, em virtude da “idéia de que a 

pontuação tinha um papel lógico a desempenhar” (ROCHA, 1997, p.8). Mesmo parecendo 

que a abordagem prosódica fosse a mais difundida, Rocha (1997) afirma que ambas as 

orientações mais se complementavam do que se opunham. 

 Atualmente, essas duas orientações parecem continuar vigorando tanto nos textos do 

saber (gramáticas, livros didáticos) como nas concepções e práticas dos professores de língua 

portuguesa. 

 Com relação aos textos do saber, especificamente no que se refere às gramáticas, 

consultamos três exemplares82, a título de ilustração, para verificarmos o que os autores 

concebem sobre o objeto de ensino em questão e como o situam metodologicamente.  

A gramática de Pasquale e Ulisses (2003) não dedica uma seção específica para a 

pontuação, esta está distribuída nos tópicos de sintaxe (os termos integrantes e a pontuação; os 

termos acessórios, o vocativo e a pontuação). A abordagem enfatiza a pontuação em relação 

às funções sintáticas, prescrevendo o uso da vírgula, em face das anteposições e posposições 

de termos integrantes e acessórios na oração.  

A gramática de Cereja & Magalhães (1999) dedica uma seção específica para tratar da 

pontuação. Ao conceituar esse objeto de ensino, os autores destacam a função semântica da 

pontuação, concluindo que os sinais de pontuação estão diretamente relacionados com a 

sintaxe das orações e das frases. Os autores também afirmam que a pontuação serve para 

                                                 
82 As gramáticas consultadas foram as mesmas já referenciadas em nota do capítulo anterior.  
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marcar as pausas e a entonação, além de substituir outros componentes específicos da língua 

falada, como os gestos e a expressão facial.  

A gramática de Ernani Terra (1992), por sua vez, não faz referência à pontuação do 

ponto de vista da orientação sintática, mas a enfatiza enquanto reprodução da fala na 

linguagem escrita, informando, inclusive, o caráter pausal de alguns sinais de pontuação, 

como o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula. Assim, como presente na explicação de muitos 

professores sobre a função do uso da vírgula na escrita, o autor afirma que: “a vírgula é o sinal 

de pontuação que indica uma pausa de curta duração, sem marcar o fim do enunciado” 

(TERRA, 1992, p.304). 

Observamos, entretanto, que em todos os exemplares consultados, no que se refere à 

explicitação das regras, “essa interface entre o oral e o escrito parece perder-se, pois é a 

sintaxe que rege os critérios adotados (Usa-se a vírgula para separar termos coordenados; 

Usa-se a vírgula para separar o vocativo, etc)” (MENDONÇA, 2003, p.115). 

Com relação aos livros didáticos, tomando como base a pesquisa de Biruel (2002), a 

autora conclui sua análise, evidenciando que as coleções de 1ª. a 4ª. série analisadas83 pouco 

motivaram os alunos a observar, analisar, inferir e explicitar conhecimentos quanto ao 

emprego da pontuação em sua relação com a textualidade e a normatividade. 

A pesquisa de Leal & Guimarães (2002), por sua vez, buscando refletir sobre os 

motivos que levam muitos professores das séries iniciais a ensinarem pontuação de uma 

forma descontextualizada, procurou investigar as possíveis dificuldades ou concepções sobre 

o pontuar desses professores, que eram da rede pública e privada de duas capitais do Nordeste 

(Recife/Teresina).   

Os resultados obtidos mostram, por um lado, que os professores parecem adotar um 

estilo oral de pontuar; por outro lado, apresentam “dificuldades relacionadas à função sintática 
                                                 
83 As coleções analisadas foram: Análise, linguagem e pensamento: um trabalho de linguagem numa proposta 
socioconstrutivista. Maria Fernades Cócco & Marco Antonio. Ed. Renovada. São Paulo, FTD, 1995; Linguagem 
e Interação. Edna Maria Pontes et. al. Curitiba, Módulo, 1998.  
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que orienta o leitor quanto à organização do discurso e quanto às relações entre as partes do 

texto” (p.144). 

Trabalhos como o de Rocha (1996) e de Silva & Brandão (2003) procuraram refletir 

sobre o ensino e a aprendizagem da pontuação com alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental. Os resultados obtidos apontam para o surgimento gradativo dos sinais de 

pontuação ao longo das séries, desde que a intervenção proposta coloque o objeto de ensino 

em questão como algo observável pelo aprendiz, explicitando estratégias em que a pontuação 

se realize no seu lugar por excelência: o texto. Ora mostrando quando seu uso atende a 

questões mais normativas, ora quando seu uso pode ser compreendido como uma das 

possibilidades possíveis ou preferíveis do escritor do texto, a serviço, por conseguinte, do 

estilo do autor ou das peculiaridades do gênero textual produzido. 

Segundo Silva, Morais, Biruel & Andrade (p.4, no prelo),  
 
existem certas restrições determinadas pelas normas 
gramaticais que não autorizam determinados empregos da 
pontuação (...) É importante também registrar que os gêneros 
textuais impõem certas restrições ao uso da pontuação, o que 
requer do escritor versatilidade na forma de pontuar (...).  

 

Diante, portanto, da referência a esses estudos que parecem apontar para uma ênfase 

no ensino-aprendizagem da pontuação sob o viés da prosódia da fala e/ou, em outros casos, na 

perspectiva da sintaxe, ao explicitar e prescrever regras, passaremos à análise dos dados, no 

intuito de verificarmos se esse conteúdo está sendo tomado como objeto de ensino “que se 

aprende a partir da reflexão, considerando suas propriedades relacionadas tanto à notação 

escrita quanto à textualidade” (SILVA, MORAIS, BIRUEL & ANDRADE, p.5, no prelo), 

procurando responder às seguintes questões: 

♦ Existia um ensino sistemático de pontuação ao longo das séries? O que o Manual do 

Professor revelava sobre essa questão? 
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♦ As atividades propostas pelos autores das coleções procuravam reconhecer e estabelecer 

relações entre as propriedades lingüísticas dos gêneros textuais e o fenômeno da pontuação? 

♦ As atividades de pontuação das coleções PPL e PPP privilegiavam que “tendências” na sua 

transposição didática? 

♦ Que tipos de atividades eram usadas para os alunos refletirem sobre o uso da pontuação? 
 

 

 

4.2 Análise das coleções 

 

 A partir da análise de conteúdo de Bardin (1977), procuramos analisar os volumes das 

duas coleções em análise, no intuito de respondermos as questões a seguir: 

 

 

4.2.1 Existia um ensino sistemático de pontuação ao longo das séries? O que 

o Manual do Professor revelava sobre essa questão? 

 

Para respondermos a essa pergunta, procuramos classificar as atividades de pontuação 

ao longo dos volumes, verificando, a priori, a freqüência de atividades de pontuação 

propostas pelos autores, como podemos conferir na tabela abaixo: 
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Tabela 5: Quantidade de atividades de pontuação 
 

COL. PPL (PORTUGUÊS: UMA 
PROPOSTA PARA O 

LETRAMENTO) 
 
5ª. 

 
23 

 
6ª. 

 
24 

 
7ª. 

 
7 

 
8ª. 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela acima procura fazer um levantamento das atividades de pontuação 

distribuídas ao longo da coleção PPL, dando-nos indícios, ainda que quantitativamente, num 

primeiro olhar, da presença de um tratamento didático para esse objeto de conhecimento de 

uma forma sistemática. 

A princípio, observamos que a coleção apresentou atividades de pontuação em todos 

os volumes da coleção, concentrando um maior número de atividades nos volumes referentes 

às 5ª. e 6ª. séries e uma quantidade significativamente menor nos dois últimos volumes (7ª. e 

8ª. séries). 

Para compreendermos melhor a sistematização proposta pela coleção, analisamos o 

MP, a fim de percebermos a coerência entre o que os pressupostos teórico-metodológicos 

revelavam e a didatização efetivamente proposta. 

O MP da coleção PPL não trouxe orientações específicas sobre pontuação, ou seja, não 

havia um olhar direcionado para tal objeto de ensino, seja numa seção, ou num momento na 

organização metodológica da obra, que garantisse essa explicitação, embora as atividades de 
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pontuação se concentrassem, com maior vigor, numa seção chamada: “Língua-oral - língua 

escrita”. 

Na verdade, os momentos em que supúnhamos haver uma necessidade de abordar a 

pontuação “nasceram” muito mais de inferências e muito menos de explicitações, como 

podemos observar em um dos objetivos específicos da seção “Produção de texto”: 

Utilizar recursos gráficos que orientem adequadamente a leitura e interpretação do 

interlocutor (MPPPL:18). 

Um outro momento em que verificamos a consideração da utilização de recursos 

gráficos para melhor leitura e compreensão do texto produzido pelo aluno esteve na seção 

“Avaliação dos textos produzidos” (cf. MPPPL:20), configurando-se como uma das 

perspectivas.  

Inferimos também nas seções “Linguagem oral” e “Língua oral - língua escrita” a 

consideração à pontuação nos objetivos gerais dessas seções. 

Produzir textos orais de diferentes gêneros, selecionando e utilizando recursos lingüísticos e 

discursivos, prosódicos e gestuais (...) (MPPPL:22). 

Ouvir textos orais de diferentes gêneros com compreensão e avaliação da adequação da fala 

aos objetivos e a situação e da propriedade e eficácia de recursos lingüísticos e discursivos, 

prosódicos e gestuais utilizados pelo locutor (MPPPL:23). 

Identificação e uso adequado dos recursos da língua escrita para registrar discurso direto, 

indireto e indireto livre e para representar aspectos prosódicos da fala. 

Consideramos que os trechos acima, “rastreados” ao longo do MP não sinalizaram 

diretamente para um tratamento da pontuação.  Primeiro, porque tenderam a fazer uma 

generalização quando trataram do uso de recursos gráficos. Em tempos de trabalho na 

perspectiva dos gêneros textuais e da “multimodalidade”, vários são os recursos respeitantes à 

grafia a considerar na abordagem dos textos. Se pensarmos, por exemplo, num gênero como 
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as “histórias em quadrinhos”, temos vários recursos gráficos que precisam ser refletidos 

como: a presença de onomatopéias, de iconografias, a disposição gráfica das letras, porque 

são elementos constitutivos do gênero e, por isso, são necessários para uma melhor construção 

de sentido no processo de leitura e de compreensão. 

Um outro aspecto a ser considerado nas nossas inferências diz respeito à tendência de 

a “abordagem da pontuação” que a coleção parece adotar, privilegiar, na relação entre língua 

oral e língua escrita “as normas e os recursos para a representação da fala na escrita”, 

conforme podemos observar no gráfico abaixo, ao trazer a distribuição das atividades por 

seção. 
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Nesse sentido, autonomizou-se uma supervalorização do trabalho com “recursos que 

possibilitam indicar, na escrita, aspectos prosódicos da língua oral” (MPPPL:24). E, mais uma 

vez, embora não explicitada, inferimos, na abordagem da pontuação, um provável viés para o 

matiz da prosódia, o que parece justificar seu lugar cativo nas seções de “linguagem oral” e 

“Língua oral-língua escrita”.  

 

Exemplo: 

6. Fale as duas frases, prestando atenção nas diferenças de entoação: 

     Tem de comer tudo. 

     Tem de comer tudo? (PPL1:79) 

 

A coleção PPT também trouxe atividades de pontuação distribuídas nos quatro 

volumes, embora tenha apresentado um número quantitativamente inferior em relação à 

coleção anterior e tenha concentrado um maior investimento nas 6ª. e 7ª. séries, o que pareceu 

ser justificado, já que nessa coleção havia seções específicas para tratar não somente da 

pontuação, mas também da ortografia e da acentuação; logo esses tópicos “disputavam” um 

lugar nesses volumes, especialmente nos volumes iniciais, conforme podemos observar na 

tabela: 

Tabela 6: Quantidade de atividades de pontuação 

 

COL. PPT (PORTUGUÊS PARA 
TODOS) 

 
5ª. 

 
6 

 
6ª. 

 
13 

 
7ª. 

 
17 

 
8ª. 

 
6 
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Procuramos também compreender a sistemática do trabalho com a pontuação, ao 

longo dos volumes, a partir da distribuição das atividades por seção, como podemos conferir 

no gráfico abaixo: 
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Por meio também das explicitações trazidas pelo MP da referida coleção procuramos 

compreender o tratamento didático desse objeto de ensino. Sendo assim, em um primeiro 

momento, verificamos que, na exposição da seção “Gramática no texto”, esta trazia como 

uma das suas propostas analisar a pontuação e seu valor expressivo.   Observamos certo 

direcionamento da concepção de pontuação numa orientação mais prosódica, embora, na 

didatização, a ênfase tenha sido num tratamento de caráter mais sintático.  
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Exemplo: 

Leia as passagens a seguir e depois, no caderno, responda ao que se pede: 

1. “O coco era gordo, carnudo e leitoso, o doce ficou excelente”. 

c) Explique: por que foi usada a primeira vírgula? E a segunda? 

  

Ainda, no que diz respeito a uma explicitação do enfoque dado à pontuação no MP e 

suas relações com a proposta de um ensino sistemático, destacamos um outro momento em 

que foi feita referência à pontuação. Nas considerações sobre “Acentuação, ortografia e 

pontuação”, o manual afirmava que o trabalho com a linguagem só tinha sentido se 

acontecesse de forma contextualizada e em situações concretas, logo o texto seria o ponto de 

partida para o estudo da ortografia, da acentuação e da pontuação, com ênfase nas séries 

iniciais. Destarte, pareceu-nos curioso que o manual tenha colocado “num mesmo saco” 

conteúdos de naturezas distintas, que exigiriam tratamentos em níveis igualmente distintos.  

Por exemplo: o que seria um tratamento contextualizado de acentuação ou de 

ortografia? Depois, afigurou-nos também curioso que em outro “balaio”, na seção 

“Produzindo texto”, o MP considerasse a pontuação, a ortografia e a concordância como 

aspectos normativos e, dicotomicamente, declarasse como aspectos de textualidade a 

coerência e a coesão textuais (cf.MPPPP:22).  

Nessa provável confusão, a coleção pareceu não reconhecer as especificidades da 

pontuação, pois, embora saibamos que seu emprego não é “flutuante” em todas as situações, 

ou seja, que existem certos imperativos; não podemos negar, entretanto, seu importante papel 

enquanto recurso coesivo e suas relações com os gêneros textuais, a serviço, inclusive, de uma 

análise lingüística que “transite” pelos aspectos normativos e textuais com sua devida 

relevância e necessidade, não sendo adequado, portanto, esse “olhar” dicotômico para a 

abordagem da pontuação. 
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Essas primeiras considerações sobre o MP das coleções em análise pareceram nos dar 

pistas sobre o tratamento dado ao objeto de conhecimento em questão, no sentido de que as 

concepções teórico-metodológicas que nortearam tais coleções pareceram privilegiar um 

tratamento da pontuação sob o viés da prosódia e, em segundo lugar, da sintaxe (mas também 

já articulando as peculiaridades dos gêneros textuais, caso da coleção PPL), aspectos que 

procuraremos aprofundar nas questões seguintes. 

 

 

4.2.2 As atividades propostas pelos autores das coleções procuravam 

reconhecer e estabelecer relações entre as propriedades lingüísticas 

dos gêneros textuais e o fenômeno da pontuação? 

 

 A coleção PPL apostou significativamente em aspectos prosódicos nas atividades 

propostas para o ensino de pontuação ao longo dos volumes, o que pareceu apontar para 

alguns aspectos importantes. Por um lado, tal tendência “correu o risco” de remeter a 

abordagem da pontuação a uma perspectiva mais tradicional, ou seja, “os sinais de pontuação 

marcariam, na escrita, o ritmo que os enunciados ou textos pontuados teriam se fossem 

efetivamente falados” (grifos do autor) (CHACON, 1997, p.3), em um tratamento no nível da 

frase, como podemos observar nas atividades a seguir:  
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Exemplos: 

 

 
4. Na língua oral, essas frases seriam faladas de forma diferente, em cada uma das 
situações. 
Fale cada uma destas frases, prestando atenção nas diferenças de entoação: 
5. Fale as duas frases, prestando atenção nas diferenças de entoação: (PPL1:79). 

 

Ou, ainda, quando o emprego de alguns sinais de pontuação – como o caso da vírgula 

– é tratado como indicador de pausas para respirar, durante a leitura em voz alta, acrescido, 

agora, de uma mudança de sentido, conforme propõe a coleção, na atividade abaixo: 

 

Exemplo: 

1. Observem, de novo, a primeira frase da crônica: 
"Depois de cumprir meus afazeres voltei para casa”. 
Comparem com:                            ↓ 
Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa. 
a. Um de vocês vai ler em voz alta as duas frases; prestem atenção na diferença de 
melodia, de ritmo. 
b. Há, entre as duas frases, uma diferença de melodia, de ritmo, mas também uma 
diferença de sentido: em uma das duas frases o quando a pessoa voltou para casa é 
mais realçado – em qual das duas? 
c. Concluam: qual é a função da vírgula na segunda frase?(PPL2:164) 
 

  

Na orientação para a atividade acima, a coleção afirmou que tal comando retoma e 

amplia a reflexão sobre as reflexões entre ritmo, entoação e sinais de pontuação. Destacou, 

ainda, que o objetivo da atividade era levar os alunos a identificar a função da vírgula na 

perspectiva prosódica, na perspectiva semântico-sintática (cf. MPPPL:164). De fato, embora a 

coleção tenha enfatizado os recursos prosódicos, a atividade também se propôs a refletir sobre 

a possível construção de sentido, ao realçar a primeira frase (a subordinada), além de fechar 

com uma conclusão por parte do aluno sobre a função da vírgula na frase.  
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 Por outro lado, em meio à significativa exploração da pontuação em seus aspectos 

prosódicos, fato que pareceu estar em consonância com a opção teórico-metodológica da 

coleção, ao pretender “levar o aluno a identificar e compreender as relações – de semelhança, 

de diferença” (MPPPL:23) entre língua oral-língua escrita, destacamos que tal exploração 

promoveu momentos de reflexão da pontuação, no eixo da análise lingüística.  Consideramos 

que as relações entre esse objeto de ensino e os gêneros textuais, ocorreram em algumas 

situações de uma forma que as escolhas lingüísticas didatizadas estiveram a serviço do que 

lingüístico-discursivamente organizava tais gêneros. 

 

Exemplos: 

 
1. Se, na primeira estrofe do poema, o poeta tivesse usado pontos em vez de vírgulas, 
o ritmo e a entoação, na leitura, seriam diferentes e o sentido dos versos também 
seria diferente. 
a) Comparem a forma como a estrofe está escrita no poema com a forma em que ela 
aparece abaixo: 
b) Um de vocês vai reler, em voz alta, a primeira estrofe tal qual ela aparece no 
poema: outro de vocês vai ler a estrofe tal como ela foi apresentada acima. Prestem 
atenção na diferença de ritmo e de entoação nas duas leituras. 
d) O leitor percebe, de forma diferente, os fatos enumerados na primeira estrofe, 
conforme estes sejam apresentados separados por vírgulas ou por pontos. Qual é a 
diferença? (PPL2:138) 
 

  

 Destacamos, nessa atividade, a abordagem dos aspectos prosódicos adequados à 

natureza constitutiva do gênero textual “poema”, cuja função da pontuação em seus aspectos 

rítmicos e de musicalidade, além da pertinente “flutuação” dos seus usos em favor do estilo 

do autor e dos efeitos de sentido pretendidos, apontaram para um tratamento didático desse 

objeto de ensino mais articulado a uma perspectiva textual-discursiva. 

  

Ainda, nessa seção, outras atividades, nessa perspectiva, destacaram-se:  
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1. Procure, na reportagem, as frases que aparecem entre aspas84. 
a) As aspas foram usadas para dar uma informação ao leitor: que informação? 
b) Recorde a atividade de Língua Oral- Língua Escrita das páginas 38-39 da 
Unidade 1 e responda: em lugar das aspas, que outro sinal poderia ser usado para 
dar essa mesma informação ao leitor?(PPL1:159) 

  

Verificamos, mais uma vez, na reflexão proposta para o uso de uma das funções das 

aspas, uma preocupação em explorá-las a partir das propriedades do gênero textual em que o 

texto é materializado. Essa reflexão foi evidenciada, desde o comando inicial, quando a autora 

solicitou que o aluno procurasse na reportagem, ou seja, a atividade deixou claro que não se 

tratava de um texto qualquer. Ressaltamos, ainda, que com isso, não se fez uma generalização, 

partindo de uma reflexão do ponto de vista da tipologia (ou seja, o mais comum seria atribuir 

a textos tipologicamente narrativos uma freqüência de marcas de pontuação, caracterizando o 

discurso direto, pelo uso de dois pontos e travessões).  

Ao contrário, a atividade considerou a organização lingüístico-textual, característica 

do gênero reportagem, inclusive, no terceiro comando da atividade, solicitou que o aluno 

retornasse a atividades anteriores e percebesse que havia mais de uma possibilidade de 

informar ao leitor que as palavras entre aspas foram faladas por alguém, o que pareceu 

confirmar, no caso em pauta, a opção por uma abordagem da pontuação “em estreita conexão 

com os gêneros textuais”(SILVA, 2004). 

A coleção PPT, no MP, conforme já falamos, considerou a pontuação dentro dos 

aspectos normativos a serem considerados na produção de textos, embora tenha também 

assumido em suas orientações a abordagem desses aspectos, dentre eles, ortografia e 

acentuação, de forma “contextualizada”, ou seja, o texto seria o lugar concreto para a 

aprendizagem dessas questões.  

                                                 
84 Julgamos que o comando da atividade é muito feliz, no sentido de que disponibiliza uma espécie de “tomada” 
a qual apresenta o sinal gráfico (“ ”), posto que nas séries iniciais a ênfase parece recair em outras marcas de 
pontuação, como ponto, vírgula, em uma perspectiva mais normativa. 
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É importante considerar esses aspectos, quando procuramos analisar o tratamento dado 

à pontuação e suas relações com as propriedades dos gêneros textuais. De acordo com 

Mendonça (2003), considerar as estratégias dos gêneros textuais é um dos fatores que pode 

determinar as estratégias de pontuação a serem exploradas.  

Diante dessa perspectiva, verificamos na coleção PPT uma ausência de atividades que 

procurassem explorar as características dos gêneros textuais por uma questão bastante 

pontual, percebida ao longo de toda a análise: a coleção assumiu fazer uma abordagem 

“contextualizada”, mas desconsiderou a natureza específica dos gêneros distribuídos ao longo 

dos volumes, ora por que os tratava “genericamente”, ou seja, tudo é “texto”, deixando a 

cargo do professor e do aprendiz a responsabilidade de lançar mão do conhecimento de 

mundo para inferir se “aquele” fragmento de texto posto no livro didático era um conto, um 

romance, uma novela, uma crônica.  

Nesse sentido, não havia uma clareza nem uma preocupação da coleção em explicitar 

sistematicamente os gêneros textuais que estavam sendo trabalhados, embora o MP, nos seus 

pressupostos pedagógicos, tenha dedicado um espaço para falar dos gêneros, fazendo 

referência às concepções bakhtinianas de linguagem, ao assumir que “o enunciado reflete as 

condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 

(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua construção 

composicional (grifos nossos)” Bakhtin (1997, p.279) citado por MPPPT (2004, p.8) . 

Tais aspectos destacados pareceram comprometer o tratamento dado a alguns gêneros 

textuais, como podemos observar na atividade com o gênero “letra de música” nos dois 

últimos volumes da coleção:  
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Exemplos: 

É muito comum os autores de letra de música não usarem sinais de pontuação em seus 
textos. Apesar disso, podemos perceber perfeitamente, pelo sentido da letra, os sinais 
que caberiam nela. Sua tarefa é copiar a letra da música Condinome Beija-flor em seu 
caderno, pontuando-a adequadamente e expressivamente (PPT3:164). 

 
2. O autor praticamente não usou sinais de pontuação. Reescreva em seu caderno os 
trechos abaixo, pontuando-os adequadamente. Em seguida, justifique suas opções 
(PPT4:18). 

  

Em propostas de trabalhos como essas, nas quais se cria uma falsa necessidade de 

produção de pontuação, observamos a desconsideração da natureza lingüística do gênero que, 

por sua constituição, é mais “livre”, no sentido de uma maior “flutuação” desses recursos 

gráficos, a depender do estilo do compositor.  

Além disso, o gênero possui outra característica importantíssima que é a presença da 

melodia, responsável certamente por essa pequena ou ausente pontuação nas letras da música, 

já que a sua efetivação em contextos reais de circulação social dá-se num contínuo música-

letra, logo uma abordagem mais adequada deveria levar em consideração esses elementos 

característicos do gênero em análise.  

Essas considerações acima apontaram para outras questões: qual a necessidade, então, 

de pontuar “adequadamente” e “expressivamente”? Para que extrair fragmentos do texto para 

pontuá-los “adequadamente”? O que seria pontuar “adequadamente” um gênero dessa 

natureza? 

Além dessas questões, explicitamos também outros aspectos: primeiro a abordagem da 

pontuação nessa coleção parecia orientada significativamente por uma perspectiva sintática; 

segundo, a ocorrência de atividades num nível mais “textual”85.  

                                                 
85 Embora precisemos esclarecer que as aspas nessa palavra querem também revelar uma significativa realização 
dessas atividades a partir de frases, orações, parágrafos, retirados do texto para uma abordagem dita 
“contextualizada.”  
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No primeiro caso, em analogia com as gramáticas tradicionais, constatamos a 

tendência da coleção em evidenciar no tratamento da pontuação a parte mais “visível” na 

escrita: as funções sintáticas. 

 

Exemplo: 

 
1. Leia: “Quando ele trazia a carne, eles avançavam como se também quisessem comê-
lo”. 
A oração destacada tem valor de advérbio. Veja: Quando ele trazia a carne pode ser 
substituída por naquela hora, naquele momento. A regra é a mesma: se a oração com 
valor de advérbio inicia a frase, vem separada por vírgula. Procure no texto De tigres e 
elefantes outra oração em que ocorre o mesmo (PPT2:126). 
  

  

Além disso, outra ênfase dada ao tratar a pontuação na coleção incluiu atividades de 

reescrita de frases, de trechos de textos, utilizando a pontuação “adequada”; atividades em que 

o aluno foi solicitado a explicar/comentar o uso de determinado sinal de pontuação numa 

frase tirada do texto, num fragmento recortado do texto, como podemos observar: 

 

Exemplos: 

1. Estão faltando três vírgulas na passagem que você vai ler a seguir. Copie-a no 
caderno, pontuando-a adequadamente (PPT2:127). 
5. Comente, em seu caderno, o uso dos dois-pontos e das vírgulas no período 
abaixo (PPT3:126). 

 

 As atividades acima tomaram o texto como pretexto86 para tratar da identificação da 

falta de vírgulas, no primeiro caso, em uma abordagem mais “corretora/avaliativa”, deixando 

a cargo do professor a responsabilidade de verificar com os alunos a melhor organização das 

frases (inferimos, por conseguinte, um tratamento estritamente sintático para essa questão). 

No segundo caso, embora a atividade parecesse ter avançado no que diz respeito ao uso da 

                                                 
86 Não queremos negar a importância da fragmentação do texto em unidades menores para evidenciar alguns 
aspectos, sobretudo, normativos. A crítica, pois, é quanto à forma em que esse aspecto aparece na coleção.  
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pontuação, atuando na construção do texto, inclusive solicitando que os alunos comentassem, 

percebessem esse uso, a orientação trazida no MP da coleção, entretanto, “resvalava” ainda 

para um olhar mais sintático e menos semântico.  

Esse fato pareceu acentuar-se mais, já que a abordagem da pontuação na coleção 

privilegiou um trabalho no nível da frase, do período, do parágrafo, do trecho, extraídos, por 

sua vez, de textos e de fragmentos de outros textos, recortados ou adaptados para fins 

didáticos. Tais textos e fragmentos vinham acompanhados de referências que indicavam 

autor, local e data, mas não explicitavam sob que “forma” tais textos estavam materializados, 

o que nos levou a inferir que, para os autores, essas indicações seriam suficientes para um 

tratamento “contextualizado” da pontuação; e que estas “informações” poderiam estar muito 

mais a serviço das exigências do PNLD, nos quesitos “manutenção de unidade de sentido, 

indicação de cortes, supressões, adaptações” (em uma perspectiva editorial), que 

necessariamente de uma análise lingüística, tomando a pontuação como recurso importante na 

construção da textualidade, especialmente no momento atual, em que a consideração de tal 

aspecto tende a ser enfatizada como necessária ao desenvolvimento da competência 

comunicativa dos alunos.  

 

 
4.2.3 As atividades de pontuação das coleções PPL e PPP privilegiaram que 

“tendências” na sua transposição didática? 

 
 A coleção PPL, como já destacamos, assumiu desde o princípio um tratamento da 

pontuação nas suas relações entre “língua oral-língua escrita”. Não foi à toa que as atividades 

que trataram desde assunto concentraram-se predominantemente numa seção de título 

homônimo.  
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 Nesse sentido, não encontramos um tratamento didático da pontuação vinculado à 

necessidade de fixação de regras, pois nenhum comando solicitou que os alunos se 

relacionassem com a pontuação numa perspectiva lógico-gramatical, com orientações do tipo 

“a vírgula serve para separar orações coordenadas assindéticas”, por exemplo.  

 Ao contrário, a coleção explorou enfaticamente os aspectos entoacionais, rítmicos da 

fala, o que nos levou a inferir que a escrita, através dos sinais de pontuação, procurou 

reproduzir essas propriedades da linguagem falada, assumindo uma perspectiva mais pausal, 

associada à produção de sentido, sendo esta explicitada em vários momentos pelo MP da 

coleção, como podemos observar quando a autora diz que a atividade pretende levar os 

alunos a tomar consciência dos aspectos prosódicos da fala –entoação, ritmo, inflexões da 

voz, melodia da frase- e de sua tradução na escrita, por sinais de pontuação, bem como levá-

los a perceber o papel de destaque daqueles e destes na construção do sentido (MPPPL:14). 

 Kury (1982, p.1982) citado por Chacon (1997, p.2) afirma que, na tentativa de 

reproduzir as pausas, as cadências, o ritmo, a entoação da linguagem falada, a escrita utiliza 

certos SINAIS DE PONTUAÇÃO.  

 De acordo com Chacon (1997) a tentativa de recuperar (demarcar) na escrita aspectos 

rítmicos comuns à oralidade deve-se à íntima relação entre oralidade e escrita, justificativa 

que parece ter norteado o tratamento da pontuação ao longo dos volumes. 

         Chamamos a atenção para o fato de que, por um lado, essa tendência poderia representar 

um risco, por revelar certo tradicionalismo nas concepções de pontuação e, como 

conseqüência, a desconsideração da pontuação enquanto recurso que auxilia na organização 

do texto, imprimindo um “ritmo” mais próprio à escrita, inclusive no que se refere à sua 

atuação como elemento coesivo. 

 Por outro lado, alertamos para o fato de que a aposta na abordagem da pontuação 

“decorrente da pressuposição de que existe uma relação unívoca entre a prosódia da fala e a 
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pontuação da escrita” (ROCHA, 1998, p.5) poderia ter como conseqüência um efeito 

desastroso, isto é, a marcação não-padrão da pontuação. Principalmente, quando sabemos que 

o emprego de alguns sinais obedece a certa disciplina. Esse é um aspecto em que a coleção, 

embora não invista, (ou seja, em questões mais normativas), consegue, por sua vez, “driblar” 

esse risco, como podemos observar no dizer de CHACON (1997, p.5) 

 “Em outras palavras, ao se estabelecer, por meio da pontuação, um contraste prosódico 

entre estruturas, estabelecer-se-á, ao mesmo tempo, um contraste de sentido, configurando 

não o que tradicionalmente se percebe como uma alternância simplesmente prosódica, mas 

uma alternância prosódico-semântica”, perspectiva que a coleção “usa e abusa” na didatização 

desse objeto de ensino.  

 

Exemplo: 

 
3. As duas frases são iguais, só se distinguem pelo uso, na segunda, de um sinal: a 
vírgula. 
Entretanto, não é preciso ler as frases em voz alta para perceber que, na segunda, a 
pausa marcada pela vírgula: lendo silenciosamente as duas frases, percebemos, na 
nossa mente, a diferença de ritmo e de sentido entre elas. 
 
♦Leiam silenciosamente e comparem: 
Voltei para casa depois de cumprir meus afazeres. 
Voltei para casa, depois de cumprir meus afazeres. 
 
♦Concluam: que informações o uso da vírgula dá ao leitor que lê silenciosamente? 
(PPL2:165) 

 

 Já a coleção PPT, como mencionado, “alçou” a pontuação à condição de aspecto 

normativo na produção de textos, dedicando uma seção específica para abordá-la.  Embora a 

coleção tenha demonstrado, nas atividades propostas, certo “avanço”, no sentido de 

compreender a função da pontuação no interior dos enunciados (como, por exemplo, explicar 

o uso dos dois pontos nas frases do texto, explicar o uso da vírgula no parágrafo do texto), na 
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maioria dos casos analisados, as orientações trazidas pelo MP incorriam para um tratamento 

sintático “global” desse objeto de ensino, independentemente dos gêneros textuais em estudo.  

  

Exemplo: 

7. Comente, em seu caderno, o emprego dos dois-pontos no trecho a seguir: 
(PPT3:133) 

  

 A atividade acima proposta é acompanhada da seguinte orientação: “Os dois pontos 

foram utilizados para dar início a uma seqüência que explica, esclarece uma idéia anterior. 

Professor: Comentar que a seqüência ‘meu avô fazia conta no ábaco mais rápido do que os 

funcionários na registradora’  funciona como aposto, por que explica, esclarece o 

substantivo seguinte” (MPPPT3:44).  

 Observamos que as orientações da atividade subordinaram a produção do sentido a um 

“olhar” estritamente sintático para o uso dos dois-pontos. Tal opção pareceu legitimar-se pelo 

fato de a reflexão sobre a pontuação ocorrer no âmbito da oração, do período, isolados do 

todo, sob o viés de uma pseudo-contextualização. 

 De acordo com Mendonça (2006, p.210),  
 

“alguns professores, ao afirmarem trabalhar com gramática 
“contextualizada”, em que tudo seria abordado a partir da 
leitura do texto, mascaram, na verdade, uma prática de 
análise morfossintática de palavras, expressões ou períodos 
retirados de um texto de um texto de leitura, transformado 
em pretexto para a análise gramatical tradicional”.  

  

 Esse fato parece estar em sintonia com a perspectiva adotada pela coleção PPT na 

reflexão metalingüística proposta. Além disso, como já comentado no capítulo anterior, a 

coleção também assumiu sem nenhum problema o uso da nomenclatura para referir-se a 

alguns tópicos gramaticais87 do tipo: adjunto adverbial, aposto, enumeração, entre outros. 

                                                 
87  Ressaltamos que não há nenhum “pecado” em se fazer uso da nomenclatura ou refletir sobre as unidades 
menores do texto, especialmente para tratar dos usos mais normativos da pontuação, como o uso do ponto e da 
vírgula. Todavia, parece significativo não tomar os textos de forma “genérica”, desconhecendo-os enquanto 
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Aspecto que pareceu “abrir caminho” para um ensino voltado à fixação de regras e 

taxonomias, como podemos observar:  

 

Exemplo: 

 

5. Normalmente, o advérbio é colocado depois do verbo ou do complemento, quando 
ele existe. Nada impede, porém, que adjuntos adverbiais ocupem posições diferentes 
na frase. No entanto, quando deslocamos o adjunto adverbial de sua posição normal 
na frase, devemos marcar esse deslocamento por vírgula(s). 
Reescreva a frase abaixo no caderno, colocando o adjunto adverbial em todas as 
posições possíveis. Não se esqueça de que, quando ele não estiver em sua posição 
normal, deverá ser separado por vírgula(s) (PPP3:105). 

   Por ultimo, salientamos que os exemplos apresentados encontraram-se não somente 

nas seções específicas de “Pontuação”, mas também em outras como: “Gramática no texto”, 

“Expressão escrita”, “Exercitando a crítica”, “Conhecimentos gramaticais”, fenômeno que 

mereceu uma atenção especial quanto ao tipo de atividade proposta e as suas relações (mais 

gramaticais, mais textuais) com os “blocos monolíticos”, denominados seções, nos quais tais 

atividades distribuíram-se e que iremos discutir abaixo. 

 

 
4.2.4 Que tipos de atividades foram usadas para os alunos refletirem sobre 

o uso da pontuação? 
 

 Em relação a essa questão, procuramos verificar: as relações entre as atividades 

propostas e as seções em que se encontravam; a ocorrência de atividades de 

identificação/reconhecimento e de produção e os seus encaminhamentos. 

 Como já dito, a coleção PPL concentrou sistematicamente suas atividades de 

exploração da pontuação na seção “Língua oral - língua escrita”. Verificamos uma estreita 

                                                                                                                                                         
gêneros textuais, cujas características lingüístico-textuais, podem, inclusive, estar a serviço de um trabalho com a 
análise lingüística na perspectiva da textualidade e da normatividade.  
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relação entre os objetivos da seção e a orientação seguida no tratamento dado a esse objeto de 

ensino. Em outras palavras, verificamos que a distribuição das atividades de pontuação na 

referida seção revelava um predomínio dos aspectos prosódico-semânticos na abordagem 

desse conteúdo. 

 Nesse sentido, verificamos a ocorrência de seqüências inteiras de atividades88 na 

referida seção, cujos objetivos vincularam-se a abordagem da prosódia, atrelados à produção 

de sentido, para suprir as marcas da linguagem oral, quando “registradas” na escrita. 

 Observamos também uma ocorrência mínima de atividades de pontuação em outras 

seções, aspecto que nos chamou atenção pelo direcionamento que a abordagem da pontuação 

assumia quando encontrada naquelas seções. Por exemplo: em uma atividade localizada na 

seção “Interpretação escrita”, os alunos eram solicitados a explicar o uso das reticências no 

gênero “entrevista”. Nesse caso, e em outros localizados em seções diferentes, o trabalho com 

a pontuação “fugia” desse enfoque prosódico-semântico e concentrava-se numa perspectiva 

textual-discursiva, pois solicitava que o aluno percebesse que as aspas, utilizadas nas frases 

que anunciavam a entrevista, indicavam que eram citações de outras pessoas, não do 

jornalista, aspecto que enfocava a perspectiva textual-discursiva na abordagem da pontuação.  

 

Exemplo: 

 
2. Na parte inicial do texto, que precede e anuncia a entrevista, há duas frases entre 
aspas. 
a. Qual é a razão do uso das aspas nessas frases? (PPL3:158) 

 

 Em relação ao tipo de atividades, propostas para o ensino de pontuação, a coleção 

apresentou estratégias em que os alunos eram solicitados a refletir tanto no nível da 

                                                 
88 Ver a seção “Língua oral-língua escrita” ao longo dos volumes da coleção PPL. 
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identificação/observação quanto no nível da produção, com uma freqüência mais considerável 

de atividades de produção, conforme podemos observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 7 

 

PPL-TIPOS DE ATIVIDADES DE 
PONTUAÇÃO 

 
Tipos de atividades: Quantidade 

 
Produção 

 
30 

 
Identificação 

 
27 

Identificação/ 
Produção 

 
  1 

Total  
58 

 

 

 

 

  

 

 

 

 No que se refere às atividades de identificação, duas questões nos chamaram a 

atenção: a “íntima” relação entre estes tipos de atividade e o tratamento da pontuação com 

objetivos prosódico-semânticos (efetivando-se através de atividades no eixo de oralidade 

como falar e ler frases, prestando atenção na entoação); e a proposta de atividades no nível da 

identificação, sem necessariamente terem como objetivo a fixação e memorização de regras.  

Exemplos: 

 3.Se a frase fosse uma pergunta, seria escrita assim: 
 ● Médico psicanalista escreve livro sobre adolescência? 
 ● Alguns de vocês vão falar estas três frases – prestem atenção nas diferenças de 
entoação: 
  ● Médico psicanalista escreve livro sobre adolescência. 
  ● “Médico psicanalista escreve livro sobre adolescência!” 
  ● Médico psicanalista escreve livro sobre adolescência?  
 
5. Voluntários vão falar uma das cinco frases abaixo: cada um escolhe a frase que 
preferir. Os colegas ouvem, prestando atenção na entoação, e em seguida dizem que 
sinal ou sinais de pontuação devem estar ao final da frase na forma escrita. 
(PPL2:14-15)) 
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 As atividades de produção propostas por essa coleção trouxeram, na sua maioria, 

comandos nos quais os alunos eram solicitados a justificar, a concluir, a comparar, a explicar, 

a combinar, a comentar, a reescrever, ou seja, eram atividades cuja finalidade estava a serviço 

da reflexão e da construção de sentido, fundamental para que o aluno não só intuísse, mas 

percebesse e compreendesse a pontuação como um dos recursos de que o falante dispõe para 

construir sentido no texto escrito (MENDONÇA, 2003). 

 

Exemplos: 

6. Concluam: 
Na língua oral, como o ouvinte fica sabendo se a frase que falamos é uma 
declaração, ou uma pergunta, ou uma manifestação de algum espanto, ou de muito 
espanto, ou de surpresa? 
Na língua escrita, como o leitor fica sabendo se a frase que escrevemos é uma 
declaração, ou uma pergunta, ou uma manifestação de algum espanto, ou de muito 
espanto, ou de surpresa?(PPL2: 16) 
 
2. Observem esta frase no penúltimo verso do poema: 
“Mas passeava no jardim, pela manhã!!!” 
c.Observem que o último verso do poema é também uma exclamação com ênfase: 
“Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!” 
No tempo em que o poeta escreveu o poema, e também hoje, ainda há jardins e 
manhãs... Por que, para o poeta, essa frase é uma exclamação enfática? (PPL2: 140) 
 

 

 A coleção PPT, conforme explicitado, dedicou uma seção específica para tratar da 

pontuação. Curiosamente, na organização dos volumes, a seção “Pontuação” vinha sempre 

depois da seção “Conhecimentos gramaticais”, aspecto que talvez se vincule ao tratamento 

mais “normativo” desse objeto de ensino, com ênfase na fixação de regras e de 

nomenclaturas.  

Exemplo: 

2. Todas as passagens a seguir foram retiradas do livro A história do brinquedo, de 
Cristina von Atzingen. Sua tarefa é copiá-las no caderno, colocando os sinais de 
pontuação que estiverem faltando, segundo as indicações entre parênteses. (PPT2: 
47) 
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 Antes da atividade proposta acima vinha a explicitação do conteúdo da seção 

“Pontuação”. Nesse caso, o uso dos dois-pontos e da vírgula, o que já evidencia a abordagem 

sintática da coleção, ao afirmar que “a ordenação lógica dos termos numa frase exige que 

usemos sinais de pontuação” (PPT2:46).  

 É interessante observar, ainda, que, seguida da explicitação da concepção de 

pontuação assumida pela coleção, vinha a “caracterização” dos dois-pontos e da vírgula em 

exemplos tirados do texto, numa espécie de “definição”, já que “nela (na passagem do texto), 

os dois-pontos (:) são usados para introduzir uma explicação89”. 

 Outro aspecto percebido foi que a coleção, através dessa seção, assumiu que os sinais 

de pontuação seriam sempre estudados a partir de exemplos retirados dos textos lidos em cada 

capítulo. Esse fato não aconteceu, por exemplo, na atividade proposta logo em seguida e 

acima exemplificada.  

 Embora o comando da atividade informasse o título e autor do livro, o texto utilizado 

para trabalhar os dois-pontos e a vírgula não tinha sido trabalhado ao longo do capítulo, não 

se constituía sequer enquanto um dos dois textos básicos, apresentados geralmente na seção 

“Hora do texto”, sendo o primeiro texto, considerado principal, o ponto de partida para o 

estudo da pontuação, especialmente nos volumes de 5ª. e 6ª. séries, como atesta a resenha 

presente no Guia/2005 (cf. BRASIL, 2004).  

 Ao contrário, a referência bibliográfica feita no comando da atividade levou-nos a 

inferir que esta estava a serviço de um trabalho pseudo-contextual, em que o “uso” dos sinais 

de pontuação assumia um caráter de fixação dos conceitos outrora “definidos”. 

 Entretanto, nessa coleção, as atividades de pontuação não se concentraram somente na 

seção acima referida. Estas também foram encontradas em outras seções como “Hora do 

texto”, “Linguagem do texto”, “Expressão escrita”, “Gramática no texto”, “Exercitando a 
                                                 
89 Ressaltamos que essa definição é comumente encontrada nas gramáticas tradicionais, logo o “nela” (em 
referência à passagem do texto) parece não ser suficiente para garantir que se trata menos de uma definição e  
mais de uma abordagem da pontuação de forma contextualizada, como destaca tanto a coleção no MP.  
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crítica”, as quais pareceram direcionar o tratamento da pontuação para outra orientação, ou 

seja, para uma perspectiva mais “textual”, ainda que o lugar privilegiado para a reflexão da 

pontuação fosse a frase ou fragmentos de texto, sem explicitação do gênero no qual se 

materializava, como podemos ver a seguir: 

 

Exemplo: 

3. Explique o uso dos travessões (-), do ponto de exclamação (!) e do ponto de 
interrogação (?) na passagem a seguir: “- Sempre pensei que fossem monstros 
fabulosos! – disse o Unicórnio. – Está viva?” (PPT1:73) 
 
 
 Ainda em relação aos tipos de atividades propostas, observamos que a coleção PPT 

apresentou tanto atividades de identificação/reconhecimento quanto atividades de produção, 

sendo as últimas as que mais ocorreram, o que não quer dizer que tenham sido estratégias que 

possibilitassem aos alunos a reflexão da pontuação numa perspectiva textual-discursiva, como 

operador da textualidade, como podemos observar na tabela a seguir: 

 

 
Tabela 8 

 

 
PPT-TIPOS DE ATIVIDADES DE 

PONTUAÇÃO 
 
Tipos de atividades: Quantidade 

 
Produção 

 
31 

 
Identificação 

 
7 

Identificação/ 
Produção 

 
 4 

Total  
42 
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 Nesse sentido, verificamos a ocorrência de atividades de produção, cujos comandos 

solicitavam que os alunos pontuassem adequadamente; pontuassem textos intencionalmente 

“despontuados”; identificassem sinais faltando no texto e fizessem a pontuação adequada; 

reescrevessem frases, mudando a colocação de categorias gramaticais (conjunção/advérbio), e 

avaliassem  a pontuação em situações de produção de texto.  

 Compreendemos que os comandos acima sugeriram um tratamento da pontuação que 

pareceu caminhar numa perspectiva mais própria da gramática pedagógica tradicional, já que 

o comando para pontuar “adequadamente”, considerava as partes, em detrimento do todo, ou 

seja, desconsiderava as propriedades do gênero textual, o estilo do autor, entre outros 

aspectos, trazendo subjacente a autonomização das regras de pontuar.  

 

Exemplo: 

(...)  
Você, evidentemente, não que sua carta seja publicada com algum erro. Por isso, 
faça uma revisão criteriosa do texto, observando a grafia, a acentuação, a 
concordância e a pontuação. (“Exercitando a crítica” PPT4:42)  

 

 

 

Conclusões: 

 

 As coleções analisadas pareceram revelar orientações distintas para o tratamento da 

pontuação.  

 A coleção PPL assumiu uma tendência em abordar a pontuação numa perspectiva 

prosódico-semântica, explorando uma seção específica para tal objetivo. Procurou explorar os 

aspectos de prosódia marcados na escrita, para que o aluno percebesse os efeitos de sentido 
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operados pelas semelhanças e diferenças entre oralidade e escrita. Não propôs um ensino 

prescritivo para o ensino de pontuação, centrado em normas e regras, mas também não 

notamos uma sistematização para os casos de seu emprego em que há certa “disciplina” para 

efetivar-se adequadamente, sendo motivada pela natureza normativa de alguns sinais de 

pontuação em alguns contextos sintáticos. 

 Sobre essa questão, concordamos com Leal & Guimarães (2002, p.132) quando 

chamam a atenção para o fato de que conceber que a pontuação pode também desempenhar 

uma função prosódica não implica encará-la como sendo essa sua função primordial.  

 Nas relações estabelecidas entre pontuação e os gêneros textuais, a coleção PPL 

aproveitou as características dos gêneros, especialmente quando estes podiam ser explorados 

a partir dos seus recursos prosódicos (por exemplo:o gênero “poema”) na produção do 

sentido.  

 Os outros momentos em que a pontuação assumiu um caráter textual-discursivo, à 

revelia da abordagem prosódico-semântica, aconteceram nas atividades localizadas em outras 

seções. Nesse sentido, a abordagem contemplava a função textual-discursiva da pontuação, 

solicitando que os alunos refletissem sobre o uso/ a função de determinado sinal em um 

determinado gênero.  

 Evidenciamos, ainda, uma “íntima” relação entre as seções e a orientação da 

pontuação no tratamento didático proposto, assim como também a presença de atividades de 

identificação e de produção, ambas a serviço de um ensino de pontuação pautado na reflexão 

sobre seus aspectos prosódicos, semânticos, textuais e discursivos.  

 A coleção PPT assumiu um caráter mais normativo na abordagem da pontuação, 

aspecto que se evidenciou em função de um tratamento didático-metodológico em analogia 

com a gramática tradicional (numa ordem mais ou menos assim: exposição do conteúdo-

definição-exemplos-atividades), no nível da frase, ou no nível de fragmentos tirados de textos; 



 186

estes, por sua vez, desconsiderados do ponto de vista de sua materialização enquanto gêneros 

textuais.  

 Os textos trabalhados se prestavam à condição de pretexto para que os alunos 

pudessem (re)pontuar adequadamente e operar sintaticamente através das funções de alguns 

sinais de pontuação no interior dos “textos” (entenda-se também frases, orações, períodos).  

   Concordamos novamente com Leal & Guimarães (2002, p.133) ao afirmarem que: 
 

“se por um lado a flutuação e as decisões dependem do 
domínio ou competência do usuário em refletir sobre a 
estruturação do texto, sobre as relações entre as diversas partes 
que o compõem e sobre os efeitos de sentido que se pretende 
provocar, por outro lado essas decisões e flutuações estão 
também amarradas às características dos gêneros textuais a 
serem produzidos”. 

 

 Também evidenciamos a relação entre as seções e a abordagem da pontuação. Nas 

seções que não eram específicas de “Pontuação”, as atividades se prestavam a observar o 

funcionamento de determinado sinal “no texto”. É lógico que esse trabalho poderia assumir 

dimensões mais amplas se tivesse se voltado para uma perspectiva menos estritamente 

sintática e mais discursiva, considerando, também, que a natureza constitutiva de 

determinados gêneros poderia, inclusive, explicitar momentos em que o uso de determinados 

sinais não poderia estar ao arbítrio do produtor de textos.  

 Cabe, pois, à escola, o desafio do ensino da pontuação que não veja a fragmentação do 

texto em unidades menores como um “pecado”, advindo de uma perspectiva tradicional de 

ensino, mas a serviço de um trabalho com a análise lingüística, no tratamento de alguns 

aspectos normativos, exigidos no uso de determinados sinais de pontuação, como a vírgula e o 

ponto, por exemplo; assim como também considerar as características lingüísticas de alguns 

gêneros textuais para o trabalho com a pontuação e a produção de sentido.  
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CAPÍTULO 5- ANÁLISE DE RESULTADOS III: o tratamento dado à 
variação lingüística  nos LDPs 
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5.1 VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA: 
 
 

Plataforma 
Não põe corda no meu bloco 

Nem vem com teu carro-chefe 
Não dá ordem ao pessoal 
Não traz lema nem divisa 
Que a gente não precisa 

Que organizem nosso carnaval 
Não sou candidato a nada 
Meu negócio é madrugada 

Mas meu coração não se conforma 
O meu peito é do contra 
E por isso mete bronca 
Neste samba plataforma 

Por um bloco 
Que derrube esse coreto 
Por passistas à vontade 

Que não dancem o minueto 
Por um bloco 

Sem bandeira ou fingimento 
Que balance e abagunce 
O desfile e o julgamento 

Por um bloco que aumente 
O movimento 

Que sacuda e arrebente 
(João Bosco) 

   

A epígrafe que abre esse capítulo metaforicamente nos chama a atenção para que não 

dancemos o “minueto” de uma discussão sobre linguagem que “põe corda no nosso bloco”, ou 

seja, uma discussão sobre linguagem que fica presa a um argumento de que a língua 

portuguesa está sendo massacrada e exterminada, o que revela, por um lado, uma crença de 

que a língua portuguesa falada no Brasil apresentaria uma unidade lingüística; e, por outro 

lado, implicaria a negação do seu alto grau de diversidade e de variabilidade, explicada por 

diferenças regionais e por fatores político-econômicos (BAGNO, 1999). 

 Tal posicionamento ignora a natureza essencialmente dinâmica e inevitável da 

linguagem, ou seja, o fato de que todas as línguas variam, de que não existe nenhuma 

sociedade ou comunidade na qual  todos falem da mesma forma.  
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Nessa perspectiva, emerge o conceito de variação lingüística enquanto “reflexo da 

variedade social e, como em todas as sociedades existe alguma diferença de status ou de 

papel, essas diferenças se refletem na linguagem” (POSSENTI, 2002).  

 Ressaltamos, ainda, que essa “dinamicidade” não é privilégio somente da fala; a 

escrita também muda, em um ritmo mais lento, diacronicamente falando. Chagas (2004, 

p.141) afirma que “embora seja algo conhecido que as línguas mudam, tanto em sua forma 

falada como em sua forma escrita, a língua escrita é sempre mais conservadora do que a 

língua falada”.  Sincronicamente, o registro escrito também varia, haja vista a interação 

discursiva efetivada por meio de diferentes gêneros textuais que procuram atender a 

interlocutores e situações sociocomunicativas diversos.  

 Nesse sentido, compreendemos que seria importante, ao lado das considerações acima, 

refletir sobre o papel da normatividade90 no ensino de língua, especialmente em um contexto 

atual, cujo discurso acadêmico parece concentrar sua “força” na priorização de um trabalho 

voltado para questões de textualidade.   

 Sendo assim, considerando a dimensão normativa da análise lingüística e a variação 

lingüística como elemento constitutivo das línguas e um dos aspectos de tal dimensão, 

procuramos verificar a didatização desse objeto de ensino nos livros didáticos, haja vista que, 

em consonância com Biruel e Morais (no prelo), 

 

(...) numa sociedade letrada circulam diferentes 
gêneros com diferentes especificidades, torna-se 
fundamental que a ação escolar assuma a tarefa 
didática de buscar promover uma explicitação, pelo 
sujeito aprendiz, dos aspectos de textualidade, mas 
também, daqueles aspectos normativos que, juntos, 
constituirão o gênero do discurso que este queira 
produzir. 

 
 

                                                 
90 Especialmente quando percebemos as “distorções” sofridas por esse termo (e seus derivados) quando 
associado equivocadamente ainda à  gramática tradicional e seu conjunto de regras.   
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 Nessa perspectiva, compreendemos que “dicotomizar” a abordagem da análise 

lingüística, privilegiando aspectos mais textuais em detrimento de um tratamento no nível 

mais normativo, seria perder de vista que “numa perspectiva construtivista de ensino (...) 

também os aspectos de normatividade são merecedores de práticas contínuas e sistemáticas 

em sala de aula, para que o aluno venha explicitar seus conhecimentos”, principalmente 

quando certas práticas pedagógicas ainda revelam um investimento da análise lingüística 

centrada na classificação e na memorização de regras de gramática tradicional. (BIRUEL & 

MORAIS, no prelo). 

Salientamos, ainda, a urgência de garantir situações didáticas em que os alunos sejam 

expostos à(s) norma(s) de uso real da língua, não àquela concepção de norma vista como 

sinônimo de gramática escolar tradicional, predominante difundida; mas, de fato, àquela(s) 

que é(são) normal(is), freqüente(s), habitual(is) (cf. MATTOS E SILVA, 1997). 

 No dizer de Bagno (2003), a concepção de norma como regra imposta é muito mais 

um preconceito do que um conceito, já que a língua é concebida como única e estática.  

 Já a concepção de norma, vista como regularidade, refere-se ao uso concreto da 

linguagem empregada pelos cidadãos mais escolarizados da sociedade e, em termos gerais, 

também com mais condições de acesso aos bens materiais. Embora a situação sócio-

econômica desses falantes seja um fator importante na definição do que é concebido como 

lingüisticamente “normal”,  não basta para a instauração da norma imposta pela gramática-

padrão como única a ser considerada, visto que tal argumento não tem sustentação científica. 

Ao contrário, a realização concreta da linguagem, tomando como critério falantes com 

escolaridade superior completa, imprime a necessidade de atualização/revisão dessa variedade 

tida como norma padrão, em virtude das constatações de alguns estudos, como os realizados 

pelo projeto NURC (Projeto de Estudo Conjunto e Coordenado da Norma Lingüística Oral 

Culta de Cinco das Principais Capitais Brasileiras), cujo objetivo residiu em observar a altura 
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social dos fatos lingüísticos e de depreender a norma idiomática fundada no uso real da língua 

(CUNHA, 1985 apud MATTOS E SILVA, 2003). 

De acordo com Mattos e Silva (2003), no Projeto NURC havia não somente um 

caráter de pesquisa, ou seja, a descrição dos usos orais cultos (entenda-se por “cultos” os 

indivíduos que tivessem ensino superior concluído), mas também um caráter pedagógico 

explícito, como se pode observar nos cinco últimos objetivos expostos abaixo: 

 

1. Dispor de material sistematicamente levantado que possibilite o estudo da modalidade oral 
culta da língua portuguesa em seus aspectos fonético, fonológico, morfo-sintático, sintático, 
lexical e estilístico; 
2. Ajustar o ensino da língua portuguesa, em todos os seus graus, a uma realidade lingüística 
concreta, evitando a imposição indiscriminada de uma só norma histórico-literária, por meio 
de um tratamento menos prescritivo e mais ajustado às diferenças lingüísticas e culturais do 
país; 
3. Superar o empirismo na aprendizagem e ensino da língua-padrão pelo estabelecimento de 
uma norma culta real; 
4. Basear o ensino em princípios metodológicos apoiados em dados lingüísticos 
cientificamente estabelecidos;  
5. Conhecer as normas tradicionais que estão vivas e quais as superadas, a fim de não 
sobrecarregar o ensino com fatos lingüísticos inoperantes; 
6. Corrigir distorções do esquema tradicional da educação, entravado por uma orientação 
acadêmica e beletrista (FREITAS, 1973 apud MATTOS E SILVA, 2003). 
 
  

Nessa direção, compreendemos, assim como Marcuschi (2003, p.26), que a escola 

precisa livrar-se dos mitos de que existe uma única forma correta de falar, que seria aquela 

que se parece com a escrita; de que a escrita é o espelho da fala, “já que a escrita de uma 

língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um 

deles tenha em um momento histórico”.  

 Redimensionamos, portanto, a compreensão do conceito de norma, de modelo ideal de 

língua, para o de variedades de prestígio ou variedades prestigiadas, para classificar as 

variedades lingüísticas realizadas pelos falantes urbanos de escolarização elevada (BAGNO, 

2003), aspecto que precisa ser mais bem tratado pela escola e pelos que fazem os textos do 

saber, para que não se reproduza o preconceito lingüístico.  
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Portanto, acreditamos ser necessário não somente mencionar a existência das 

variedades lingüísticas, mas trazê-las mais explicitamente a essa discussão, especialmente 

quando sabemos que em nossa sociedade existe uma tradição em considerá-las a partir de uma 

escala valorativa, ou seja, sob o viés taxativo do “certo e do errado”, o que parece 

comprometer o desenvolvimento da competência comunicativa, por não tornar a escola aberta 

à pluralidade dos discursos (TRAVAGLIA, 2002). 

 

5.1.1 Variedades lingüísticas: dialetos e registros 

 

 Segundo Halliday, McIntosh e Strevens (1973 apud TRAVAGLIA, 2002), 

basicamente são dois os tipos de variedades lingüísticas: os dialetos e os registros (estilos). 

Os dialetos são variedades que ocorrem em função das pessoas que utilizam a língua, 

ou seja, os emissores. As variações dialetais podem se dar nas dimensões regional, social, 

etária, do sexo, da geração, da função profissional. Nesse sentido, é preciso considerar que 

cada pessoa traz em si uma série de características que se traduzem no seu modo de se 

expressar manifestadas em cada um dessas dimensões. 

Um exemplo dessa variedade, numa dimensão regional, está na ocorrência de aipim, 

mandioca, macaxeira (para designar a mesma raiz); numa dimensão da função social, a 

substituição do l por r para marcar na pronúncia palavras como 

“problema/probrema/Cláudio/Craúdio”; numa dimensão etária, para referir-se às pessoas de 

forma positiva com expressões do tipo: “irado”, “fera”, “massa”; numa dimensão profissional, 

através dos jargões policiais - para fazer menção à pessoa, por exemplo, diz-se 

“elemento/sujeito”, entre outros casos. 

Os registros, por sua vez, são variedades que ocorrem em função do uso que se faz da 

língua, em função da situação em que o usuário e o interlocutor estão envolvidos. Isto é, para 
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que possamos nos fazer compreender nas diversas situações sócio-comunicativas, faz-se 

necessário adequarmo-nos do ponto de vista do nível de linguagem ao nosso interlocutor, já 

que não nos dirigimos a uma criança, a um colega de trabalho, a uma autoridade da mesma 

forma. O nível de formalidade, o gênero textual, as escolhas lingüístico-discursivas variarão 

em função do interlocutor e, conseqüentemente, da necessidade de uma melhor interação 

entre os usuários da língua. 

Dessa forma, os registros podem ser classificados como sendo de três tipos de acordo 

com: o grau de formalismo (formal/informal), modalidade de uso (falado/escrito) e sintonia 

(status/tecnicidade/cortesia/norma).  

 Os PCN (1998) de Língua Portuguesa, destinados ao 3º. e 4º. ciclos do Ensino 

Fundamental, no referente à prática de análise lingüística, dão orientações didáticas 

específicas para alguns conteúdos, contemplando, assim a variação lingüística. Esse 

documento reconhece a priori: que a língua portuguesa é uma unidade composta de muitas 

variedades; reconhece que o aluno já chega à escola conhecendo uma dessas variedades, em 

função de já estar inserido em uma comunidade de falantes, e que este, inclusive, pode ter 

vivido a experiência de ter sido discriminado lingüisticamente em alguma instância de 

comunicação.  

 Logo, a escola não pode “tratar as variedades lingüísticas que mais se afastam dos 

padrões estabelecidos pela gramática tradicional e das formas diferentes daquelas que se 

fixaram na escrita como se fossem desvios ou incorreções” (BRASIL, 1998, p.82) não 

somente por uma questão metodológica, mas também pela tarefa nada simples de se 

estabelecer qual é de fato a forma padrão, já que o próprio padrão varia e depende das 

situações reais de uso. 

 Nessa perspectiva, corroboramos com uma prática de análise lingüística que 

desenvolva a competência comunicativa do falante, garantindo que este possa fazer uso cada 
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vez maior dos recursos da língua de forma adequada a cada situação de interação 

comunicativa (TRAVAGLIA, 2003). 

 Entretanto, sabemos das dificuldades em operacionalizar um trabalho didático dessa 

natureza, seja na sala de aula, seja nos textos do saber, conforme nos apontam alguns estudos 

já realizados. 

Cordeiro (2005), ao analisar as concepções e práticas de professores de 3ª. e 4ª. séries 

do ensino fundamental sobre a variação lingüística, conclui que aquelas docentes mostraram 

ter alguns contatos sobre as discussões teóricas em torno da variação lingüística, mas não 

conseguiram operacionalizar situações concretas em sala de aula que viabilizassem a reflexão 

do aluno sobre esse fenômeno, não garantindo, assim, o desenvolvimento da competência 

comunicativa.  

Dionísio (2003), ao analisar atividades de variação lingüística propostas por autores de 

livros didáticos, constatou que tais autores ainda “estão acertando o passo” no estudo desse 

objeto de conhecimento pela inconsistência nas propostas observadas nas coleções em estudo.  

Morais e Biruel (2005) também analisaram o tratamento didático da variação 

lingüística em textos do saber destinados às séries iniciais do Ensino Fundamental. Os 

pesquisadores constataram um processo de didatização ineficiente no tocante a esse objeto de 

ensino, já que as coleções analisadas pareceram presas a uma visão homogênea de “norma 

culta”, pouco proporcionando aos alunos reflexões que contribuíssem para a superação da 

relação sinonímica historicamente difundida: norma culta = gramática normativa tradicional. 

Visando também contribuir com as discussões sobre a didatização da análise 

lingüística, no tocante à variação lingüística, procuraremos ao longo desse capítulo, verificar 

como os autores de livros didáticos destinados aos 3º. e 4º. ciclos do Ensino Fundamental 

estão “tratando” esse objeto de ensino nas orientações e propostas didáticas presentes nas 

coleções em análise. Para isso, buscaremos responder às questões que seguem: 
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♦ Existia um ensino sistemático de variação lingüística ao longo das séries? O que o Manual 

do Professor revelava sobre essa questão? 

♦ O ensino proposto levava os alunos a se apropriarem da concordância verbo-nominal 

prestigiada? 

♦ Discutia-se a adequação de linguagem, observando a questão da (in)formalidade nos 

discursos? 

♦ Que tipos de atividades eram usadas para os alunos refletirem sobre o uso da variação 

lingüística? 

 

 

5.2  Existia um ensino sistemático de variação lingüística91 ao longo das 

séries? O que o Manual do Professor revelava sobre essa questão? 

 

 No intuito de respondermos a essa dupla pergunta, procuramos verificar o número de 

atividades de variação lingüística (VL) ao longo dos volumes, assim como o lugar desse 

objeto de ensino nas orientações propostas no MP de cada coleção, para percebermos as 

implicações entre o que teoricamente foi assumido e o que didaticamente foi proposto.  

 A princípio, observamos nas duas coleções em análise (PPL e PPT) a ocorrência de 

atividades de variação lingüística, o que não assegurou que ambas propuseram um ensino 

sistemático desse objeto de ensino, aspecto que poderá ser constatado mais a fundo quando 

                                                 
91 Destacamos que, na coleta dos dados, também consideramos no campo da variação lingüística (VL), as 
atividades de concordância verbo-nominal, já que tradicionalmente, esse conteúdo gramatical foi “responsável” 
por tratar da VL numa “via de mão única”, ou seja, considerando uma única variedade considerada padrão, 
idealizada, sem correspondência, em muitos casos, à inerente dinamicidade da língua, consagrando o ensino do 
“certo e do errado”.  
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fizermos uso de outros elementos para compreendermos esse primeiro “olhar” de caráter 

quantitativo. 

 Nessa perspectiva, apresentamos a seguir duas tabelas contendo a freqüência de 

atividades de variação lingüística e de concordância verbo-nominal (CVN) na coleção PPL, 

sobre a qual primeiramente iremos levantar nossas considerações. 

Tabela 9: Quantidade de atividades de variação lingüística 
 

  
COL. PPL (PORTUGUÊS: UMA 

PROPOSTA PARA O 
LETRAMENTO) 

 
5ª. 

 
12 

 
6ª. 

 
17 

 
7ª. 

 
14 

 
8ª. 

 
30 

 

 

 

 

 

 
       Tabela 10: Quantidade de atividades de concordância verbo-nominal 

 

COL. PPL (PORTUGUÊS: UMA 
PROPOSTA PARA O 

LETRAMENTO) 
 
5ª. 

 
5 

 
6ª. 

 
0 

 
7ª. 

 
6 

 
8ª. 

 
0 

 

 

 

 

 

 

De antemão, as tabelas acima nos permitiram constatar um investimento significativo 

da coleção PPL em atividades de VL e um mínimo de atividades de CVN, o que nos levou a 

inferir a opção por uma abordagem menos gramatical, no sentido de não investir 

excessivamente em atividades para fixação de regras de CVN – o que estaria em “sintonia” 

com prescrições gramaticais mais conservadoras–,  e mais pautada numa perspectiva de 
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reflexão das situações concretas de uso e de manifestação da língua, no que se refere ao que 

lingüisticamente caracteriza os interlocutores (dialetos e registros).  

Para tanto, fomos verificar no MP da coleção PPL se havia alguma discussão sobre a 

VL ou em que momento(s) a explicitação sobre esse objeto de ensino contumazmente 

aparecia. Localizamos, dentre os objetivos propostos por algumas seções, uma consideração 

quanto à adequação da variedade lingüística e do registro utilizado em um dos momentos de 

avaliação dos textos produzidos (MPPPL:20).  

Na seção “Vocabulário”, dentre seus objetivos, verificamos que um deles se propôs a 

desenvolver a habilidade de determinar, com precisão, o significado das palavras, 

identificando semelhanças e diferenças. Nas diferenças, um dos pontos era perceber as 

variações regionais ou sociais do ponto de vista do léxico (MPPPL:26).  

Na seção “Reflexão sobre a língua” (RSL), vimos que o MP propôs um ensino de VL 

mais pontual, assumindo uma abordagem em que os alunos pudessem “identificar as 

variedades da língua portuguesa, reconhecendo suas diferenças lingüísticas e as regularidades 

intrínsecas a cada uma, e atribuindo-lhes igual valor, rejeitando preconceitos e 

discriminações” (MPPPL:27). Além disso, nessa mesma seção, o objetivo que pretendia dar 

conta da reflexão sobre o sistema lingüístico (em seus aspectos morfológicos e sintáticos) 

levava em consideração sua ocorrência em função das diferenças do registro, da variedade da 

língua (MPPL:28).  

Logo, inferimos que a seção RSL seria o “lugar” em potencial para a sistematização 

das atividades VL, ainda que a autora tivesse ressaltado que a organização das seções era de 

natureza meramente metodológica, aspecto que procuramos examinar, ao trazermos a 

distribuição das atividades de VL por seção no gráfico abaixo: 
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Distribuição das atividades de variação lingüística por 
seção na coleção PPL
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Gráfico 5 
 
 
 

Observando o gráfico acima, constatamos que o “lugar privilegiado” da VL na coleção 

PPL foi a seção RSL. As outras ocorrências de VL em outras seções pareceram atestar o 

caráter “fluido” da abordagem dos objetos de conhecimento lingüístico na referida coleção, o 

que reiterou a afirmação da autora de que eram áreas que serviam prioritariamente para 

organizar didaticamente o processo de aprendizagem da língua. No dizer da autora: “Na 

verdade, há grande fluidez e freqüente sobreposição entre elas (as áreas): os limites são 

artificiais, embora necessários para os fins acima citados” (MPPPL:11). 

Em linhas gerais, podemos constatar que a coleção propôs uma reflexão sobre a VL 

que, sistematicamente, foi complexificando-se ao longo dos volumes, em função da temática 

de cada volume, que, por sua vez, parecia estar articulada à (tão desejada) faixa etária em que 

os alunos deveriam encontrar-se naquela determinada série. Assim, por exemplo, no volume 

destinado à 5ª. série, discutindo a temática “Quem é que eu sou?”, a autora aproveitou para, 
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na discussão da passagem da infância para a adolescência, trabalhar na seção “Reflexão sobe 

a língua” o uso das gírias usadas por crianças e adolescentes e as situações em que estas 

podiam ou não ser utilizadas a partir de um texto autêntico (cf. PPL1:22-24). Ao longo dos 

volumes, as atividades foram incorporando reflexões sobre as variações regionais, históricas, 

de registro, a partir de situações concretas de ensino.  

Em seguida, procuramos também verificar a ocorrência de atividades de CVN na 

coleção PPL através do gráfico apresentado abaixo: 

Distribuição das atividades de concordância verbo-
nominal por seção na coleção PPL
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   Gráfico 6 

 
 
 

 
 Neste gráfico, observamos o pouco investimento em atividades de concordância 

verbo-nominal, isto é, ao longo da coleção, vimos a ocorrência de 11 atividades, 

“curiosamente” todas localizadas na seção RSL, parecendo confirmar a natureza normativa 
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desse objeto de conhecimento lingüístico, que a nosso ver não pode deixar de ser 

sistematicamente trabalhado.  

Isto nos levou a inferir que, se por um lado, a coleção optou por um investimento mais 

“sociolingüístico” e menos “gramatical”; por outro lado, compreendemos que a ausência de 

um ensino mais freqüente e mais sistemático da CVN vinculado às variedades de registro 

pareceu desconsiderar que “a discussão sobre o combate ao preconceito lingüístico deveria 

incluir a questão do ensino-aprendizado da concordância verbo-nominal prescrita (grifos 

nossos) na norma de prestígio” (BIRUEL, 2002), já que “é esse, talvez, o fato sintático mais 

transparente da sintaxe brasileira em relação ao português padrão e ao português europeu e 

também para efeitos de estigmatização (grifos nossos) dos falantes brasileiros” (MATTOS E 

SILVA, 2003).  

Também procuramos quantificar as atividades de variação lingüística e de 

concordância verbo-nominal na coleção PPT, conforme apresentamos nas tabelas abaixo: 

  Tabela 11: Quantidade de atividades de variação lingüística  
 

COL. PPT(PORTUGUÊS PARA 
TODOS) 

 
5ª. 

 
20 

 
6ª. 

 
9 

 
7ª. 

 
14 

 
8ª. 

 
6 
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   Tabela 12: Quantidade de atividades de concordância verbo-nominal 
 

COL. PPT(PORTUGUÊS PARA 
TODOS) 

 
5ª. 

 
12 

 
6ª. 

 
12 

 
7ª. 

 
5 

 
8ª. 

 
10 

 

 

 

 

 

 

As tabelas acima nos permitiram constatar que também na coleção PPT houve 

propostas de atividades de VL e de CVN. Entretanto, também salientamos que os dados 

quantitativos não foram suficientes para assegurarmos que ocorreu um ensino sistemático, a 

serviço da reflexão sobre esse objeto de ensino. Ou seja, os números nos deram pistas do 

“investimento” feito pela coleção sobre o conteúdo em análise, mas consideramos também 

necessário um “olhar” mais qualitativo sobre outros elementos, como o tipo de atividade 

proposto, além das perspectivas assumidas pelo MP da coleção, a fim de que pudéssemos 

construir nossa interpretação sobre os dados. 

Encontramos uma menção à variação lingüística no MP dessa coleção, na exposição 

da seção “Estudo do Vocabulário”, quando na proposta de ampliação do léxico do aluno os 

autores afirmam considerar “também os usos regionais e as expressões”, promovendo “a 

comparação entre uso formal e informal da língua (MPPPT:17).  

Outro posicionamento também pôde ser visto na seção “Conhecimentos gramaticais 

(CG)”, quando os autores atribuíram ao professor, considerado mediador do debate e 

orientador do processo de aprendizagem, a responsabilidade de “conduzir a classe a uma 

conclusão mais ampla possível que considere as variáveis da língua, seu uso formal e 

informal, as diferenças entre a escrita e a fala e as especificidades da norma culta” 

(MPPPT1:20). 
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Ante tais afirmações, nos indagamos: o que seria chegar a uma conclusão mais ampla 

possível? Não há clareza na atribuição. Depois, pareceu-nos problemático “considerar as 

diferenças entre a escrita e a fala” sem refletir com o professor que essa questão não envolve 

apenas diferenças, que também há semelhanças entre fala e escrita, ou seja, que é uma questão 

complexa e variada conforme nos diz Marcuschi (2004, p.45): “as semelhanças são maiores 

do que as diferenças tanto nos aspectos lingüísticos quanto nos aspectos sociocomunicativos 

(...) as relações de semelhanças e diferenças não são estanques nem dicotômicas, mas 

contínuas ou pelo menos graduais (...)”.   

Além disso, ao professor também foi dada a tarefa de considerar as especificidades da 

“norma culta” e nos questionamos que concepção de norma culta revelou-se na didatização 

proposta pela coleção, se logo depois os autores admoestaram para o perigo do “rompimento 

entre as normas da língua culta e o uso da língua como instrumento de comunicação” 

(MPPPT:20)  em função de uma avaliação relativa aos conhecimentos gramaticais restrita a 

exercícios pontuais.  

Diante disso, uma dúvida instaurou-se: essa admoestação foi dada pelos autores aos 

próprios autores, já que foram eles os propositores da didatização da VL e da CVN na referida 

coleção; ou ao professor, mais uma vez incumbido dessa responsabilidade? 

Verificamos que a coleção PPT não promoveu um ensino tão sistemático sobre a VL, 

ou seja, não havia uma seção92 específica para tratar da questão e as atividades que tratavam 

do tema apareceram em meio a atividades de análise textual, em seções do tipo: “A linguagem 

dos textos”, “Hora do texto”, “Gramática do texto”, “Expressão escrita”, com certa ênfase nas 

duas últimas seções citadas, conforme podemos observar no gráfico abaixo: 

                                                 
92 O que talvez não seja garantia para um ensino sistemático, especialmente se se considera a necessidade de  
integração dos eixos do ensino de língua. 
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Distribuição das atividades de variação lingüística por 
seção na coleção PPT

1
1

3

6

2

5

0
0

2

0

0
1

1

6

0

0

0
0

1

0

0

4

5

4

1

0

0
0

0

0

0

0

1

1

3
0

0
0

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

HT

CG

GT

EE

EC

LT

ORT

AC

EV

PCC

5ª 6ª 7ª 8ª
 

Gráfico 7 
 

 
 

Com relação à sistematização das atividades de CVN, entretanto, constatamos o 

contrário: as atividades concentraram-se, ao longo dos volumes, prioritariamente na seção 

“Conhecimentos gramaticais”, com significativa expressão também na seção “Gramática no 

texto”, como podemos observar no gráfico abaixo: 

 



 204

Distribuição das atividades de concordância verbo-
nominal por seção na coleção PPT
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Gráfico 8 

 

 

Diferentemente da coleção PPL, a coleção PPT investiu mais em atividades de CVN, 

em seções específicas de gramática, o que parece, por um lado, atestar o caráter “normativo” 

dado ao objeto de ensino e, por outro lado, a necessidade de se considerar a ambigüidade do 

termo implicada e evidenciada numa didatização marcada por atividades de reescrita, 

levando-nos a inferir a promoção do “ensino do certo e do errado”, questão que discutiremos 

a seguir. 
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5.2.1 O ensino proposto levava os alunos a se apropriarem da concordância 

verbo-nominal prestigiada? 

  

Conforme gráfico já apresentado, a coleção PPL trouxe poucas atividades de CVN, 

relativas às regras preconizadas na gramática tradicional e exigidas em determinados 

contextos situacionais, ou seja, um montante de 11 atividades. Aspecto que nos pareceu 

preocupante, quando sabemos que, embora o uso do padrão prestigiado não constitua, em si, e 

intrinsecamente, um uso de boa linguagem, a avaliação que é feita sobre os falantes que não 

se apropriaram desse uso dá-se pelo viés sociocultural, condicionado pelo viés 

socioeconômico, espaço, portanto, privilegiado para a efetiva estigmatização lingüística. 

Compreendemos, então, que pareceu não ser suficiente que quatro volumes de uma 

coleção apresentem um número tão pequeno de atividades, abordando basicamente estes 

aspectos da CVN: o emprego do meio/meia93, a concordância ideológica, a impessoalidade do 

verbo haver (haver = existir) como podemos observar: 

Exemplo:  

1. Escreva as frases abaixo em seu caderno, substituindo o verbo existir pelo verbo 
haver: (PPL1: 180-181). 

 

Com relação a essa atividade, a autora informou haver um desvio atualmente freqüente 

na linguagem corrente na flexão do verbo haver e por isso justifica que um dos objetivos da 

                                                 
93 O emprego do “meio/meia” é um caso que não se encontra na gramática tradicional no capítulo destinado à 
concordância nominal. É comum encontrar sua abordagem em espaços denominados: “Expressões e palavras 
que merecem estudo particular” (PASQUALE & ULISSES, 2003); “Questões notacionais da língua” (CEREJA 
& MAGALHÃES). Consideramos esse fenômeno no campo da concordância nominal, já que, com freqüência, 
esse termo é inadequadamente flexionado na fala. Nesse caso, não parece suficiente conhecer o que é um 
advérbio ou um adjetivo, mas incorporar no uso essas funções que operam semântica e morfossintaticamente. 
Além disso, nos contextos de uso da língua, ou melhor, na norma de prestígio é exigido seu emprego atendendo 
adequadamente a essas funções.   
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atividade era levar o aluno a identificar a impessoalidade do verbo “haver” e a usá-lo 

adequadamente como verbo impessoal.  

A orientação dada no MP levou-nos a inferir que o termo desvio parece trazer 

subjacente à idéia de um padrão, de um modelo que precisa ser considerado/respeitado, até 

por que não pode haver desvio se não houver um caminho certo a seguir. O termo corrente, 

por sua vez, permitiu reportarmo-nos à idéia de uma linguagem popular, de massa.  

Destacamos, ainda, que antes do comando da atividade, os alunos foram solicitados a 

observarem duas formas diferentes de se dizer a mesma coisa, ou seja, a informação como 

estava no texto, no caso a frase com o verbo existir, concordando com o referente, e, depois, a 

mesma informação, só que agora com o verbo haver, marcando a impessoalidade. Também os 

alunos foram solicitados a comparar as duas frases e só depois foram escrevê-las, fazendo 

aquelas “velhas” substituições do verbo existir pelo verbo haver.  

Nesse caso, observamos que os alunos, antes de realizarem a atividade, não foram 

sobrecarregados pela definição de regras e de nomenclaturas. Ao contrário, foram chamados a 

refletirem sobre as possibilidades de usos e as implicações normativas para a adequada 

efetivação desses usos. Nesse ponto, concordamos com Neves (2003, p.50) ao afirmar que “é 

do próprio uso (usus) que emergem os padrões de adequação que compete observar e seguir, 

se o que se busca é um bom desempenho em termos socioculturais”.   

Ressaltamos, todavia, que comumente encontramos atividades que pediam para que os 

alunos trocassem o verbo existir pelo verbo haver nas frases, sob a justificativa de que aquele 

seria de uso mais informal e este usado em contextos mais formais, sem levar em 

consideração o gênero textual de onde aquelas frases foram “arrancadas”.  

No exemplo citado, verificamos que a frase foi retirada do gênero textual “matéria de 

revista”. À primeira vista, poderíamos indagar qual o sentido da atividade se esse gênero 
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textual escrito tem como uma de suas características uma linguagem formal, atendendo à 

norma de prestígio.  

Entretanto, a matéria trabalhada era destinada ao público infantil, cuja linguagem 

utilizada, sem fugir do padrão “culto” da língua escrita, parecia apontar para a necessidade de 

rever certas orientações de atividades que “dicotomizam” o tratamento da norma em “padrão” 

e “não-padrão”, e de considerar que o próprio padrão varia e está a serviço das relações 

estabelecidas entre os interlocutores. 

Em relação à abordagem da concordância ideológica (CI), a coleção PPL trouxe 

algumas atividades no volume destinado à 7ª. série, como podemos conferir: 

 

Exemplo: 

1. Recorde o título da reportagem: 
“Somos todos um só”. 
Compare com: 
São todos um só. 
Qual é a diferença de sentido?(PPL3:137) 

 

 Mais uma vez, observamos que o encaminhamento da atividade pareceu investir no 

aspecto semântico em lugar de uma abordagem no nível da terminologia técnica, constatação 

explicitada no MP da coleção, que assumiu, ao longo dos volumes, uma concepção de 

gramática de uso na didatização dos objetos lingüísticos. As outras atividades que se 

sucederam a essa também exploraram a concordância ideológica a partir da “silepse do uso”.  

 Todavia, sentimos falta na coleção da exploração dos casos em que a “concordância 

ideológica94”, quando usada por falantes de baixa escolaridade e economicamente menos 

favorecidos, é causa de estigmatização e de preconceito lingüístico, a fim de que pudessem 

ser estabelecidas comparações, confrontos e uma efetiva reflexão sobre os casos em que a 

                                                 
94 Numa perspectiva formal existem duas formas de concordância permitidas pela estrutura da língua: uma 
sintática que se realiza entre sujeitos e afixos morfológicos e uma semântica, esta última marcada por aspectos 
ideológicos que valoram determinadas realizações lingüísticas em detrimento de outras. 
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“silepse” de número-pessoal é recurso estilístico e aqueles casos em que o falante, ao fazer a 

concordância com o significado (idéia) e não com o significante da palavra, afasta-se da 

norma de prestígio.  

 No que diz respeito à prática de reflexão sobre a CVN vinculada às variedades de 

registro95, observamos um trabalho muito limitado da coleção, no sentido de proporcionar 

uma reflexão sobre a adequação de registro, não somente em relação a questões mais 

lingüístico-discursivas ((in)formalidade na linguagem em função dos gêneros textuais e da 

interlocução), mas também no que concerne ao aprendizado da CVN prescrita na norma de 

prestígio, já que, como afirma Mattos e Silva (2003), a não-marcação redundante da CVN é 

um dos fatores de maior estigmatização lingüística. 

 

Exemplo96: 

1. Escreva as frases abaixo em seu caderno, completando-as com o verbo: 
    Eu também gostaria de viver no mar. 

a. Eu e meus amigos também ? de viver no mar. 
b. Nós e o professor também ? de viver no mar. 
c. Meus colegas e meu professor também ? de viver no mar. 
d. Você e sua família também ? de viver no mar? (PPL3:188) 

 
 

 Concordamos com Britto (2003, p.150), ao afirmar que “a insistência em um discurso 

normativo e a associação de uma forma lingüística (vagamente chamada de norma culta) 

contribui para a sustentação ideológica de uma concepção de autoridade, reforçando e 

valorizando diferenças, e de um padrão social que é próprio de uma classe”. Todavia, nos 

                                                 
95 Salientamos, todavia, que o trabalho com a variação de registro, considerando o nível de (in) formalidade, a 
relação língua falada-língua escrita, os interlocutores e os gêneros textuais é um dos pontos altos da organização 
didática da obra.  
96 Ressaltamos, novamente, que antes da formulação das questões, a autora propõe um trabalho de observação e 
comparação de situações, afim de que os alunos percebam a concordância verbal. Opta por uma gramática de 
uso, por isso, não faz uso da nomenclatura para se referir a verbo, concordância, flexão. Entretanto, nas 
orientações no MP deixa a critério do professor, caso julgue necessário e conveniente, valer-se desta 
oportunidade para discutir esses conceitos. 
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questionamos, do ponto de vista didático, qual o papel da escola em meio a um debate 

acadêmico que denuncia essas questões e a sociedade que continua exigindo, em 

determinadas situações, que os indivíduos façam uso da norma de prestígio.  

Por exemplo, os próprios trabalhos científicos divulgados sobre o assunto não 

aparecem publicados utilizando uma norma desprestigiada. Ainda, Britto (2002, p.153), ao 

falar do papel do revisor, diz que este não contribui “para que o autor do texto escreva o que 

quis do jeito que quis (o que seria uma ação pedagógica), mas ajusta o texto a um hipotético 

padrão ‘oficial’”. Indagamos, então: o que estaria no campo da ação pedagógica? 

Proporcionar um ensino em que os alunos escrevam como quiserem? Não seria uma visão no 

mínimo ingênua da questão?  

Se não há critérios lingüísticos para se dizer o que é bom, o que é desejável, e, assim, 

para conferir prestígio a determinados usos ou a um determinado conjunto de usos (cf. 

NEVES, 2003), entendemos que nosso aluno, especialmente o oriundo da escola pública, tem 

o direito de, na educação formal, ter acesso ao “registro valorizado”, já que quanto mais 

desfavorecido em termos de letramento seja o ambiente de onde ele provenha, mais a escola 

torna-se o principal espaço para que ele (o aluno) desenvolva a competência comunicativa, 

permitindo adequar seus enunciados nas diversas situações de interação (cf. NEVES, 2003). 

A coleção PPT, no tratamento dado à CVN, parecia estar ainda “acertando o passo97”. 

Na referida coleção, embora aparecessem atividades sobre esse objeto de ensino ao longo dos 

volumes, em número maior que o observado pela coleção PPL, as propostas “oscilavam” no 

que se refere à abordagem teórico-didática, como podemos observar: 

 

 

 

                                                 
97 Tomamos emprestada a expressão usada por Dionísio (2003), ao analisar a variação lingüística em livros 
didáticos. 
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Exemplo: 

3. Observe uma característica da linguagem desses versos: (música “SaudosaMaloca”)
“Mas um dia/nóis nem pode se alembrá,/veio os home co’ as ferramenta...” 
a) Copie a palavra que indica quem “nem pode se alembrá” e as que indicam quem 
veio “co’ as ferramenta”. 
b) Que observação você pode fazer em relação a essas falas? 
c) Copie mais alguns exemplos do texto com essas características e reescreva-os de 
modo a adequá-los ao padrão formal de linguagem (PPT1:144) 

   

 A atividade proposta fez uso de trechos da música “Saudosa Maloca” (não por acaso 

um dos textos mais usados para tratar da CVN vinculada à variedade de registro), para propor 

a princípio uma reflexão sobre linguagem coloquial e linguagem formal. Duas questões sobre 

essa atividade emergiram: primeiro, o MP (p.50) da coleção orientava o professor para que 

este comentasse com os alunos que na linguagem coloquial era comum marcar o plural 

somente no primeiro elemento de um grupo nominal; e, na linguagem formal, a marca de 

plural estaria presente em todos os elementos da seqüência. Inferimos, assim, que o termo 

coloquial foi concebido de forma generalizada, como se toda manifestação lingüística tida 

como coloquial se desse da mesma forma, em todos os contextos, sugerindo, portanto, uma 

concepção de língua homogênea, tendo em vista que teríamos, nessa perspectiva, dois blocos 

fechados: o dos falantes “cultos” e o dos falantes “coloquiais”. 

 Verificamos, ainda, que o termo coloquial, da forma que foi explicitado no MP, 

pareceu estar sinonimicamente associado a desvio, erro que precisaria ser “combatido”, já que 

o último comando da atividade solicitou que os alunos copiassem mais alguns exemplos do 

texto (não importando quais nem por quê) e reescrevessem-nos na linguagem padrão, criando-

se uma falsa necessidade de fazer com que aquela variedade lingüística desse lugar à norma 

culta (BIRUEL & MORAIS, no prelo).  
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Além disso, a atividade de reescrita desconsiderou o gênero textual, no caso “letra de 

música”, espaço em que tais transgressões atuavam como recurso lingüístico a serviço dos 

efeitos de sentido pretendidos pelo autor.  

Em meio a atividades dessa natureza, com fins de reescrita, “fazendo questionáveis 

substituições”, encontramos algumas atividades que pareceram propor um outro tipo de 

reflexão, conforme podemos verificar: 

 

Exemplos: 

3. Observe o verbo ter nas frases a seguir: 
O cardápio tem muitos erros de ortografia. 
Os cardápios têm muitos erros de ortografia. 
O restaurante tem garçons educados. 
Os restaurantes têm garçons educados. 
 
O que você pode concluir? (PPT1:30) 
 
1.Leia: 
Mato Grosso quis gritar. 
1. Reescreva essa frase no caderno, substituindo Mato Grosso por: 
a) Mato Grosso e Joca  b) Mato Grosso e eu c) Eles 
2. A que conclusão você chegou depois de realizar a atividade anterior?(PPT1:146) 
 
5. Reescreva a frase do quadro trocando limpeza por: 
a) asseio b) limpeza e higiene c) asseio e higiene 
 
6. Com base no que observou na atividade anterior, como você elaboraria a regra de 
concordância nominal? Escreva em seu caderno (PPT1:185) 

 
  

Apesar de essas atividades requererem a ajuda do professor para sua melhor 

efetivação, de se darem no nível da frase, muitas vezes, usando o texto do capítulo do LDP 

como pretexto para tratar de tópicos gramaticais, observamos também tentativas que 

pareceram “despir-se” de uma abordagem cujo enfoque residia no ensino de fixação de 

normas, sem preocupar-se com uma reflexão construída na observação, na comparação, no 

confronto, no uso. 



 212

Constatamos, entretanto, serem estes casos mais ocasionais do que freqüentes, no que 

se refere ao tratamento da CVN vinculado à variedade de registro, tendo em vista o 

predomínio de atividades, na coleção PPT, de fixação de regras e de substituição de palavras 

nas frases, geralmente para marcar gênero e número, com um fim em si mesmas, sem maiores 

reflexões. 

 

Exemplos: 

1. Quando se faz o plural de substantivos compostos, formados de substantivo + 
adjetivo (ou vice-versa), os dois elementos devem ir para o plural. 
Observando essa regra e fazendo as modificações necessárias, escreva no caderno 
as palavras destacadas no plural (PPT4:115). 
 
5. O verbo haver com sentido de existir é impessoal, ou seja, constitui orações sem 
sujeito. O verbo existir, porém, deve ter um sujeito na oração. Em vista disso, copie 
as frases a seguir no caderno, substituindo o verbo haver por existir (PPT3:72). 

 

 Inferimos que muitas atividades da coleção PPT foram pautadas em preceitos 

gramaticais que ora eram expostos nos próprios comandos das questões, ora apareciam 

anteriores a elas, seguidos de definições e exemplos, parecendo respaldar-se em uma 

concepção predominantemente normativa de gramática na didatização proposta, mesmo 

quando a atividade encontrava-se na seção “Gramática no texto” (caso do exemplo 1 acima). 

 Concordamos com Travaglia (2002), ao afirmar que o objetivo prioritário do ensino de 

língua portuguesa é desenvolver a competência comunicativa; que os ensinos produtivo, 

descritivo e prescritivo entram em jogo para atingir tal objetivo, mas que é preciso um 

redimensionamento dessas duas últimas propostas de ensino, no sentido de uma “dosagem” 

menor do que aquela recomendada pela “posologia da tradição”. 
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5.2.2 Discutia-se a adequação de linguagem, observando a questão da 

(in)formalidade nos discursos? 

 

 A coleção PPL, no que se refere ao tratamento dado às variedades lingüísticas (VL), 

no tocante ao registro (in)formal da linguagem, apresentou um trabalho consistente, no qual se 

levou em consideração a adequação aos contextos sócio-discursivos e aos gêneros textuais 

orais e escritos.  

 Ao contrário de um tratamento didático tradicional, marcado por uma concepção que 

toma a fala como “informal” e o escrito como “formal” (TRAVAGLIA, 2002), a autora, em 

propostas de produção (e avaliação de textos) orais, reconheceu que assim como a língua 

escrita, a língua oral também apresenta um conjunto próprio de variedades de grau de 

formalismo (TRAVAGLIA, 2002), conforme podemos observar tanto nas atividades como 

nas “tomadas”. 

 

Exemplos: 

3. Após as exposições dos grupos e com a orientação do professor: 
♦Discutam a forma como cada grupo expõe seu trabalho, avaliando o uso da 
linguagem oral formal, a clareza das idéias, a organização da exposição e a 
qualidade das cartas escolhidas para serem lidas. 
♦Façam uma síntese dos pontos de vista da turma a respeito da falsificação de 
produtos que são objeto de desejo de crianças e jovens (PPL2:127) 
 
1. Ao ouvir a fábula, vocês certamente perceberam que o lobo e o cordeiro falam 
uma linguagem formal. Com a orientação do professor, identifiquem as palavras, as 
expressões e as construções próprias da linguagem formal na fala dos dois animais 
(PPL4:109). 
2. Se a fábula fosse escrita em prosa e numa linguagem informal, como falariam as 
personagens? (PPL4:109) 
(...) 
3. Como essa fábula seria contada oralmente para pessoas que não a 
conhecessem?(PPL4:109)   
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As “tomadas” constituíram-se como recursos didático-metodológicos (espécies de 

legendas), funcionando, em muitos casos, como orientações para a efetivação das atividades, 

através de comandos que chamavam a atenção para determinados aspectos que precisavam ser 

considerados na elaboração da questão.  

No caso da consideração à formalidade presente também nos textos orais, tais legendas 

cumpriam um papel bastante relevante, no sentido de chamar a atenção do aluno para que este 

“expresse com naturalidade e liberdade seu pensamento, mas evite uma linguagem muito 

coloquial, com muitas gírias e brincadeiras: a situação de entrevista é um pouco(grifos 

nossos) formal” (PPL1:31); ou nas “recomendações” para a apresentação do poema quando 

diziam: “apresentem o poema e os comentários com clareza e seriedade: não se trata de uma 

conversa com a turma, mas de uma apresentação formal do poema e daquilo que o grupo tem 

a dizer sobre ele” (PPL1:197). 

Este tipo de recomendação aparecia ainda nas orientações dadas para a realização de um 

debate, através das seguintes orientações: “pedir a palavra e esperar sua vez de falar; expor 

seus argumentos com clareza e seriedade – não se trata de uma conversa, mas de um debate 

formal; não repetir argumentos que já foram apresentados por um colega, a não ser que haja 

algo novo a ser acrescentado (...)” (PPL3:161). 

 Constatamos existir na coleção um trabalho didático que não somente considerou os 

níveis de formalidade na linguagem oral (caso do “pouco” formal, por exemplo, usado na 

orientação para a entrevista), mas também e, sobretudo, a reflexão desse fenômeno a partir 

dos gêneros textuais, reconhecendo suas especificidades, não generalizando essa formalidade 

para todas as instâncias discursivas, estabelecendo paralelos e confrontos entre os gêneros que 

estão na “interface” fala – escrita, evitando a dicotomização do fenômeno. 

 Outro aspecto bastante interessante, observado na coleção, diz respeito aos graus de 

maior ou menor formalidade no uso da língua. Em oposição a estratégias didáticas que 
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priorizam “transformar” palavras, frases, textos do informal/coloquial para o formal, 

perpassando uma idéia de “certo” e de “desviante”, a autora investiu em atividades que 

fizeram um caminho contrário, ou seja, tornou objeto de reflexão as situações em que o uso da 

linguagem era menos formal, mas nem por isso “errado”, trabalhando na perspectiva da 

adequação a partir das peculiaridades do gênero textual e das intenções do autor na produção 

de sentido, considerando as relações fala – escrita. 

 

Exemplos: 

Na historinha malcriada, a autora, Ruth Rocha, escreve como se o narrador, o 
menino, estivesse falando com os leitores, contando oralmente a história para os 
leitores; ele até se dirige diretamente aos leitores: 
(...) 
O texto está escrito do jeito que um menino fala. 
Você vai analisar algumas características da historinha malcriada que mostram 
como ela está escrita do jeito que a gente fala. 
1. Observe quantas vezes o narrador usa e para começar ou para ligar as frases, 
que é o que costumamos fazer quando contamos oralmente um caso: 
2. Recorde as frases do texto: “Nunca vai pra fora da classe...”; “ ... tocou piano 
pra minha mãe...”; “E fui pro meu quarto...” 
A autora escreve como se o narrador estivesse contando oralmente a história para 
você, por isso usa pra e pro, que é como pronunciamos para, para a, para o. 
(...) 
4. Conclua: em que tipo de texto você pode escrever do jeito como fala?(PPL1:97-
99). 
 

 

Destacamos, ainda, o fato de que, quando a coleção discutiu a linguagem formal, 

pareceu não estar preocupada em estabelecer escalas de valoração, solicitando uma reescrita 

que investia na reflexão, na adequação do uso, em detrimento de uma reescrita com fins de 

correção. Daí, então, a ocorrência de atividades que solicitaram não somente a reescrita em 

linguagem formal, mas também em linguagem coloquial. 
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Exemplos: 

1. Reescreva os seguintes trechos da carta em linguagem coloquial – do modo 
como você pensa que o remetente da carta o escreveria, se não tivesse o homem 
bondoso para escrever por ele: 
2. Observe como o homem bondoso se refere ao futuro, escrevendo em linguagem 
formal: 
(...) 
♦Na linguagem coloquial, o futuro seria expresso de outra maneira: 
Reescreva as frases seguintes da carta, usando uma forma coloquial, para referir-se 
ao futuro: 
3. Faça agora o contrário: imagine que o remetente da carta quisesse incluir nelas 
as frases abaixo. Como o homem bondoso as escreveria em linguagem formal? 
4. Observe estas frases da carta e a maneira como seriam escritas ou faladas na 
linguagem coloquial  
♦ Como o homem bondoso escreveria na carta, em linguagem formal, as frases 
abaixo?(PPL2:122-125). 

 
 

A coleção PPT, ao discutir a questão da (in)formalidade vinculada à variedade de 

registro nos discursos, pareceu evidenciar um tratamento didático oscilante para essa questão, 

apresentando propostas que ora pretendiam propor uma reflexão mais contextualizada, mais 

significativa, considerando os níveis de (in)formalidade (mas nem por isso livres de 

problemas!), ora, ainda, se efetivavam a partir da transformação do “coloquial” em “culto”.  

Analisando essas atividades “mais significativas”, encontramos um número relevante 

de atividades na coleção cujos comandos solicitavam aos alunos que “imaginassem 

situações”, em contextos de produção hipotéticos, a serviço de uma pseudo-contextualização, 

já que se propunha um pseudo-uso dos gêneros textuais, haja vista estes serem somente 

mencionados, não havendo, na maioria das ocorrências, a presença de textos autênticos nem 

encaminhamentos mais consistentes que justificassem tais atividades, o que nos levou a inferir 

que os alunos já eram familiarizados com os níveis de (in)formalidade característicos de tais 

gêneros. 

 

 



 217

Exemplo: 

4. Ulisses Tavares iniciou seu poema com um verso simples e verdadeiro: “Tem gente 
passando fome”. Ele escreve para um leitor jovem, por essa razão usa uma 
linguagem coloquial, que se aproxima mais do dia-a-dia desse leitor. É a mesma 
linguagem que usamos em nossa comunicação diária, com nossos colegas, amigos, 
pais. Por isso, ela nos soa tão familiar. 
Porém, se, em vez de escrever um poema para jovens, ele escrevesse uma carta para 
o prefeito de sua cidade, provavelmente trocaria o verbo ter (“tem gente”) pelo verbo 
haver ou existir. Nesse caso, como ficaria a frase? Na sua opinião, o resultado seria 
o mesmo? Por quê? (PPT1:130) 

  

A atividade acima nos permitiu fazer algumas indagações: todo leitor jovem faz uso de 

uma linguagem coloquial?  Se a princípio essa linguagem coloquial foi usada em função do 

interlocutor, não seria uma generalização “pluralizar” essa linguagem para todos nós (e os 

níveis de informalidade?).  

Questionamos também a “suposição” da produção de uma carta, associando-a a um 

uso mais formal da linguagem, em função do interlocutor. Se, por um lado, os autores 

evidenciaram certa preocupação em se pensar no contexto situacional; por outro desvelaram 

certo reducionismo na proposta, já que nos levou a inferir que a produção da “carta” apareceu 

como “pano de fundo” para tratar da transformação do “popular” para o “culto”, sem 

considerar as especificidades do gênero em questão, pois a mesma frase usada no poema seria 

também usada numa carta, o que sugeriu haver “homogeneidade” no registro deste e daquele 

texto.  

Algumas outras atividades que partiram de contextos situacionais “hipotéticos” para 

justificar pseudo-condições de produção na oralidade e na escrita mereceram destaque:  
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Exemplos: 

1.Imagine duas situações em que você tenha de se exprimir oralmente: 
a) contar a um colega de classe o último filme a que assistiu. 

b) apresentar um trabalho de história para seus colegas de classe e seu professor na 
aula de história. 

Você utilizaria a mesma linguagem nas duas situações? 
2.Explique a um colega, numa conversa, o que ele deve fazer para obter dados para 
uma pesquisa, utilizando a Internet. Se possível, grave a sua explicação e depois a 
registre na forma escrita, reproduzindo exatamente tudo o que disse a ele. 
3.Agora, escreva uma carta para um tio que mora em outra cidade, explicando a 
mesma coisa (como pesquisar na Internet). Depois, compare a carta com o registro 
da conversa gravada (PPT1:152) 

 

Tais atividades nos chamaram a atenção não somente por que apresentaram esse tipo 

de contextualização, mas também por que deixaram sob a responsabilidade do aluno toda a 

elaboração da tarefa, como podemos verificar, mesmo quando a orientação era dada para o 

professor: “o aluno deverá perceber que não” (...) “o aluno deverá concluir que o registro da 

linguagem deve variar (...) (MPPPT1:51). Além disso, para garantir todos os objetivos 

propostos pelas atividades, inferimos que os autores da coleção partiram do princípio de que 

os alunos não somente tinham familiaridade com os gêneros (em função de somente a eles 

fazerem menção), mas também acesso a todos os “recursos” necessários à realização das 

atividades.  

Em atividades que trabalharam com a música “Saudosa Maloca”, observamos algumas 

questões, na seção “Expressão Escrita”, mais vinculadas a uma proposta de reflexão e de 

consideração às variedades de registro. Todavia, na questão que indagou se a linguagem 

utilizada dificultava a compreensão do texto (PPT1:142), a orientação trazida no MP pareceu 

evidenciar a idéia de “coloquial” como “desviante” e de “norma padrão” como “gramática 

tradicional”, quando dizia que o objetivo desta questão era fazer com que os alunos 

percebessem que a linguagem usada no texto (linguagem popular, com desvios em relação 

à norma padrão) não era obstáculo para a compreensão das idéias expostas. 
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Também outras três tendências de atividades nos chamaram atenção ao longo dos 

volumes:  

a) uma aposta em propostas de atividades de transformação do “coloquial” para o “culto”, 

sugerindo a idéia de um ensino que parte do “errado” para o “certo”. Nesse sentido, 

corroboramos com Morais (2003, p.26), ao afirmar que “quando a escola só pede às crianças 

que transformem o “errado” em “certo”, contribui para a manutenção de preconceitos 

lingüísticos, pois não questiona os critérios (ideológicos, históricos, sócio-políticos) que 

levam as pessoas a acreditar que certas formas de usar a língua são as únicas “boas” ou 

legítimas – enquanto as muitas outras formas variantes são tratadas como ‘erros de 

português’, ‘degenerescências do idioma’”. 

 

Exemplo: 

3. Na frase “Assim eles não podem dar no pé”, a expressão em destaque é 
característica da linguagem informal. Reescreva a frase de modo a adequá-la à 
linguagem formal (PPT1:41). 
3. Em algumas regiões do país, usa-se o tratamento tu para se referir ao interlocutor; 
em outras, o tratamento utilizado é você.  
Na linguagem formal, quando se utiliza o tratamento tu, o verbo deve ir para a 
segunda pessoa do singular; quando o tratamento utilizado é você, o verbo deve ser 
conjugado na terceira pessoa do singular. 
Escreva em seu caderno a frase do texto em que o personagem não segue essa regra 
(PPT2:154). 

 

b) uma tendência no tratamento didático da linguagem coloquial no nível da identificação das 

ocorrências em textos, fragmentos, sem “aproveitar” a discussão para articulá-la à produção 

de sentidos pretendidos pelo autor, às possibilidades de recursos lingüísticos próprios dos 

gêneros textuais. 
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Exemplos: 

 

(...) 
b) O fato de o narrador “entrar na pele” do menino reflete a linguagem usada por ele 
– cheia de termos coloquiais – para contar a história. Retire do texto exemplos desse 
modo de falar (PPT2:54) 
3. Copie passagens do texto que revelam a utilização do nível coloquial da linguagem 
(PPT2:169) 

c) semelhante à coleção PPL em relação às “tomadas”, a coleção PPT apresentou uma seção 

chamada “Exercitando a crítica”, cuja função consistia em “admoestar” os alunos para a 

avaliação/correção da produção de texto realizada no final da seção “Produzindo texto”em 

vários aspectos, dentre eles, a questão da adequação da linguagem. Todavia, verificamos uma 

única ocorrência cuja preocupação com a adequação da linguagem era em relação a um 

gênero textual oral (PPT1:58); no geral, a seção privilegiava a produção textual escrita. 

 

Exemplo: 

“g) A linguagem utilizada está adequada em função do destinatário (um colega)?” 
(sobre a produção de dois textos em prosa) (PPT1:123). 
“(...) A linguagem utilizada pelos personagens está adequada à faixa etária 
deles?”(sobre a produção de uma narrativa de ficção) (PPT3:95). 
“(...) Siga o seguinte roteiro para avaliar o produto final: (...) a linguagem está 
adequada ao tipo de texto e aos leitores?” (sobre a produção de um texto em prosa) 
(PPT4:125). 
 

     

 Sobre os tipos de atividades propostas para a didatização das variedades lingüísticas, 

trataremos na questão a seguir. 
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5.2.3 Que tipos de atividades eram usadas para os alunos refletirem sobre o 

uso da variação lingüística? 

 

Como as duas últimas questões discutiram com maior ênfase sobre as variedades de 

registro (VR) (vinculadas ou não à concordância verbo-nominal), para essa questão 

procuraremos observar o lugar das variedades dialetais na didatização proposta pelas coleções 

em análise, já que os exemplos trazidos acima pareceram nos dar indícios do tratamento 

didático e, conseqüentemente, do tipo de atividade destinado a essas variedades. 

Entretanto, antes de canalizarmos nossa discussão para essa perspectiva, procuramos 

verificar a ocorrência de atividades em que os alunos eram solicitados a identificar e/ou a 

produzir no que se refere às variedades lingüísticas.  

Ao contrário do que comumente aparece nos livros didáticos, cujo enfoque parece 

privilegiar exercícios que enfocam as variedades de registro, sobretudo aquelas vinculadas à 

CVN, verificamos um “equilíbrio” no tratamento das VL ao longo da coleção PPL, tanto as de 

registro quanto as dialetais, como podemos verificar na tabela abaixo: 

Tabela 13 
PPL - TIPOS DE ATIVIDADES DE VARIAÇÃO 

LINGÜÍSTICA  
(DIALETOS, REGISTROS, REGISTROS (CVN), 

DIALETOS/REGISTROS) 
Quantidade  Tipos de atividades: 

Dialeto Registro Registro 
(CVN) 

Dialeto/
Registro 

Produção 19 28 8 5 
Identificação 9 6 1 0 
Identificação/Produção 3 1 2 0 
Total 31 35 11 5 

 

Os dados trazidos na tabela nos levaram a interpretar que as variedades dialetais também 

foram objeto de ensino sistemático. 
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De acordo com Castilho (2002, p.27) “é sabido que as línguas variam em razão de 

condicionamentos situacionais que afetam os falantes, tais como o momento histórico em que 

se acham, o espaço geográfico, social e temático em que se movem”.   

Nessa perspectiva, observamos no trabalho da coleção momentos em que as variações 

dialetais na dimensão social, na dimensão da idade, na dimensão da geração (TRAVAGLIA, 

2002) ocuparam espaço no ensino-aprendizagem de análise lingüística, sensibilizando 

adequadamente o aluno para a variabilidade lingüística, correlacionando-a com as situações a 

que corresponde (CASTILHO, 2002) sem deixar, por isso, de também refletir sobre as 

variedades de maior prestígio social, razão do “equilíbrio” anteriormente atribuído à coleção. 

 

Exemplos: 

1. O professor vai dividir a turma em grupos. 
Discuta com seus colegas de grupo e anote as respostas – o grupo pode precisar 
dessas anotações na apresentação dos resultados para a turma: 
a. Vocês usam as gírias do quadro? Todas elas? Quais são as que vocês usam com 
mais freqüência? 
b. Lembrem-se de gírias que vocês usam e que não aparecem no quadro. Anotem 
essas gírias e seus significados. 
c. Poder ou não poder usar gírias depende da situação: há situações em que vocês 
podem usar gírias, mas há outras situações em que vocês não devem usar gírias. 
Dêem exemplos: 
● de situações em que vocês podem usar gírias, sem problemas; 
● de situações em que vocês não devem usar gírias. 
(...) 
3. Com a orientação do professor, discutam: 
a. O quadro foi apresentado num jornal de Minas Gerais. Será que as gírias que ele 
apresenta são usadas só nesse Estado? E em todas as regiões desse Estado? A 
moçada de outros Estados usa gírias diferentes? (Baseiem-se nas respostas dos 
grupos às questões a e b.) 
b. Quais são as características comuns às situações, indicadas pelos grupos, em que a 
gíria pode ser usada? E quais são as características comuns às situações em que a 
gíria não deve ser usada? (PPL1:24) 

     

O exemplo acima pareceu evidenciar não somente a predominância de atividades de 

produção presentes na coleção, expostas na tabela acima, mas também o nível de tais 

atividades, no sentido de parecerem afastar-se daqueles típicos exercícios cuja produção 
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resume-se em completar, transcrever, reescrever frases soltas, alijadas de um contexto de 

significação, contribuindo para uma visão simplificadora do fenômeno lingüístico. 

A coleção PPT, por sua vez, dedicou um “espaço” muito limitado para o tratamento 

das variedades dialetais, concentrando, primordialmente, seus “esforços” em atividades que 

enfocaram a variedade de registro (inclusive o registro vinculado à concordância verbo-

nominal) em um número considerável de setenta e seis atividades, conforme exposto na tabela 

abaixo: 

 
                               Tabela 14 
 

PPT - TIPOS DE ATIVIDADES DE VARIAÇÃO 
LINGÜÍSTICA  

(DIALETOS, REGISTROS, REGISTROS (CVN), 
DIALETOS/REGISTROS) 

Quantidade  Tipos de atividades: 
Dialeto Registro Registro 

(CVN) 
Dialeto/
Registro 

Produção 5 20 30 2 
Identificação 4 12 8 2 
Identificação/Produção 1 4 2 0 
Total 10 36 40 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Os números trazidos pela tabela pareceram revelar uma supervalorização da 

abordagem da variedade de registro nessa coleção, o que nos levou a inferir, em vista das 

discussões travadas nas questões anteriores, o privilégio da língua escrita como fonte do 

padrão (em muitos casos esse padrão em estreita relação com regras de gramática), em virtude 

de propostas um tanto quanto “confusas”, como podemos observar a seguir: 
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Exemplo: 

4. O anúncio que você vai ler foi publicado na Veja São Paulo, uma revista de 
grande circulação dirigida ao público em geral. Você vai reescrevê-lo no seu 
caderno, mantendo as mesmas frases, mas mudando algumas palavras e expressões. 
O objetivo é que você o transforme em um anúncio de revista para jovens 
(PPT2:45). 
1. Transcrevemos a seguir mais uma passagem de Dom Quixote. Essa atividade 
pode ser feita em dupla. Sua tarefa é fazer uma adaptação dos diálogos para a 
linguagem moderna. Dom Quixote e Sancho Pança serão personagens de nossos 
dias, podendo, portanto, tratar-se por você (PPT3:194). 

 

 O MP da coleção PPT informava que o objetivo da primeira questão era trabalhar a 

seleção vocabular, para observar se os termos usados representariam a linguagem dos jovens. 

Questionamo-nos, porém, quanto ao comando da atividade, que pareceu “amarrar” a produção 

dos alunos a uma reescrita do gênero, “mantendo as mesmas frases”, aspecto que se 

configurou mais problemático quando “essas mesmas frases” seriam usadas em um outro 

anúncio, destinado a outro público, deixando a idéia de que somente uma mudança lexical 

(mesmo que o comando não diga quais, não direcione mais explicitamente) era suficiente para 

imprimir as marcas de estilo, próprias do dialeto desses produtores de texto.  

Além disso, o comando da atividade pareceu “restringir” a produção do gênero quanto 

à forma, ou seja, quando apresentou o modelo e solicitou que os alunos conservassem as 

mesmas frases, perdeu de vista a plasticidade desse gênero textual quanto aos recursos 

gráficos, estilísticos, composicionais que poderiam atuar como “aliados” para uma proposta 

de trabalho com a variedade dialetal da língua na dimensão etária.  

 A segunda questão, por sua vez, ao solicitar em dupla a adaptação de diálogos 

presentes na obra “Dom Quixote” para uma linguagem moderna, apresentou no MP(p.52-53) 

uma resposta cuja “adaptação” pareceu estar mais a serviço dos pronomes de tratamento, 

conteúdo anteriormente exposto/conceituado, que voltado a uma reflexão sobre a variação 

histórica.  
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Diante da resposta trazida no MP para a adaptação dos diálogos, nos questionamos: o 

que viria ser uma linguagem moderna? Ao mesmo tempo em que inferimos haver uma 

generalização dessa linguagem, já que não havia orientações para considerar outras respostas, 

outras manifestações de linguagem, inclusive outras variações dessa “linguagem moderna” – 

que pareceu muito mais articulada ao padrão culto escrito da língua (e suas prescrições) que a 

uma proposta de verificação das implicações entre as semelhanças e as diferenças na mudança 

lingüística sofrida pelo texto de Dom Quixote–, ainda que este, quando trazido no LD, já 

fosse uma adaptação. Questionamos: qual o sentido da atividade? Adaptar o que já era 

adaptado? A adaptação trazida no LDP já não apresentaria elementos dessa “linguagem 

moderna”?    

Nessa perspectiva, constatamos que, embora a coleção PPT tenha apresentado um alto 

índice de atividades de produção no tratamento da variação lingüística, este não se constituiu 

um critério suficiente para garantir propostas de atividades que proporcionassem a reflexão e 

a condução dos alunos ao desenvolvimento da competência comunicativa.  

 

Conclusões: 

 

As coleções em análise revelaram orientações distintas no que se refere ao tratamento 

das variedades lingüísticas (VL).  

 A coleção PPL assumiu o tratamento desse objeto de ensino no MP, colocando-o 

como um dos principais objetivos a serem tratados na seção “Reflexão sobre a língua”. Nesse 

sentido, apresentou um ensino sistemático, articulado às temáticas tratadas ao longo dos 

volumes, considerando os gêneros textuais e oportunizando a abordagem da VL através de 

contextos significativos, parecendo contrariar a afirmação de Castilho (2002, p.33), ao afirmar 
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que “os livros didáticos são surpreendentemente iguais, a despeito da diversidade dos 

estabelecimentos quanto ao nível dos seus alunos”. 

 Ressaltamos também que, no tocante ao tratamento dado à (in)formalidade dos 

discursos, a coleção apresentou um trabalho consistente, discutindo os níveis de linguagem a 

partir da adequação aos contextos sócio-discursivos, as relações entre fala – escrita, entre 

formal e informal/coloquial (nas modalidades oral e escrita e suas interfaces). Esses aspectos 

outrora desconsiderados em propostas didáticas, nessa coleção assumiram o status de objetos 

de ensino, importantes para um ensino de língua aberto à pluralidade dos discursos 

(TRAVAGLIA, 2002). 

 A coleção também procurou “equilibrar” a quantidade de atividades de variação 

dialetal e de registro98, contrariando uma perspectiva de trabalho didático com as variedades 

lingüísticas que tradicionalmente desconsideram os dialetos e enfatizam as atividades de 

registro, especialmente aquelas que se fixam no tratamento da concordância verbo-nominal. 

 Os tipos de atividades solicitadas aos alunos privilegiaram a produção, sendo esta 

caracterizada por situações em que os alunos eram interpelados a refletirem sobre os usos da 

linguagem em contextos distintos, materializada em gêneros textuais igualmente distintos, 

contribuindo para um redimensionamento da noção de “certo” e “errado” para a de 

“adequado” e “inadequado” e para a consciência de que toda língua muda e varia (BAGNO, 

1999). 

A coleção PPT, por sua vez, pareceu evidenciar a constatação de Dionísio (2003, 

p.87), ao afirmar que os autores de LDP estão, ainda, “acertando o passo”.  

Embora tenha assumido no MP uma concepção de ensino pautado na consideração das 

variáveis da língua, seu uso formal e informal, as diferenças entre fala e escrita e as 

especificidades da norma culta, constatamos em PPT um enfoque maior sobre este último 

                                                 
98 Embora tenham ficado na periferia de sua didatização as atividades de registro vinculadas a CVN, em número 
de atividades propostas. 
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aspecto, em virtude da ocorrência de atividades de transformação do coloquial para o culto, de 

atividades em que os alunos eram solicitados a fazerem as “devidas substituições” (trazendo 

subjacente a isso a fixação de normas de concordância sem reflexão consistente), sem contar 

com a pressuposição de uma certa metalinguagem já adquirida pelos alunos, em função da 

elaboração das atividades; além de determinadas propostas, que tentando fazer um percurso 

diferente, criavam contextos de produção hipotéticos, cujos comandos partiam do pressuposto 

de que os alunos já eram familiarizados com os gêneros solicitados a produzirem. 

Constatamos, ainda, no MP dessa coleção, a tendência a alguns reducionismos quanto 

ao conceito de norma, entendida em alguns momentos como gramática tradicional, e o 

conceito de coloquial, considerado, em algumas situações como sinônimo de desvio, aspecto 

evidenciado nas atividades de variação de registro vinculadas à concordância verbo-nominal. 

Os tipos de atividades propostos para a reflexão das variedades lingüísticas, 

evidenciaram um tratamento oscilante no que refere à didatização desse objeto de ensino. 

Embora tenham apresentado um número maior de atividades de produção, estas, por sua vez, 

concentraram-se na abordagem dos registros, colocando em segundo plano as variedades 

dialetais.  

Ressaltamos, também, que a quantidade de atividades não se constitui como critério 

para a consideração de um ensino sistemático, baseado numa reflexão consistente, haja vista a 

oscilação acima referida, podendo também ser caracterizada por um tratamento didático que 

mescla várias perspectivas, o que parece confirmar o desafio do ensino de língua portuguesa 

em tempos de transição.  
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DE RESULTADOS IV: o tratamento dado à 
referenciação nos LDPs 
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6.1 REFERENCIAÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS  
 

A sucessão de coisas ditas  
ou escritas forma uma cadeia que vai muito além da simples seqüencialidade... 

 
 

Antes de refletirmos sobre a referenciação, não podemos desconsiderar a 

complexidade desse fenômeno lingüístico “que, através dos tempos, tem ocupado a mente de 

filósofos, logicistas, semanticistas, semiólogos, lingüistas e demais estudiosos de questões de 

significação e de linguagem (KOCH, 2005)”. 

 Revisaremos, num primeiro momento, um pouco das discussões trazidas pelas 

pesquisas mais recentes99 da Lingüística textual, concentradas cada vez mais no 

desenvolvimento das investigações na área da cognição, para compreendermos a 

referenciação sob um viés discursivo, como algo sociocognitivamente produzido. 

Primeiramente, observamos que essas pesquisas apontam para a compreensão da 

referenciação numa perspectiva processual e para a instabilidade dos referentes. A idéia de 

processo que caracteriza o ato de referir distancia-se de uma concepção de língua como mero 

espelhamento da realidade, articulando-se a compreensão da língua como trabalho cognitivo e 

atividade social que supõe negociação (KOCH & MARCUSCHI, 1998).  

Portanto, o ato de referir passa a configurar-se não mais como atividade de ‘etiquetar’ 

um mundo existente e indicialmente designado, mas, sim, uma atividade discursiva, ou seja, 

uma construção da relação do indivíduo com a realidade (KOCH & MARCUSCHI, 1998, 

p.18).  

  Nessa proposta teórica, em que “a possível extensão referencial de nossos itens 

lexicais, não está à disposição, pronta para receber as designações pura e simplesmente”, 

(KOCH & MARCUSCHI, 1998), a referenciação é concebida como um processo discursivo e 

os referentes redimensionados à condição de objetos-de-discurso, estes, por sua vez, 

                                                 
99 (Ver Mondanda & Dubois (2003); Koch, 2005, Marcuschi e Koch, 1998) 
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compreendidos como entidades alimentadas e reproduzidas pela atividade discursiva, na 

medida em que esta é desenvolvida. 

De acordo com Mondada (1994, apud KOCH, 2005), 

O objeto de discurso caracteriza-se pelo fato de construir 
progressivamente uma configuração, enriquecendo-se com 
novos aspectos e propriedades, suprimindo aspectos anteriores 
ou ignorando outros possíveis, que ele pode associar com 
outros objetos ao integrar-se em novas configurações, bem 
como pelo fato de articular-se em partes suscetíveis de se 
autonomizarem por sua vez novos objetos. O objeto se 
completa discursivamente. 

 

Em relação à instabilidade dos referentes100, Mondada & Dubois (2003) vão de 

encontro a uma perspectiva que considera estável a realização dos objetos-de-discurso nos 

contextos discursivos, como se estes não sofressem progressivamente mudanças do ponto de 

vista de sua co-significação.  

Nessa perspectiva, o discurso pode apontar explicitamente para a não-correspondência 

entre as palavras e as coisas pelo fato de entre ambas não existirem necessariamente uma 

relação intrínseca, unívoca. Nesse cenário, o conceito de referenciação emerge da necessidade 

de reconhecer que a interpretação de uma expressão anafórica, nominal ou pronominal, não 

pode se basear numa questão de “certo ou errado”, mas da melhor adequação desses 

elementos que se constroem por meio de sua transformação discursiva (MONDANA & 

DUBOIS, 2003; KOCH, 2005).   

Nesse sentido, as práticas lingüísticas “não são imputáveis a um sujeito cognitivo 

abstrato, racional, intencional e ideal, solitário face ao mundo, mas a uma construção de 

objetos cognitivos e discursivos na intersubjetividade das negociações, das modificações, das 

ratificações de concepções individuais e públicas do mundo”. (MONDADA & DUBOIS, 

2003, p.20).    

                                                 
100 Fenômeno verificado e analisado especialmente na língua falada e raro na língua escrita. De acordo com 
Koch & Marcuschi (1998), trata-se de aspectos característicos da fala e de gêneros escritos que têm uma 
proximidade com a fala. 
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6.1.1 Referenciação101 textual como recurso de coesão: uma boa e velha 

história 

  

A abordagem da referenciação acima, tomada como atividade discursiva, parece 

concentrar sua análise na língua falada, para compreender e justificar os referentes que não 

estabelecem relação de co-referencialidade explicáveis no cotexto, mas que são inferidos no 

contexto discursivo, o que não quer dizer que o texto falado não tenha “coesão” (entenda-se 

sentido) ou que nos textos escritos não seja possível tratar a referenciação construída na 

atividade discursiva, ou seja, não compreendemos dicotomicamente tal relação.  

  Dessa forma, nossa opção por tratar da referenciação, considera um modelo textual 

cuja construção envolve operações básicas102 de ativação (introdução de um referente textual 

até então não mencionado, onde a expressão lingüística que o “representa” permanece em 

foco para os interlocutores de tal forma que tal referente fica saliente no modelo); reativação 

(um referente já introduzido é novamente ativado por meio de uma forma referencial, 

retomando-o); de-ativação (desativa-se o referente anteriormente em foco, em função da 

ativação de um novo referente textual) (KOCH, 2005), mas não se opõe à perspectiva 

anteriormente abordada, embora esta não tenha sido observada. 

 Além disso, outros aspectos impõem-se para a reflexão sobre esse objeto de 

conhecimento lingüístico e a reflexão proposta no âmbito dos textos do saber, a seguir: 

a) nas Matrizes Curriculares de Referência para o Estado de Pernambuco (SAEPE 2002), 

referentes à 8ª série do Ensino Fundamental, uma das habilidades a serem adquiridas pelos 

                                                 
101 Compreendida também como referência endofórica, ou seja, quando o referente se acha expresso no próprio 
texto (KOCH, 1990). 
102 De acordo com Schawarz (2001, apud KOCH, 2005) pela repetição cíclica de tais operações, estabiliza-se por 
um lado, o modelo textual; por outro lado, porém, ele  é continuamente elaborado e modificado por meio de 
novas referenciações.  
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alunos é a capacidade de estabelecerem correlação de termos, expressões ou idéias que 

tenham o mesmo referente em determinado texto.  

b) os dados desse trabalho apontaram para uma predileção do tratamento dos recursos 

anafóricos mais restritos aos pronomes, como elemento “substituidor/remissivo”, aspecto que, 

por um lado, suscitou-nos a verificação do seu tratamento nos LDPs e, por outro, a verificação 

da exploração de outras expressões, atuando nessa mesma perspectiva, tanto numa visão 

“tradicional” (na superfície do texto – correferência-) quanto numa visão “inovadora” 

(considerando a “coesão das idéias”). 

c) de acordo com Antunes (2005), no que se refere à correferenciação, a questão da coesão 

tem sido, em geral, pouco ou quase nada tratada nas gramáticas tradicionais e, só muito 

recentemente, um ou outro livro didático traz observações dessa propriedade textual, de forma 

superficial e inconsistente, não sendo satisfatório seu tratamento mesmo nas aulas de língua. 

d) há ainda muitas dificuldades dos alunos (e por que não dizer também dos professores?) 

para escreverem, mesmo no final do ensino médio, até mesmo na universidade, textos 

relevantes, adequados, e conseqüentemente, coerentes. Ou, para se expressarem oralmente 

num registro mais formal (ANTUNES, 2005). 

d) parece haver uma primazia quase absoluta da oralidade na sala de aula, às vezes, quase 

restrita ao informal. As oportunidades de escrita são quase sempre restritas às aulas de 

redação, cuja finalidade é de caráter escolar apenas (ANTUNES, 2005). 

e) os momentos de avaliação dos textos produzidos limitam-se a corrigir pontos de sua 

superfície lingüística, como ortografia, concordância verbal, crases e outras questões 

gramaticais em detrimento de aspectos textuais e discursivos (ANTUNES, 2005). 

f) é necessário, assim, desenvolver competências textuais e discursivas (conseqüentemente 

comunicativas) como garantia de sucesso no exercício de nossas atividades sociais.  
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Os aspectos acima destacados parecem apontar para a necessidade de encontrar um 

lugar no ensino de língua portuguesa para a uma compreensão de uma (nova) “coesão”, ou 

seja, sobre os mecanismos formais da língua que permitem estabelecer entre os elementos 

lingüísticos do texto relações de sentido, assegurando sua tessitura e continuidade, assim 

como também para as situações em que “essa coesão103” não se realiza no cotexto, mas na 

atividade discursiva.  

 Antunes (2005) afirma que os professores, ao falarem em coesão, em texto coeso, não 

parecem apresentar muita clareza do que seja de fato essa coesão e de como ela pode ser 

conseguida (no nível da correferência). Na verdade, a coesão é geralmente tratada “como uma 

zona indefinida que tudo abarca” (p.43), ou seja, tudo que não se sabe explicar bem 

geralmente é apontado como uma questão de coesão ou de coerência.  

Assim, nossa compreensão sobre coesão se amplia como sendo “uma propriedade pela 

qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido 

ou unidade temática” (ANTUNES, 2005, p.47) a partir do “modo como os elementos 

lingüísticos presentes na superfície textual se encontram interligados entre si, por meio de 

recursos também lingüísticos”(...) (KOCH, 2003, p.45) que vão tecendo o ‘tecido’ do texto 

(KOCH, 1990), acrescido da consideração de que “a noção de anáfora não deve ser restrita a 

relações estabelecidas no texto entre pronomes e que nem toda atividade anafórica tem um 

antecedente explícito no texto” (ARAÚJO, 2006).  

Essa compreensão da coesão textual, necessária ao ensino de língua, parece 

desarticular os tradicionais exercícios de formar frases, de substituir o nome pelo pronome, 

entre outros que se bastam em si mesmos, desconsiderando o papel articulador desses 

elementos lingüísticos que vão afetando os segmentos anteriores ou subseqüentes, em uma 

proposta didática que considera o todo textual em detrimento das partes.      

                                                 
103 Entenda-se “processo de referenciação”, especificamente. 
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  No dizer de Antunes (2005, p.48-49),  

(...) se há ligações na superfície é porque elas existem no 
âmbito do sentido e das intenções pretendidas. O que a 
gente diz precisa ter sentido. E para que tenha sentido o 
que a gente diz,,as palavras devem estar interligadas; os 
períodos, os parágrafos devem estar encadeados. A 
compreensão que se consegue ter do que o outro diz 
resulta dessa relação múltipla que se estabelece em cada 
segmento, em todos os seus níveis. Daí que o 
conhecimento do valor semântico das palavras de um 
texto ainda não é suficiente para se apreender o seu 
sentido global. É preciso, antes de tudo, saber 
estabelecer relações, fazer ligações entre as diferentes 
unidades – indo e voltando. 
 

 
 Nesse sentido, no que se refere às relações textuais responsáveis pela coesão, tomamos 

o modelo proposto por Antunes (2005), de caráter mais didático: a) coesão pela relação de 

reiteração, b) coesão pela relação de associação, c) coesão pela relação de conexão, sem, 

contudo, desconsiderar o caráter discursivo da abordagem. 

 No primeiro tipo, a reiteração é vista como a relação pela qual os elementos do texto 

vão de algum modo sendo retomados104, garantindo um movimento constante de volta ao 

referente principal, assegurando a continuidade do seu percurso. Os procedimentos pelos 

quais as relações de reiteração se efetivam são dois: a) repetição, b) substituição105.  

Na repetição, dois recursos a efetivam: a paráfrase (vista como operação de 

reformulação de dizer o mesmo enunciado de um outro jeito), o paralelismo (visto como 

recurso muito ligado à coordenação de segmentos que apresentam valores sintáticos idênticos, 

                                                 
104 Koch (2005, p.84) estabelece uma distinção entre referir, remeter e retomar vistas comumente como 
expressões idênticas e tratadas assim como sinônimos. No dizer da autora, referir é uma atividade de designação 
realizável por meio da língua sem implicar uma relação especular língua-mundo; remeter é uma atividade de 
processamento indicial na co-textualidade; retomar é uma atividade de continuidade de um núcleo referencial, 
seja numa relação de identidade ou não. Entretanto, consideraremos como retomada, para fins de análise de 
nossos dados, toda atividade encontrada nos livros didáticos, cuja estratégia de voltar ao texto estabelece um 
nexo reiterativo, assim como assumido por Antunes (2005), no quadro proposto para tratar das relações, 
procedimentos e recursos coesivos. 
105 Dentre as relações textuais explicitadas ao longo do capítulo, serão o procedimento da substituição e seus 
recursos (substituição gramatical; substituição lexical: por sinônimos, hiperônimos, caracterizadores situacionais; 
retomada por elipse), assim como também os casos em que as expressões referenciais e/ou designadoras não são 
explicitadas no cotexto, mas entendidas a partir do contexto discursivo, foco da nossa análise no tratamento 
didático proposto para esses aspectos da textualidade. Ainda: não procuramos, por sua vez, estabelecer 
diferenças entre “referência” e “substituição” como proposto por Halliday & Hasan (1976), por entendermos que 
essa distinção parece não comprometer a didatização desses fenômenos textuais, constituindo, assim, um contra-
senso mais teórico e menos didático.  
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de ordem estilística, deixando o enunciado numa simetria sintática por si só articuladora) e a 

repetição propriamente dita (configurando-se como um recurso textual significativo, 

desempenhando funções coesivas como ênfase, contraste, correção e continuidade, entre 

outras funções, contrariando a tendência de algumas orientações pedagógico-didáticas que a 

vêem como uma característica da oralidade informal e, por isso, devendo  ser evitada nos 

textos escritos).  

O procedimento da substituição pressupõe reiteração, dispondo de diferentes recursos 

para co-referenciar um referente principal, a partir de escolhas que se dão no co-texto, 

funcionando como elementos que asseguram a cadeia referencial do texto.  

Os recursos coesivos de substituição podem ser de ordem gramatical (pronomes 

pessoais retos e oblíquos de terceira pessoa, demonstrativos, possessivos, indefinidos, 

relativos, interrogativos), além de diversos tipos de numerais, advérbios pronominais e artigos 

definidos; de natureza lexical (sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, descrições 

definidas, ou, ainda, por reiteração de um mesmo grupo nominal ou parte dele); e, por meio 

da elipse (KOCH, 2003, p.46). 

A substituição gramatical tem nos pronomes uma classe particular de expressões 

referenciais para nos referirmos às coisas e às pessoas (ANTUNES, 2005). Ainda, segundo a 

autora, “no âmbito da referenciação, uma atividade nossa de cada dia e de cada hora, 

dispomos dessa variedade de possibilidades, o que deixa a língua, como já referi, numa 

condição de grande maleabilidade e economia” (p.87).  

Destacamos, todavia, o cuidado para não entendermos essa variedade de 

possibilidades tal como um “jogo de lego”, cujas peças servem de encaixe para a montagem 

de determinada forma, sob o risco de desconsiderarmos “que decidir por substituir ou não 

uma palavra por um pronome requer a competência de saber avaliar seus efeitos” 

(ANTUNES, 2005, p.88) e, conseqüências ora em tornar o texto mais enxuto, ora menos ou 
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mais ambíguo, já que em alguns gêneros (como os do domínio da publicidade) a ambigüidade 

pode constituir-se como recurso para produção de sentido. 

 As competências para tomar decisões desse tipo são as verdadeiras competências 

textuais, as quais deveriam nortear os objetivos de ensino dos pronomes, em lugar de um 

trabalho no nível da classificação e do reconhecimento de nomenclaturas. 

Antunes (2003) afirma que uma substituição pronominal supõe, na seqüência do texto, 

dois possíveis modos de ocorrência: por meio da anáfora, quando esta estabelece uma relação 

de correferência ou, no mínimo, de referência, entre elementos presentes no texto ou 

recuperáveis através de inferenciação (KOCH, 2003); e através da catáfora comumente vista 

quando o pronome (correferenciador) antecede o termo referente.  

Embora não seja nosso objetivo aprofundar a abordagem da referenciação anafórica e 

catafórica, em Koch (2003) essas questões se complexificam já que a autora incorpora a sua 

discussão, ancorada por outros estudiosos, a dêixis textual (efetuada em geral através de 

formas neutras e de advérbios ou expressões adverbiais invariáveis) na fronteira entre a 

anáfora, propondo distinções. Entretanto, destacamos que essa discussão não tem uma 

interpretação pacífica, haja vista estudos como os de Vieira (2006, p.74), propondo uma 

rediscussão sobre os processos de referenciação anafórica e dêitica e o conjunto de expressões 

indiciais, em uma perspectiva discursiva, defendendo que “as expressões indiciais são 

‘expressões híbridas’ por apresentarem traços distintivos caracterizadores tanto dos dêiticos 

quanto dos anafóricos”. 

A substituição lexical é também um recurso coesivo cuja reiteração se dá pelo uso de 

uma palavra no lugar de uma outra que textualmente estejam numa inter-relação semântica, 

sem necessariamente serem sinônimas. A capacidade de fazer uso desse recurso pressupõe 

uma análise, uma avaliação da adequação daquele elemento “substituidor” do ponto de vista, 
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não somente da volta a uma referência ou uma predicação já feitas no texto, mas também 

quanto à possibilidade de acrescentar a esta outras informações ou dados. 

A retomada por elipse aparece como um tipo particular de substituição, definida como 

resultado da omissão ou do ocultamento de um termo que pode ser facilmente identificado 

pelo contexto. Interessante ressaltar que as gramáticas tratam a elipse do ponto de vista 

estilístico, dentro das figuras de linguagem, sem um reconhecimento de sua função coesiva, 

atuando no texto como elemento de encadeamento, de articulação. O recurso à elipse exige 

que se saiba em que ponto do texto usá-la, alternando seu uso e o de outros recursos, de forma 

a não prejudicar a indicação de por onde vai a continuidade do texto (ANTUNES, 2005). 

 Concebemos, pois, que a consideração desses recursos coesivos na produção de textos 

escritos (e por que não orais?), especialmente os que envolvem a referenciação do ponto de 

vista textual-discursivo, nas aulas de língua portuguesa, representa aspecto relevante para o 

desenvolvimento da competência textual e comunicativa.  

Sabemos, evidentemente, que a revisão da literatura que fizemos não se esgota nessas 

páginas, nem apenas nessa perspectiva, tampouco pode resumir-se ao recorte que fizemos 

para tratar da referenciação na perspectiva já referida, haja vista a existência de outras 

relações, procedimentos e recursos decisivos para o estabelecimento da tessitura e do sentido 

do texto.  

Entretanto, no intuito de contribuir para a reflexão sobre o tratamento didático 

propostos em livros didáticos para a questão da referenciação textual e as explicitações sobre 

a questão nos manuais dos professores (MP), considerando o recorte acima traçado, 

procuramos responder as seguintes questões: 

♦ Existia um ensino sistemático sobre referenciação ao longo das séries? O que o manual 

revelava sobre essa questão? 



 238

♦ Em que seções predominavam as atividades de referenciação e como foi o tratamento dado 

aos elementos de textualidade presentes nesse objeto de ensino-aprendizagem? 

♦ Que tipos de atividades eram usadas para os alunos refletirem sobre a referenciação? 

 

6.2 Existia um ensino sistemático sobre referenciação textual106 ao longo das 

séries? O que o manual revelava sobre essa questão? 

 

 A fim de respondermos a essas questões, procuramos identificar as atividades de 

referenciação textual ao longo dos volumes das coleções em análise. Paralelamente, 

procuramos também verificar se no MP das coleções havia alguma orientação teórico-

metodológica sobre o objeto de conhecimento lingüístico em análise. 

No processo de classificação das atividades, verificamos na coleção PPL atividades 

sobre a questão (ou sobre a qual inferimos) ao longo de todos os volumes, como podemos 

constatar abaixo: 

 
 

Tabela 15: Quantidade de atividades de referenciação  
 COL. PPL (PORTUGUÊS: UMA  

PROPOSTA PARA O 
LETRAMENTO) 

 
5ª. 

 
11 

 
6ª. 

 
19 

 
7ª. 

 
16 

 
8ª. 

 
7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Gostaríamos de informar que, ao longo da análise das atividades, nos “desobrigamos” da filiação a uma 
nomenclatura de determinada teoria. Não queremos, com isso, desmerecer as discussões e perspectivas dos 
estudos sobre a referenciação, haja vista a reflexão que decidimos introduzir antes da análise. Entretanto, 
salientamos que para a análise das atividades tomamos o termo referenciação de uma forma “genérica” no 
sentido de retomada, de remissão, como ato de referir lingüístico e discursivamente.  
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Esses dados quantitativos não implicaram necessariamente haver um ensino 

sistemático sobre a referenciação na coleção em análise, especialmente quando muitas 

atividades foram “garimpadas” em seções de interpretação textual.  

Não queremos com essas primeiras considerações querer restringir o tratamento desse 

objeto de ensino na coleção PPL a essa abordagem, haja vista outros encaminhamentos, 

verificados em outras seções, que não podem deixar de ser comentados. Ao contrário, esse 

primeiro comentário, diz respeito ao fato de que a quantidade de atividades apresentada acima 

foi resultado de um trabalho de compreensão sobre as questões de interpretação de texto e a 

sua relação com o objeto de conhecimento lingüístico em análise.  

Nessa perspectiva, procuramos verificar no MP se havia alguma explicitação sobre a 

questão da referenciação. Compreendendo que o texto é o lugar por excelência para a atuação 

da referenciação, enquanto recurso coesivo e atividade discursiva, observamos que o MP da 

coleção assumiu o tratamento do texto como unidade de ensino: “textos de muitos gêneros 

textuais, priorizando, porém, aqueles gêneros que são mais freqüentes ou mais necessários nas 

práticas sociais de leitura” (MPPPL:8).  

Ainda, no MP da coleção, encontramos, entre os objetivos da seção “Produção de 

texto”, menção a determinados fatores de textualidade: “utilizar recursos discursivos e 

lingüísticos que dêem ao texto, de acordo com seu gênero e seus objetivos, organização, 

unidade, informatividade, coerência, coesão, clareza e concisão” (MPPPL1:18). Inferimos, 

dessa forma, que um ensino sistemático com a referenciação, como recurso textual e como 

processo discursivo, poderia contribuir para que os gêneros textuais produzidos atendessem 

aos critérios expostos acima.  

Ainda, no MP da coleção, encontramos no tópico destinado à avaliação dos textos 

produzidos, um critério que considerava “a avaliação do texto sob a perspectiva de seu nível 

de textualidade (...), isto é: organização, unidade, informatividade, coerência, coesão, clareza, 



 240

concisão, seleção adequada do léxico (...) tudo isso em função do gênero (grifos nossos) e dos 

objetivos do texto” (MPPPL:20). 

Na seção “Reflexão sobre a língua”, o MP da coleção também dedicou um lugar para a 

coesão, e, conseqüentemente, para a referenciação textual,quando afirmou que os objetivos 

específicos da referida seção, explícitos ao longo da coleção, perseguiam objetivos gerais, que 

incluíam a finalidade de fazer com que o aluno reconhecesse “os fatores fundamentais da 

textualidade e as marcas lingüísticas que a estabelecem, diferenciadamente em textos orais e 

escritos”. (MPPPL:27).  

Nesse sentido, observamos alguns aspectos que pareceram importantes para as 

relações entre o MP da coleção e as propostas didáticas: 

♦ embora não houvesse explicitamente uma menção ao trabalho com a referenciação, 

entendemos que a postura da coleção em assumir um trabalho com a textualidade (numa 

perspectiva textual e discursiva), levou-nos a interpretar que, na didatização dessa dimensão 

textual, haveria momentos para tratar especificamente do objeto de ensino em questão. 

♦ depois, a consideração da coesão (e da coerência), embora não trouxesse explícita a 

dimensão da abordagem em termos de desdobramentos de quais recursos coesivos seriam 

explorados ou quais tendências teóricas seriam adotadas, levou-nos também a inferir que, nas 

propostas didáticas, a referenciação poderia ter um lugar nos objetivos específicos das 

atividades, indicados ao longo da coleção. 

Um aspecto que não inferimos, a partir das indicações do MP, mas que observamos na 

didatização da coleção, foi uma significativa sistematização dos recursos e estruturas 

lingüísticos (para estabelecer relações de causa, condição, conseqüência, entre outras), ao 

longo de todos os volumes, aspecto que mereceu ser destacado, tendo em vista que 

tradicionalmente essa questão ficava subordinada à organização curricular que determinava 

sua abordagem somente na 8ª. série do ensino fundamental.   
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Além disso, esses mesmos recursos e estruturas foram tratados na seção “Produção de 

texto”, assumindo a função coesiva de “seqüencialização de diferentes porções do texto” 

(ANTUNES, 2005).  Embora, por um lado, este não seja foco do nosso trabalho, por outro 

lado, apontou para o fato de que a referenciação ocupa ainda um lugar menor na 

sistematização proposta pelos LDPs, mas nem por isso ausente ou desconsiderado. 

A coleção PPT também apresentou ao longo dos volumes atividades de referenciação 

(no nível da superfície do texto) ao longo dos volumes, cuja constatação, semelhante, à 

coleção PPL, deu-se a partir de uma “garimpagem” dessas atividades, na sua maioria, 

“mescladas” a outras, em seções de caráter mais “textual”, como podemos observar: 

 
Tabela 16: Quantidade de atividades de referenciação  

 
 COL. PPT(PORTUGUÊS PARA 

TODOS) 

 
5ª. 

 
15 

 
6ª. 

 
18 

 
7ª. 

 
14 

 
8ª. 

 
14 

 

 

 

 

 

 

Como compreendemos que o quantitativo de atividades não constituiria critério 

suficiente para considerarmos ter havido ou não um ensino sistemático articulado com a 

necessidade de promoção da competência textual e discursiva, recorremos ao MP da coleção 

PPT, para verificarmos se havia alguma explicitação sobre o fenômeno da referenciação, 

enquanto recurso relevante para a produção de textos coesos e coerentes e como processo 

discursivo.  

O MP da coleção também assumiu o texto como a fonte a partir da qual se poderia 

estudar a língua e as linguagens (MPPT: 15), sendo possível por meio deste se fazer diferentes 
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abordagens, conforme os objetivos pretendidos. Diante disso, procuramos verificar em qual 

(is) lugar (es) se encontraria(m) a abordagem da textualidade, no tocante ao trabalho com a 

referenciação atuando na superfície do texto (numa perspectiva tida como tradicional) ou  

compreendida como atividade discursiva (numa discussão mais recente). 

Observamos, explicitamente, uma única menção (em relação  à primeira perspectiva) 

na seção “Gramática no texto”, em que esta era caracterizada como um aprofundamento do 

estudo do texto, no intuito de promover a tomada de consciência quanto à função que os 

elementos gramaticais da língua exerciam na composição textual (MPPPT:18).  

Ainda na exposição dessa seção, o MP afirmava que, dentre as atividades propostas, 

existiam aquelas que consistiam em “identificar (grifos nossos) mecanismos de coesão (a que 

termo se refere um determinado pronome, a que palavra remete um verbo, com que palavra 

concorda um adjetivo, etc)” (MPPPT: 18).  

 Esse indicativo sinalizado pelo MP levou-nos a inferir que talvez, segundo os autores, 

bastaria identificar/reconhecer elementos gramaticais que ativam retomadas textuais para se 

garantir uma reflexão a serviço da textualidade. Ainda que não estivessem em questão as 

escolhas dos recursos pretendidos, para atingir determinado efeito de sentido, as 

peculiaridades dos gêneros para “influenciarem” nessa escolha e a própria interface fala - 

escrita (materializada em determinados textos, para sermos mais ilustrativos), trazendo outras 

implicações para a reflexão dessas “retomadas”, sob um viés discursivo107. 

Tendo em vista que o índice dessa coleção caracterizou-se por informar os conteúdos 

que serão tratados nos volumes, procuramos, também nesse espaço, indicativos de um 

tratamento sistemático para a referenciação ao longo das séries.  

                                                 
107 Não queremos com essa afirmação sermos reducionistas e associar apenas à fala a realização de processos de 
referenciação. 
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Verificamos, explicitamente, no quarto volume da coleção, na seção “Linguagem dos 

textos”, um espaço dedicado à coesão em que os autores definem dicionarizadamente o 

sentido da palavra, além de explicitarem seus principais mecanismos.  

No tocante aos elementos de substituição e de retomada, os autores destacaram a 

elipse do sujeito, a concordância, considerando recursos mais apurados as conjunções, os 

pronomes e os advérbios. Isto nos levou a indagar se a menção a “recursos de coesão mais 

apurados” revelaria uma concepção de língua que desconsidera a interação da linguagem 

através dos diversos gêneros textuais (orais e escritos), aspecto que pareceu articulado com o 

proposto no MP, que traz subjacente uma visão limitada de texto e de norma culta: “embora 

textos de diferentes linguagens estejam presentes nessa seção, há um predomínio dos que 

utilizam a língua escrita, pois através deles o aluno entra em contato com a norma culta e 

com parte significativa de nossa produção cultural” (MPPT: 16).  

Ainda sobre os elementos de coesão, o MP também destacou o recurso de usar uma 

palavra no lugar da outra, para referir-se à anterior e evitar repetição, esta vista como um erro 

a ser combatido por tornar o texto deselegante, desconsiderando seu valor enquanto recurso 

coesivo, e àquela reduzida a um trabalho de substituição, sem uma reflexão do ponto de vista 

dos limites dessa substituição no que se refere, por exemplo, ao campo semântico das 

palavras, à gramática do texto que se efetiva em função dos sentidos estabelecidos na cadeia 

textual, distanciando de mera substituição apenas.   

 Nessa perspectiva, como será demonstrado nas seções seguintes, constatamos uma 

concepção de ensino da coesão, considerando os recursos da referenciação textual, não 

somente tímida no que se refere à abordagem, mas também predominantemente marcada por 

atividades de identificar a que determinado termo fez remissão ao longo do texto, sem 

maiores reflexões. Além de uma didatização “reducionista”, no que se referiu a compreensão 

desse objeto de ensino. 
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6.2.1 Em que seções predominaram as atividades de referenciação e como 

foi o tratamento dado aos elementos de textualidade presentes nesse 

objeto de ensino-aprendizagem? 

 

No processo de classificação das atividades nas duas coleções, procuramos não 

somente verificar as atividades de referenciação sinalizadas pela natureza da seção ou por 

indicativos dados pelo MP, mas também verificar, em outros “espaços” das coleções, outras 

situações em que o trabalho com a “referenciação” apareceu, especialmente nas seções mais 

textuais (interpretação do texto, gramática no texto, etc), haja vista a dificuldade de encontrar 

o “liame” que as separava (ou que as unia!!) entre uma atividade de interpretação, no nível da 

localização de informações e uma atividade preocupada em pensar sobre os elementos de 

referenciação enquanto encadeadores, articuladores do texto.  

A coleção PPL concentrou suas atividades nas seções de “Interpretação escrita” e 

“Reflexão sobre a língua”.  

Distribuição das atividade de referenciação por seção na 
coleção PPL
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As atividades localizadas na primeira seção procuravam, na sua maioria, deixar claros 

os objetivos pretendidos pela proposta, como podemos observar: 

 

Exemplo: 

2. Recorde estas frases do texto e responda: 
a) “Ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros...” 
Nos ombros de quem? 
b) “...e olha nos seus olhos”. 
Nos olhos de quem?  
c. “Seus olhos se enchem de lágrimas”. 
Olhos de quem? Os olhos do homem que vê a criança que ele foi (PPL2:57). 

 

O MP da coleção dizia que o objetivo da atividade era levar o aluno a identificar os 

diferentes antecedentes do possessivo “seus”, em função deste ter remetido a duas posições 

assumidas pelo autor no texto. Vimos que, mesmo sendo uma atividade que objetivava a 

identificação de referentes, parecia ser meio difícil que o aluno efetivamente reconhecesse tais 

referentes simplesmente “recordando” o texto, o que nos fez inferir que caberia ao professor a 

função de orientar ao aluno a voltar ao texto como um “todo”, para compreender a dupla 

função de remissão de tal pronome.  

Além disso, a orientação contida no MP poderia ter investido em mais claramente 

chamar atenção para a possível ambigüidade que o uso desse recurso de retomada poderia 

causar não somente na leitura, daí a necessidade de “interpretar”, mas também na produção de 

determinados textos escritos, aspecto que também inferimos ficar a cargo do professor tratar 

ou não, em sala de aula. 

 Destacamos, positivamente, nesta seção, o trabalho com expressões referenciais em 

uma perspectiva mais discursiva, no sentido de que o referente que designa não está implícito 

no co-texto, mas é construído ao longo da interação, como podemos observar: 
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Exemplo: 

3. Há frases em que a mãe usa a palavra assim, e nós, os leitores, ficamos sem 
saber:assim como? 
♦Responda às perguntas, imaginando uma situação em que a frase poderia ser 
usada: 
a. “Assim você se machuca.” 
- Assim como? 
b. “Continua assim que eu te dou umas palmadas” (PPL1:80) 
 

   
 Chamamos atenção para o fato de que a atividade ao solicitar que os alunos 

“imaginassem” uma situação não tinha um fim em si mesma. Ao contrário, pareceu-nos ter 

sido uma forma interessante de, “didaticamente”, a autora criar um contexto discursivo, no 

intuito de que os alunos pudessem resolver o “enigma” da designação dêitica, conhecida dos 

interlocutores do evento discursivo (no caso, os personagens do texto), mas não revelada na 

superfície do texto, através da substituição dessas expressões por fatos que ajudassem a 

designá-las (ou seja, solucionando este enigma), conforme objetivado no MP da coleção.     

Nesse sentido, observamos que a seção “Interpretação escrita” na coleção PPL amplia 

as possibilidades de abordagem da referenciação, já que o trabalho com a expressão 

designadora “assim” parece estar articulada a uma visão de referência vista como “resultado 

da operação que realizamos quando, para designar, representar ou sugerir algo, usamos um 

termo ou criamos uma situação discursiva referencial com essa finalidade” (KOCH, 2005, 

p.79). 

Ainda em relação à atividade, ressaltamos o gênero textual ao qual a atividade 

vinculou-se, nesse caso, a “crônica”. Segundo a definição contida no próprio volume da 

coleção, crônica é um “texto em geral curto, escrito de forma livre e pessoal (grifos nossos), 

sobre temas, fatos ou idéias da atualidade – sobre arte, política, esporte, etc ., ou simplesmente 

sobre a vida cotidiana”.  

Concordamos com Koch & Marcuschi (1998), ao questionarem como sabemos a que é 

que um falante se refere em dado momento do texto, se não se explicita cotextualmente o 
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referente. Eles atribuem tal estratégia de referenciação mais freqüentemente à fala e aos 

gêneros escritos em interface com a fala.  Consideramos bastante significativo o uso da 

crônica (por suas propriedades constitutivas, permitindo tal interface), para abordar a 

referenciação em uma perspectiva em que se considera também a instância discursiva de 

interação.   

Nessa perspectiva, destacamos também propostas de atividades localizadas na seção 

“Língua oral- língua escrita” , “espaço” que nos pareceu bastante adequado para o trabalho 

com a referenciação108 que não se localiza no texto, mas se infere pelo contexto discursivo 

(KOCH, 2005), embora não freqüentes nessa seção. 

Exemplos: 

1. Releiam a primeira pergunta da entrevista: 
“Como você vê as conquistas?” 

a. Conquistas de quê? Por quem? 
b. Por que o entrevistador não precisou dizer nem ao entrevistado nem ao 

leitor a que conquistas se referia? 
3. Tanto o entrevistador quanto o entrevistado usam a primeira pessoa do plural 
(nós, nos, nosso), mas nem sempre estão se referindo ao mesmo grupo de pessoas: 
a situação em que estão conversando e o assunto sobre o que falam é que 
esclarecem a quem estão se referindo em cada frase. 
Identifiquem a quem se refere a primeira pessoa do plural em cada frase abaixo. 
a. Na segunda pergunta, o entrevistador diz: 
“Mas nós temos a peculiaridade da mestiçagem...”  
Nós se refere a que grupo de pessoas? 
b. No início de sua resposta à terceira pergunta, o entrevistado diz: 
“Porque acha que devíamos lutar para conquistar.” 
“[nós] devíamos lutar ...” – nós inclui o entrevistado e mais quem? 
c. Ao responder à pergunta sobre por que negro que sobe na escala social 

casa com branca, o entrevistado começa assim: 
“Primeiro, nós somos iguais a qualquer um, influenciáveis”. Os padrões de 
beleza que nos venderam a vida inteira qual foi? 
“...nós somos iguais...” – nós quem? 
“Os padrões de beleza que nos venderam...” – venderam para quem? 
d. Na resposta à penúltima pergunta, o entrevistado afirma: 
“Hoje, qualquer filho nosso pode ser presidente”. 
Qualquer filho de quem?(PPL3:155-156) 

        
                                                 
108 Não queremos com esse enfoque reduzir a compreensão da referenciação enquanto atividade discursiva 
somente efetivada nos casos acima, ou seja, em que o referente é inferido no discurso e não no cotexto. Ao 
contrário, compreendemos a referenciação como processo discursivo que se efetiva na interação, logo a 
importância de destacar o tratamento didático que faz esse percurso de abordagem.  
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Anterior à proposta das atividades, a autora apresentou um quadro, no qual aponta 

alguns comentários sobre as especificidades das situações de interação na língua falada, 

mostrando que, em contextos desse tipo, “muita coisa na conversa fica subtendida, nem tudo 

precisa ser explicitado, como na língua escrita” (PPL3:155).  

Em relação à leitura de um registro da língua falada, caso das entrevistas, segundo a 

autora, “temos de recuperar as informações que, para o entrevistado e o entrevistador, estão 

implícitas na situação” (PPL3:155).  

Nesse sentido, observamos a pertinência da coleção em trazer propostas de atividades, 

cuja interpretação pressupunha possibilitar aos alunos uma reflexão das especificidades dos 

gêneros textuais e a recuperação dos referentes instaurada pelo contexto discursivo, caso das 

questões acima. 

Sobre a última questão analisada, verificamos que o foco da mesma foi tratar do 

caráter discursivo dos pronomes pessoais e possessivos. Nesse sentido, articulada aos 

princípios de referenciação (ativação, re-ativação, de-ativação) (KOCH, 2005), a atividade (as 

letras “a”, “b” e “c”) constituiu-se como um exemplo para mostrar que “o referente 

configurado no processo de ativação, quando reativado, é re-elaborado pelo seu próprio fazer 

discursivo – ainda que seja referido pela mesma expressão, pois os seus entornos lingüístico e 

situacional não serão mais os mesmos” (VIEIRA, 2006). Ou no dizer do MP da coleção: “o 

referente só é identificado no contexto do discurso” (MPPPL:156) 

Que constatamos ao analisar a coleção PPT? Vimos que as atividades de referenciação 

e as implicações dessa abordagem para a questão da textualidade, apareciam em seções de 

caráter mais textual (como “Gramática no texto”, “Expressão escrita”), segundo já 

anunciamos e agora ilustramos através do gráfico abaixo: 
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Distribuição das atividade de referenciação por seção na coleção PPT
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Gráfico 10 
 

Sobre essas duas seções, o MP da coleção informou que é na seção “Gramática no 

texto” que “os elementos gramaticais ganhavam valor significativo e eram compreendidos em 

sua funcionalidade textual” (MPPPT:18). Em relação à seção “Expressão escrita”, o MP 

afirmou que esta levava o aluno a uma releitura do texto, conduzindo-o a uma ampliação de 

sua compreensão inicial, além de ser esta seção “o espaço” em que o aluno se manifestaria 

através da escrita.  

Não conseguimos, entretanto, compreender como poderiam efetivar-se tais 

perspectivas em atividades em que o reconhecimento e a identificação se autonomizaram 

como principais comandos, como podemos observar a seguir: 

 

Exemplos: 
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1. Releia outra passagem do texto: 
“Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. 
Todos souberam que eles vinham. 
E cada um se escondeu como pôde”. 
Todos, eles e cada um referem-se a quem? Quem soube que eles vinham? Quem 
vinham? Quem se escondeu como pôde?(PPT1:69) 
 
3. As palavras em destaque são pronomes. Sua tarefa é descobrir os nomes que eles 
substituem. 
“Ele queria dizer que a amava tanto, que queria casar com ela e tê-la para sempre 
no castelo, que a cobriria de roupas e jóias,que chamaria o melhor feiticeiro do reino 
para fazê-la virar toda mulher”. (PPT1:71)  

  

 Se as propostas acima, por um lado, procuraram utilizar pronomes e expressões 

pronominais com a finalidade de retomar referentes e expressões referenciais presentes no 

texto, por outro lado, verificamos que as orientações para a resolução dessas atividades se 

prestaram apenas a indicar os referentes a quem os pronomes faziam referência, sem maior 

exploração, o que pareceu limitar a abordagem.  

 Ainda com relação a atividades vinculadas a essas seções, observamos no MP e nas 

próprias atividades da coleção uma tendência em salientar a categoria gramatical e a função 

sintática do recurso utilizado, para referir ou retomar um termo anteriormente citado.  

 

Exemplo: 

2. “Por exemplo, às vezes alguém precisa mandar uma mensagem secreta, um recado 
para ser lido e compreendido apenas pela pessoa que irá recebê-lo”. Nesse trecho, as 
palavras em destaque referem-se a palavras que já apareceram antes na frase. 
Quais? Escreva-as no caderno (PPT1:18) 
Professor (a): Pode-se comentar com os alunos que tais palavras pertencem à classe 
dos pronomes (MPPPT:30). 

 

 Nesse sentido, acrescentamos que o MP (quando muito!) informava que o recurso de 

retomada funcionava no texto como elemento de coesão, em uma abordagem da referenciação 

no nível do texto.  No entanto, não proporcionava uma reflexão sobre os efeitos que tais 

recursos acarretariam na releitura e/no funcionamento do texto, já que estes foram objetivos 
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assumidos no MP pelas seções de maior incidência de atividades enfocando esse objeto de 

ensino, o que nos levou a inferir que bastaria somente fazer a identificação da retomada para 

que esses objetivos se efetivassem. 

 

Exemplo: 

4.Leia o trecho e responda as questões no caderno: 
“De fato, elas muitas vezes inviabilizam as atividades econômicas no sertão...” 
a) A que termo está relacionada a palavra elas? Registre sua resposta no caderno 
(PPT4: 53). 
MP: Respostas dos exercícios e sugestões 
4. a) O pronome pessoal elas retoma a palavra secas, presente na frase anterior, 
funcionando como elemento de coesão textual (MPPPT4: 34). 

 

Também nessas seções, observamos algumas atividades que pareceram “desgarrar-se” 

desse tratamento, porém as orientações trazidas pelo MP pareciam recorrer a uma explicação 

de ordem gramatical, centrada nos elementos da superfície do texto, sem criar condições de 

reflexão sobre aqueles processos de referenciação que se efetivavam também no contexto 

discursivo. 

 

Exemplo: 

 
3. Escreva no caderno, a que palavra se refere o verbo viver no trecho abaixo: Por 
que não foi usado um pronome (eles, no caso) para fazer referência? E a palavra 
onde, refere-se a quê?  
“Os psitacídeos são classificados como animais da classe Ave, ordem 
psitaciformes. Vivem na zona tropical do globo, de onde se irradiaram às áreas 
subtropicais e às áreas frias, como a Patagônia” (PPT2:113). 

  

De acordo com o MP da coleção, bastaria explicar que “não se usou o pronome por 

que não havia necessidade” (MPPPT2:42), já que o verbo seria o responsável pela referência, 

pelo fato de ele e o termo antecedente (psitacídeos) estarem no plural, a referência se faria 

pela concordância. Observamos que não foi explicitado que atividade proposta explorou um 
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recurso de coesão (elipse109), cuja importância está no fato de assinalar que alguma coisa é 

reiterada no texto, justamente pela ausência de um elemento que é esperado. De acordo com 

Antunes (2005, p.118), “a elipse é reduzida às suas dimensões sintáticas, (...) o que já não 

surpreende dada a costumeira ausência de uma perspectiva textual para o estudo dos fatos 

lingüísticos”.  

Outro exemplo observado também ilustrou o “reducionismo” do MP, ao orientar a 

atividade abaixo e, conseqüentemente, o tratamento da referenciação: 

 

 

Exemplo: 

2. Quando começa a falar das cocadas, ela diz: “Tinha ajudado a fazer aquela 
cocada”. Observe o uso do pronome demonstrativo aquela para referir-se à cocada, 
apesar de ela não ter sido mencionada antes. Explique esse uso em seu caderno 
(PPT3:34). 

 

 Verificamos que a proposta da atividade pareceu avançar, ao procurar refletir sobre a 

ocorrência de um referente designado por um pronome sem antecedente explícito. Entretanto, 

a solicitação para que o aluno “explicasse” em seu caderno pareceu-nos muito ampla, pois não 

especificou o que se deveria levar em consideração para se perceber que, nesse caso, o ato de 

referir consistiu na “negociação” feita pelos sujeitos falantes no processo de interação. Além 

disso, o MP da coleção não investiu em orientações que procurassem explorar as possíveis 

relações entre as propriedades do gênero textual (no caso uma narrativa), o contexto 

discursivo e o processo de referenciação.   

De acordo com o MP, o uso do pronome para referir-se à cocada mesmo sem esta ter 

sido mencionada antes, configurou-se como “um recurso do contador de histórias, uma 

                                                 
109 Assim como acontece na distribuição das matérias de muitas gramáticas, a elipse também, nessa coleção, é 
abordada na seção destinada às figuras de linguagem, no final do último volume da coleção, numa espécie de 
“apêndice”. Embora,ela tenha sido também citada na coleção no capítulo que tratou especificamente de 
“coesão”. 
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espécie de acordo tácito entre narrador e leitor: nesse caso, apesar de as cocadas ainda não 

terem sido mencionadas, ambos sabem que o caso vai ser esclarecido no decorrer da história. 

É um jogo em que as duas partes se entendem. Não há necessidade de grandes explicações 

(...)” (p.31).  

Vimos, ainda, que essa orientação aparece entre parênteses, já que a orientação oficial 

é que os alunos possam dar respostas pessoais, o que parece por um lado revelar certo 

subjetivismo na abordagem da questão e, por outro, deixar a cargo do professor a função de 

sistematizar melhor a atividade.  

 

 

6.2.2 Que tipos de atividades foram usadas para os alunos refletirem sobre 

a referenciação? 

 

 Ao longo desse capítulo, a maior parte das discussões que apresentamos tomou as 

atividades de identificação como exemplo, o que não aconteceu ao “acaso”, haja vista o maior 

número de atividades desse tipo nas duas coleções (embora em perspectivas diferenciadas), 

especialmente na coleção PPT.  

 Como constatamos que as atividades de “interpretação textual”, isto é, aquelas 

atividades que solicitaram aos alunos “olhar” para elementos referenciais presentes no texto, 

estando em uma “linha tênue” quantos aos objetivos propostos, poderiam de, alguma forma, 

“desobrigarem-se” de um trabalho sistemático sobre os processos de referenciação, 

procuramos, então, observar o tratamento dado a esse objeto de ensino em seções que 

explicitamente anunciavam a questão, analisando as atividades de produção.  

 Na tabela abaixo, apresentamos o quantitativo de atividades de identificação e de 

produção no tratamento da referenciação: 
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Tabela 17 
 PPL-TIPOS DE ATIVIDADES DE 

REFERENCIAÇÃO 
 
Tipos de atividades: Quantidade 

Produção  
18 

Identificação  
34 

Identificação/ 
Produção 

 
1 

Total  
53 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação às atividades de produção, observamos aquelas cujos comandos tanto 

solicitavam ao aluno substituir, reescrever, quanto solicitavam que os alunos explicassem 

determinadas escolhas referentes aos recursos de correferenciação feitas pelos autores, 

levando em consideração as propriedades dos gêneros textuais e os efeitos de sentido. 

 O MP da coleção afirmou que o objetivo dessas questões era levar o aluno a 

identificar os recursos de retomada do referente por meio de hiperônimos ou por meio de 

anáfora, no intuito de evitar a repetição110 de um item lexical.  

No entanto, constatamos que os alunos não somente poderiam identificar tais recursos, 

como também poderiam refletir sobre estes, explicando-os, a partir de sua ocorrência no texto, 

como podemos observar: 

 

 

 

 

                                                 
110 Embora não fosse objeto de nosso estudo, a repetição também nessa coleção é vista como um caso a ser 
evitado. Não observamos nenhuma situação em que a repetição fosse tratada como um recurso coesivo próprio 
de determinados gêneros textuais. 
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Exemplo: 

1. Observe que, ao longo do texto da reportagem, o repórter se refere ao homem de 
gelo usando diferentes palavras e expressões: 
No 1º. parágrafo: “...a principal arma de Waldemar...” 
No 3º. parágrafo: “Niclevicz, o primeiro brasileiro a escalar que...” 
No 5º. parágrafo: “O alpinista brasileiro acredita que...” 
No 7º.parágrafo: “Em sua primeira tentativa, em 1998, o brasileiro foi obrigado...” 
No 8º. Parágrafo: “Hoje, ele acha que tem mais sangue-frio...”  
a. Por que o repórter usa diferentes palavras e expressões para se referir à mesma 
pessoa? 
b. Explique: por que é no primeiro parágrafo, e apenas no primeiro parágrafo, que 
aparece o nome completo do homem de gelo? 
c. Por que na legenda da foto, julgou-se necessário que aparecesse o nome completo e 
ainda a profissão do homem de gelo? 
d. No lide, o homem de gelo é mencionado apenas como brasileiro: 
Recorde a definição de lide, na p.27, e explique: por que, no lide, é suficiente a 
referência ao alpinista Waldemar Niclevicz apenas com a palavra brasileiro? 
Verificar se há relação direta entre atividades de produção e ensino explicitado de 
referenciação (PPL3:196). 

  

           Para a letra “a” da questão, o MP respondeu que se tratava de um recurso para evitar a 

repetição. Acrescentamos, todavia, que, além de evitar uma repetição, determinadas 

substituições podem adicionar informações ou dados acerca de uma referência já introduzida, 

ou mesmo contribuir para a caracterização do referente, em uma designação mais rígida (caso 

de textos científicos, jornalísticos) ou mais avaliativa (visão subjetiva), procurando 

estabelecer sempre a inter-relação semântica (ANTUNES, 2005).  

          Em relação às outras questões (“b”; “c”, “d”), observamos uma preocupação da coleção 

não somente em tratar dos mecanismos de coesão por substituição (hiperônimo e anáfora), 

mas também em refletir sobre a função desses recursos, operando textual e discursivamente, à 

medida que se prestou às peculiaridades e às funções do gênero textual em que seu uso 

materializou-se. 

            Ainda sobre as atividades de produção, abordando tais mecanismos de substituição, 

verificamos uma atividade (essa atividade vinha na seqüência da anterior), que solicitava aos 
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alunos que substituíssem um referente (no caso, o nome do alpinista) por outra expressão, a 

fim de evitar repetição. 

 

Exemplo: 

  
2.Leia, abaixo, o final da reportagem sobre o homem de gelo (um trecho que não 
aparece na parte que você leu anteriormente) (PPL3:197) 
 Aqui, as expressões usadas na reportagem para se referir 

ao homem de gelo foram substituídas por seu nome 
completo. Para cada caso, dê substituições do nome por 
outra expressão, a fim de evitar a repetição. 

 

 

 

 

 

Nessa atividade, destacamos a não pré-fixação de recursos de retomada para serem 

usados no processo de substituição, o que a distancia de propostas de atividades, cujos 

comandos impõem determinado recurso. 

 Coerente com o desafio que é didatizar em textos do saber atividades dessa natureza, 

sob o risco de mecanizar a abordagem, o MP da coleção ressaltou que “o objetivo da questão 

é apenas que ele (o aluno) vivencie o emprego do recurso coesivo, e não propriamente que 

crie novas formas de retomada do referente” (MPPPL3:197).  

Nesse sentido, observamos que o trabalho de substituição na coleção pareceu se 

articular à idéia de que:  

“substituir uma expressão por outra é, assim, uma 
operação textual mais de ordem sociocognitiva do que 
simplesmente de ordem lingüística (...) É bom estarmos 
atentos, pois, para não reduzir essas e outras operações 
textuais a procedimentos puramente mecânicos. Afinal, 
quem substitui uma expressão por outra é um sujeito 
particular, que pertence a determinados grupos sociais e 
que partilha com outros sujeitos uma determinada 
percepção acerca da realidade” (ANTUNES, 2005, 
p.115). 
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 Ainda sobre a coleção PPL, observamos que esta contemplou não somente um 

tratamento didático da referenciação em uma perspectiva “cotextual” (no nível da 

correferenciação) como as vistas acima (não coincidentes na seção “Reflexão sobre a 

língua”), mas também em uma perspectiva discursiva, abordagem mais recente da 

referenciação, como discutido na introdução desse capítulo e em exemplos trazidos da 

coleção. 

Destacamos o desafio de uma abordagem dessa natureza em livros didáticos, por 

colocar em evidência que determinados fatos não são imanentes à língua, mas se realizam, se 

constroem, são “discretizados” na atividade discursiva. É o caso da atividade abaixo, ao 

trabalhar com o pronome de referência arbitrário, ou seja, aquele pronome que não retoma, 

não se refere, não especifica ninguém cotextualmente, mas é “recuperado” no contexto da 

interação. 

 

Exemplo: 

 
 4. Quando o entrevistador usa você ao fazer suas perguntas, é claro que você é o 

entrevistado:  
(...) 
Expliquem o você nas seguintes frases do entrevistado: 

a.“Aqui tratam você muito bem...” 
Você não é o entrevistador... você é alguém com que características? 

b.“Mas até naquelas funções mais simples, você não tem negros trabalhando”. 
Você se refere a quem? 

c. “Aquilo fica por toda a vida. Para tirar, você tem que fazer uma revolução no 
seu interior.” 

Quem tem que fazer uma revolução no seu interior não é o entrevistador... você se 
refere a que pessoas?(PPL3:157) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Já na coleção PPT, o número de atividades de produção encontrados foi muito 

pequeno em relação às atividades de identificação (sendo muitas destas “garimpadas” de 

seções que trabalhavam o texto), conforme apresentamos na tabela abaixo: 
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      Tabela 18 
 PPT-TIPOS DE ATIVIDADES DE 

REFERENCIAÇÃO 
 
Tipos de atividades: Quantidade 

 
Produção 

 
9 

 
Identificação 

 
49 

Identificação/ 
Produção 

 
  2 

Total  
60 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto às propostas de atividades de produção, nessa coleção, observamos (poucos) 

comandos que solicitavam aos alunos explicar a utilidade de determinadas palavras, fazendo 

remissão a outras na superfície do texto, ou seja, no nível do cotexto, como podemos ver em: 

 

Exemplo: 

4. “Sua semelhança com as formas humanas, seu canto e docilidade fizeram-no ser 
comparado às sereias.” 
a) A quem se refere as  palavras destacadas na frase acima? 
b) Qual é a utilidade dessas palavras no texto?(PPT2:112) 

 

 Curiosamente, no capítulo que trouxe especificamente um tópico sobre coesão, na 

seção “Linguagem dos textos”, em que esperávamos que houvesse um trabalho mais 

sistemático sobre o assunto, a coleção apresentou apenas uma atividade.  

Nessa atividade, os alunos teriam de completar um texto do qual foram retirados os 

elementos de coesão. Vale destacar também que tais elementos estavam “dispostos” em um 

quadro e os alunos teriam de consultá-lo para que pudessem preencher o texto 

adequadamente. 
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Exemplo: 

Do trecho a seguir, foram retirados os elementos de coesão. Leia-o atentamente e 

consulte o quadro com os elementos que você deverá usar. Copie o trecho em seu 

caderno, utilizando adequadamente esses elementos. Atenção: alguns deles podem 

repetir-se (PPT4:157.) 

 

 Após essa atividade, os alunos foram solicitados a produzirem um texto, na seção 

“Produzindo texto”, podendo ser uma dissertação ou uma carta aberta. Logo depois, na seção 

“Exercitando a crítica”, os alunos iriam avaliar o texto produzido. Dentre os pontos a serem 

avaliados, teriam de observar a utilização dos elementos de coesão, especialmente, segundo a 

coleção, a utilização das conjunções, dos pronomes e dos advérbios.  

 A seqüência dessas atividades nos levou a interpretar que o ensino-aprendizagem 

desse objeto de ensino dar-se-ia de uma forma automática, em que bastaria uma atividade 

sobre a questão, para que os alunos não somente se apropriassem do uso e das funções dos 

recursos de referenciação textual na produção de texto como também já pudessem avaliar o 

seu texto, a partir desses critérios de textualidade. 

 Além das poucas atividades de produção propostas para o ensino da referenciação, no 

nível do “cotexto”, observamos a ausência quase que total de uma abordagem da 

referenciação em uma perspectiva discursiva.  

No exemplo abaixo, observamos um caso em que a atividade “ensaiou” sair dos 

limites da superfície textual para uma reflexão de ordem mais discursiva: 

Exemplo: 

1. Uma das funções do pronome é retomar um nome que já apareceu antes. Leia 
esta frase: 
“Acho que vou me distrair olhando as pessoas se apertando contra a grade. Aliás, 
até hoje não entendi por que elas fazem isso. E já faz anos que eu os vejo assim. E 
já faz anos que os vejo assim, contorcendo-se, grunhindo, pulando” (PPT2:189). 
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No entanto, o MP do professor caminhou para uma orientação “simplista” sobre a 

questão, o que pareceu não evidenciar outros aspectos (gênero textual, suporte, temática, 

interlocutores, efeito estilístico) que talvez ajudassem a recuperar o contexto discursivo: “Pelo 

sentido da frase (que sentido?), o pronome os está se referindo ao elemento pessoas. 

Provavelmente, o autor preferiu utilizar a forma masculina do pronome para ressaltar que as 

pessoas eram do sexo masculino” (MPPPT: 53). 

 

 

Conclusões: 

 

 O trabalho da referenciação, seja este numa perspectiva que se efetive no texto, 

atuando como recurso de coesão textual, seja numa perspectiva discursiva, cujo ato de referir 

realiza-se à medida que a interação vai se desenvolvendo, parece ainda carecer de uma 

abordagem mais sistematizada não somente nos textos do saber, mas igualmente nas práticas 

de sala de aula, especialmente em um contexto atual do ensino de língua em que se propõe o 

desenvolvimento da competência comunicativa. 

Não poderíamos deixar de destacar os desafios dessa última perspectiva de concepção 

da referenciação para o ensino de língua portuguesa, haja vista parecer não haver um debate 

pacífico sobre a questão.  

Diante disso, verificamos um olhar tímido para o tratamento dessa questão, de uma 

forma geral. Entretanto, nas atividades que encontramos, percebemos diferenças nas duas 

coleções com relação ao enfoque que deram a esse objeto de ensino. 

A coleção PPL investiu em atividades que consideraram as duas perspectivas de 

abordagem da referenciação, ou seja, tanto apresentou atividades em que os alunos 
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identificaram/refletiram no nível do texto (anáfora, designações dêiticas, hiperônimos) quanto 

procurou trazer processos de referenciação para os livros didáticos através de atividades que 

refletiram sobre os casos em que os referentes não estavam implícitos na superfície do texto, 

mas poderiam ser recuperados pelo contexto discursivo, solicitando aos alunos a “recriação” 

dessas situações.   

A coleção PPT investiu em atividades de identificação, cuja abordagem dos recursos 

de retomada, estiveram a serviço da interpretação de texto para localização do referente. As 

atividades de produção em número bastante reduzido criaram poucas situações de reflexão 

sobre a referenciação do ponto de vista textual e uma desconsideração desse objeto de ensino 

como atividade discursiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:   
 

 
- Faça o que eu digo em Análise Lingüística , disse o pretensioso Livro de Português. 

- Mas, faço o que fazes ou o que dizes fazer? perguntou o professor de português Angustiado, sem regras, nem 
tréguas....   

 

Atualmente o interesse pelo livro didático (LD), enquanto objeto de investigação, 

atrelado a fatores políticos, como a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

responsável sob vários aspectos pela avaliação desses textos do saber antes de chegar às 

escolas, tem se configurado como o “retorno do recalcado” (RANGEL, 2003). Ou seja, o 

interesse pelos livros didáticos volta ao cenário das pesquisas acadêmicas com força 

redobrada, especialmente em um contexto educacional em que o LD se configura como “um 

dos poucos materiais didáticos presentes cotidianamente na sala de aula, constituindo o 

conjunto de possibilidades a partir do qual a escola seleciona seus saberes, organiza-os, 

aborda-os” (BATISTA, ROJO & Zúñiga, 2005, p.47). 

Vimos que o advento do PNLD trouxe a necessidade de rediscussão/redefinição dos 

saberes didatizados propostos pelos autores de livros didáticos para o ensino. Em relação aos 

livros didáticos de Língua Portuguesa (LDP), especificamente, constatamos que este 

programa estabeleceu perspectivas teóricas e metodológicas bastante definidas (RANGEL, 

2003), tendo em vista o acalorado debate sobre as novas propostas para o ensino de língua 

materna, ancoradas numa mudança de concepção de língua e de ensino, respaldada pelos 

documentos oficiais de ensino (BRASIL, 1998).  

Tais documentos direcionaram suas orientações tomando uma concepção de língua 

como interação e prescrevendo um ensino de português integrado aos eixos de leitura, 
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produção textual e análise lingüística, contrariando uma tradição escolar marcada por um 

ensino centrado na gramática (como sinônimo de língua portuguesa). 

Nesse contexto de mudança de paradigma, compreendemos que poderia ser de grande 

importância a análise de livros didáticos, enfocando especificamente um eixo do ensino de 

língua, no caso a análise lingüística, para que pudéssemos compreender/refletir sobre dois 

aspectos básicos: 

1. como tem sido feita a transposição didática da análise lingüística no eixo da textualidade e 

da normatividade, tomando os seguintes aspectos para análise: ortografia, pontuação, variação 

lingüística e referenciação.  

2. as relações entre as orientações teórico-metodológicas assumidas pelo manual do professor 

para o tratamento dos objetos de ensino em análise e a didatização efetivamente encontrada 

nos volumes das coleções. 

Dessa forma, concluindo este trabalho, gostaríamos de levantar alguns pontos (e 

contrapontos) sobre as limites e os alcances dos livros didáticos, tomando como base os 

resultados dessa pesquisa e estabelecendo comparação/confronto com outras pesquisas que se 

debruçaram também sobre esse fenômeno, aspectos que consideramos importantes para 

compreendermos os efeitos dessa mudança de paradigma, enquanto transição entre a 

“tradição” e a “novidade” no ensino de Língua Portuguesa.  

Ao contrário do que se poderia presumir, em se tratando da análise das duas coleções 

que passaram pelo crivo do PNLD, ou seja, que a princípio apresentariam encaminhamentos 

metodológicos e didáticos mais aproximados das propostas atualmente prescritas para o 

ensino de língua, as duas coleções em análise caminharam por direções opostas, no que se 

referiu ao tratamento da análise lingüística, na maioria dos casos, como podemos observar de 

forma sintetizada, a seguir: 
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1. Em relação ao tratamento dado à ortografia, concluímos que os autores de ambas as 

coleções revelaram um processo de didatização ineficiente quanto ao aprendizado da norma 

ortográfica, ou seja, quanto às regularidades e irregularidades ortográficas, embora, 

curiosamente, tenham andado por caminhos um tanto extremos, no que se refere à abordagem 

desse objeto de ensino. Na coleção PPL, vimos que o ensino de ortografia, enquanto objeto de 

ensino de natureza normativa, foi posto na periferia do ensino de língua, ainda que o MP da 

coleção fizesse menção às relações entre sistema fonológico e ortográfico. O pequeno 

investimento da coleção recaiu sobre atividades que trataram das irregularidades dependentes 

de contextualização, desconsiderando um trabalho com outras propriedades da norma 

ortográfica, que exigem do aluno um “olhar para o interior das palavras”, considerando-as 

como um objeto de conhecimento em si (cf. MORAIS, 2003a). Isto nos levou a concluir a 

dificuldade da coleção em assumir o caráter normativo de determinados objetos de ensino, 

como a ortografia, em tempos de “ditadura do texto”(MORAIS, 2005). Indagamo-nos, ainda, 

se um ensino de língua portuguesa em uma proposta para o letramento, conforme assumido 

pela coleção, invalida ou é incompatível com um ensino sistemático de objetos de ensino mais 

normativos.  

Na coleção PPT, por sua vez, havia seções específicas para tratar da ortografia, o que, 

conseqüentemente, promoveu um número maior de atividades, mas não se configurou como 

critério suficiente para concluirmos que nessa coleção o ensino sistemático da norma 

ortográfica tenha sido assegurado. Embora assumindo uma concepção de língua como 

interação, constatamos que a coleção trouxe uma abordagem da ortografia, assim como de 

outros “conteúdos” lingüísticos, fortemente marcada pelo uso (e abuso) de terminologias, 

nomenclaturas e construção de regras, em detrimento de um tímido “olhar” para a reflexão 

sobre a língua em uma perspectiva menos “gramatical”. Nesse sentido, corroborando com 

Morais (2003a), concluímos que “é preciso não fazer da nomenclatura gramatical um 
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requisito para a aprendizagem de regras (contextuais e morfológico-gramaticais) (...) ao 

discutí-las com o aluno, não devemos exigir que ele saiba usar termos como ‘sílaba tônica’, 

‘encontro consonantal’, ‘imperfeito do subjuntivo’ ou outras terminologias especializadas”.  

2. Ao analisarmos o tratamento dado à pontuação, verificamos também que ambas as coleções 

(PPL e PPT) fizeram percursos distintos na abordagem desse objeto de ensino. A coleção PPL 

tratou, primordialmente, a pontuação numa perspectiva prosódico-semântica, explorando uma 

seção específica para esse fim, através de atividades que procuraram levar os alunos a 

perceber os efeitos de sentido operados pelas relações de diferenças e semelhanças entre 

oralidade e escrita, fazendo uso, inclusive, de gêneros textuais, cujas propriedades 

constitutivas contribuíam para tal exploração (caso dos poemas). Além disso, quando 

desvinculada desse tipo de abordagem, a coleção também apresentou um ensino da pontuação 

em uma perspectiva textual-discursiva, solicitando que os alunos refletissem sobre o 

uso/função de determinado sinal em um determinado gênero, embora não tenhamos verificado 

uma sistematização para os casos de seu emprego em que há certa “disciplina” para efetivar-

se adequadamente, o que nos fez inferir que uma perspectiva de trabalhos com os gêneros 

textuais deve também levar em consideração os casos em que a construção de sentido efetiva-

se justamente pela não-transgressão no emprego desses sinais.  

 Na coleção PPT, havia uma seção específica para tratar da pontuação, de título 

homônimo. Embora o MP afirmasse que o tratamento para essa questão só teria sentido caso 

se efetivasse de forma contextualizada, concluímos que a didatização proposta assumiu um 

caráter mais lógico-gramatical, aspecto que se evidenciou em função de um tratamento 

didático-metodológico em analogia com a gramática tradicional (numa ordem mais ou menos 

assim: exposição do conteúdo-definição-exemplos-atividades), no nível da frase, ou no nível 

de fragmentos tirados de textos, estes, por sua vez, desconsiderados do ponto de vista de sua 

materialização enquanto gênero textual, fazendo-nos constatar uma disparidade entre as 



 266

postulações teórico-didáticas trazidas pelo MP e a efetiva transposição didática desse objeto 

de conhecimento na coleção.  

3. Com relação às estratégias didáticas assumidas pelos autores para o tratamento da variação 

lingüística (VL) (e da concordância verbo-nominal), constatamos que as coleções em análise 

também revelaram orientações distintas referentes para o tratamento desse objeto de ensino. 

Coerente com os objetivos assumidos pelo MP, a coleção PPL apresentou um ensino 

sistemático, explorando principalmente na seção “Reflexão sobre a língua” as variedades 

dialetais e de registro , o que pareceu contrariar um enfoque didático tradicionalmente 

centrado na abordagem das atividades de registro, vinculadas à concordância verbo-nominal 

(CVN), associada à fixação de regras de gramática, sem efetiva ocorrência em contextos 

formais de uso real da língua. No caso da CVN, a coleção didaticamente pouco investiu sobre 

essa questão, o que nos levou a inferir que, se por um lado, o enfoque foi mais 

“sociolingüístico” e menos “gramatical”, por outro lado, pareceu desconsiderar que “a 

discussão sobre o combate ao preconceito lingüístico deveria incluir a questão do ensino-

aprendizado da concordância verbo-nominal prescrita (grifos nossos) na norma de prestígio” 

(BIRUEL, 2002).  

 A coleção PPT, por sua vez, não promoveu um ensino sistemático sobre a VL. As 

atividades que tratavam do tema apareceram em meio a atividades de análise textual, 

geralmente por meio de comandos que solicitavam a transformação do “coloquial” em 

“culto”, levando-nos a inferir a que a linguagem coloquial era vista como erro e desvio que 

precisavam ser combatidos pela linguagem “culta”, tida como a mais “correta”, associada, 

portanto, à gramática normativa. Houve um maior investimento em atividades de CVN nessa 

coleção, encontradas especialmente em seções de gramática, o que parece, por um lado, 

atestar o caráter “normativo” do enfoque dado ao objeto de ensino e, por outro lado, a 
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necessidade de considerar a ambigüidade desse termo implicada e evidenciada numa 

didatização marcada pela promoção do ensino do “certo” e do “errado”.  

4. Quanto ao trabalho com a referenciação (considerada do ponto de vista discursivo e do 

ponto de vista (co)textual), as coleções também fizeram caminhos contrários. A coleção PPL 

investiu em atividades que consideraram as duas perspectivas de abordagem, ou seja, tanto 

apresentou atividades em que os alunos identificaram/refletiram na superfície do texto 

(anáfora, designações dêiticas, hiperônimos), quanto procurou trazer processos de 

referenciação no “discurso”, através de atividades que refletiram sobre os casos em que os 

referentes não estavam explícitos no texto, mas poderiam ser recuperados pelo contexto 

discursivo, solicitando aos alunos a “recriação” dessas situações. Na coleção PPT, o trabalho 

com a referenciação do ponto de vista textual esteve a serviço da localização de informações 

na interpretação de textos. As atividades de produção, em número bastante reduzido, criaram 

poucas situações de reflexão sobre a referenciação do ponto de vista do texto e uma 

desconsideração desse objeto de ensino como atividade discursiva. Sobre esse capítulo, não 

encontramos muitos estudos sobre os processos de referenciação em livros didáticos. Um 

trabalho recente que encontramos foi o de ARAÚJO111 (2006) que procurou analisar três 

manuais destinados à 8ª. série, pertencentes a três coleções diferentes, analisando a 

referenciação anafórica operada pelas expressões nominais definidas, além da verificação 

desse fenômeno no gênero notícia e na produção textual de alunos da escola pública. Os 

volumes analisados pertenciam as seguintes coleções: Português: linguagens, publicado pela 

Atual Editora, em 2002 (autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães); 

Português: uma proposta para o letramento, lançado pela Editora Moderna, ( Magda 

Soares). Português para todos, publicado pela Editora Scipione, em 2002, (Ernani Terra e 

Floriana Cavallete). Destacamos que as duas últimas coleções também constituíram objeto de 

                                                 
111 A pesquisa realizada foi resultado da monografia de conclusão do 1º Curso de Especialização em Leitura, 
Produção e Avaliação Textual da UFPE, 2006. 
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nossa pesquisa. Os resultados, portanto, pareceram dialogar com os resultados trazidos nesse 

trabalho, especialmente no que se refere às duas últimas coleções. Assim como Araújo 

(2006), observamos, na coleção PPT, que o uso dos pronomes, assim como o uso de um 

vocábulo para referir-se a outro (anterior) se prestam basicamente para o exercício de evitar 

repetições. A análise não considera o texto como um todo, pois a análise é no nível da frase, 

numa visão simplória e reducionista do fenômeno. Em relação à segunda coleção, assim como 

nos nossos resultados, a abordagem sobre esse fenômeno deu-se de forma diferenciada, não 

atribuindo unicamente aos pronomes o papel de referência e retomada de outros elementos, ou 

seja, “o processo de referenciação é abordado de forma a permitir a percepção desse 

fenômeno como um artifício a serviço da compreensão do texto e promoção de sua 

textualidade” (ARAÚJO, 2006, p.26). 

Estabelecendo contrapontos com outras pesquisas que também se debruçaram sobre 

outras coleções de livros didáticos, que igualmente passaram pelo crivo do PNLD, analisando 

os objetos de ensino acima referendados, constatamos que no caso da ortografia, os resultados 

da pesquisa desenvolvidos por Biruel (2002), ao examinar o tratamento da ortografia em 

livros didáticos (LDs), destinados às séries iniciais, pareceram dialogar com os resultados 

aqui apresentados, ou seja, a ortografia parece ainda ocupar nos LDs um lugar periférico no 

ensino de língua, em se tratando de um ensino sistemático das regularidades e irregularidades 

da norma ortográfica.  

Relacionando, ainda, os resultados de nossa análise com os estudos de Biruel (2002) 

em relação ao tratamento dado à pontuação, observamos um movimento diferenciado em 

relação às tendências assumidas pelas coleções em análise em ambos os estudos. A coleção 

PPT, analisada nessa pesquisa, parece também se relacionar com os resultados das pesquisas 

verificadas em Biruel (2002), já que essa pesquisadora encontrou sobretudo atividades que 

utilizaram o texto como pretexto para localizar os aspectos formais e conceituais dos sinais de 
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pontuação. Quanto aos estudos de Mendonça (2003), observamos, assim como nos resultados 

apontados pela autora, a necessidade de interrelacionar melhor os tópicos gramaticais nos 

LDP em blocos menos monolíticos.  

O mesmo, todavia, parece não poder se aplicar à coleção PPL, cujo enfoque 

diferenciou-se da abordagem acima descrita. Nesse sentido, tomando as considerações de 

Mendonça (2003, p.123) em sua análise com livros didáticos, constatamos que “os LDP têm 

procurado, cada vez mais, ultrapassar o prescritivismo no estudo da gramática, especialmente 

quanto à pontuação – buscando integrá-lo à exploração da textualidade” (...). Que “é 

necessário ainda, ao tratar da pontuação, deixar evidente para os aprendizes a relação entre as 

modalidades oral e escrita da língua, evidenciada por pontos, vírgulas, interrogações, entre 

outros sinais (p.124)”. Esse aspecto foi bastante evidenciado na coleção PPL, mas, como 

ponderado pela mesma autora (MENDONÇA, 2003), ressaltamos que esse enfoque é sempre 

evidenciado nas séries iniciais do ensino fundamental, devendo ser paulatinamente 

aprofundado.  

  Com relação às pesquisas feitas sobre variação lingüística em livros didáticos, também 

procuramos estabelecer relações com os estudos de Biruel (2002) e com os estudos de 

Dionísio (2003). Constatamos que as coleções analisadas nas duas pesquisas, incluindo a 

coleção PPT do presente estudo, pareceram ainda estar “acertando o passo” no estudo das VL, 

já que muitos autores ainda estão presos a uma visão homogênea de língua, propondo 

atividades de reescrita que não contribuem para a superação da identidade norma 

culta/gramática normativa tradicional (BIRUEL, 2002). Em um movimento diferenciado, 

constatamos que a coleção PPL parece considerar a variabilidade da língua e os seus níveis de 

(in)formalidade. 

 Diante, então, desses confrontos entre as pesquisas mais recentes sobre livros didáticos 

e as discussões trazidas nessa pesquisa, destacamos que os resultados de nosso trabalho 
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também aproximaram-se em alguns aspectos das análises trazidas nas resenhas do Guia de 

Livros Didáticos (BRASIL, 2005).   

No tocante às “ressalvas” feitas à coleção PPT, ressaltamos: o ensino privilegiado da 

“gramática” (taxonomias, nomenclaturas), o excesso de seções, além do reconhecimento pelo 

próprio Guia (2005) de que a proposta da seção “Conhecimentos lingüísticos” em criar 

harmonia entre o aprofundamento do sentido do texto e a consciência, no momento da 

composição, a partir da função dos elementos gramaticais é uma proposta praticamente 

teórica (BRASIL, 213), aspectos evidenciados de maneira global nas reflexões que fizemos 

sobre o tratamento da análise lingüística na coleção.  

Destacamos, ainda, que nos pareceu confusa, na resenha, a conciliação feita entre 

pressupostos teórico-metodológicos inspirados no socionteracionismo e nas teorias do 

discurso com a justificativa para o ensino da gramática fundamentada segundo a lógica da 

argumentação. No dizer da resenha, “seguindo a lógica da argumentação, para a excelência da 

capacidade de articulação do pensamento, deverá haver o inevitável estudo da gramática” 

(BRASIL, 2005).  

De uma maneira geral, também observamos na coleção PPL aspectos que também 

mantiveram relação com os anunciados no Guia do PNLD. Ali destacava-se a proposta 

inovadora da coleção, em relação à concepção de língua como discurso, a seleção 

significativa de textos e os conhecimentos lingüísticos atrelados à leitura e à produção de 

textos. No entanto, tomando como base nossas análises, pareceu-nos também confusa a 

afirmação da resenha ao ressaltar que a coleção, “mesmo trabalhando numa perspectiva 

distinta da tradição do ensino da Língua Portuguesa, não abandona alguns de seus conteúdos, 

como pontuação, concordância, ortografia e formação de palavras” (BRASIL, 2005). Isto nos 

levou a inferir que a coleção levaria em conta tais conteúdos, apesar de serem tradicionais, 

parecendo desconsiderar a normatividade como face constitutiva da análise lingüística, ao 
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mesmo tempo, desvelando o lugar periférico desses objetos de conhecimento na abordagem 

da coleção.  

Verificamos, assim, a evidência didática da ambigüidade, na melhor das hipóteses, 

(por que não dizer preconceito?) em relação à compreensão da normatividade pelos que 

fazem os textos do saber. Ora renegando-a , quando em nome de uma certa  “ditadura do 

texto”, ocorre praticamente o apagamento da abordagem dos objetos de conhecimento de 

natureza mais normativa. Ora confundindo-a, quando o sentido do termo associa-se ao de 

norma da gramática pedagógica tradicional e a abordagem se reduz ao ensino de normas e 

taxonomias. Ora travestindo-a, quando essa concepção, associada ao mesmo sentido de 

gramática tradicional, se efetiva nos textos sob a “fantasia” da pseudo-contextualização.  

O discurso da textualidade, por sua vez, confirma seu lugar de destaque nos 

pressupostos teórico-metodológicos das coleções em análise, em “promessas” didáticas cuja 

abordagem dos objetos de ensino toma o texto como centro de tudo. Embora, na efetiva 

didatização, as coleções tenham feito percursos diferentes, ora abordando-o, a partir da 

consideração dos novos referenciais para o ensino de língua, ora trazendo-o para o LDP 

muito mais a serviço das exigências do PNLD e muito menos em função de um tratamento 

articulado a essas novas discussões sobre linguagem e ensino. 

Diante de percursos teórico-didáticos distintos das coleções analisadas para o ensino 

da análise lingüística evidenciados, tanto nos resultados dessa pesquisa quanto nas resenhas 

contidas no Guia, inferimos, portanto, haver outros critérios, ou ambigüidade nos critérios 

lingüísticos adotados, para a permanência de coleções que pareceram caminhar por vias 

extremas em relação à concepção e ao ensino de língua, que carecem, certamente de melhor 

investigação. 

Ainda sobre essa questão, as diferenças de perspectivas teórico-metodológicas das 

coleções parecem apontar para aspectos significativos no processo de escolha dos professores. 
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Como mencionado na metodologia, um dos critérios de escolha das coleções era que estas 

tivessem sido aprovadas pelo PNLD.  O outro critério foi definido em função da repercussão 

da escolha dessas coleções nas escolhas feitas pelos professores ou pelas redes de ensino 

(município/ Estado).  

Esse critério constitui-se para nossa pesquisa um dado bastante relevante, embora, em 

face dos limites desse estudo, não possamos avançar em conclusões: a coleção PPL foi 

adotada pela rede municipal de ensino da cidade do Recife, o que não implica dizer que foi 

uma decisão tomada pelos professores; por sua vez, a coleção PPT foi uma das mais 

solicitadas pelos professores da rede estadual de Pernambuco, a segunda mais pedida para 

sermos mais precisos. 

Diante desse fato, questionamos: o que motivou os professores a escolherem uma 

coleção mais articulada com o ensino de gramática tradicional conforme atestada na resenha e 

nessa pesquisa em detrimento de uma coleção mais inovadora e mais adequada à tendência 

atual do ensino de Língua Portuguesa? O que essa escolha parece desvelar no que se refere às 

inter-relações entre o papel do livro didático, a prática do professor, sua formação 

inicial/continuada e a aprendizagem dos alunos? 

São questões que, por um lado, parecem “denunciar” os limites de nossa pesquisa, mas 

por outro intentam fomentar a continuidade desse debate em instâncias da transposição 

didática não discutidas nesse trabalho, ou seja, a reflexão desses saberes produzidos, 

transformados, apropriados, efetivamente ensinados na sala de aula e as repercussões na 

aprendizagem dos alunos para os quais toda essa discussão converge.  

Compreendemos, portanto, que conhecer as estratégias didáticas propostas pelos 

autores de livros didáticos pode constituir-se importante para o professor por permitir a 

escolha de uma obra que se articule melhor com as suas necessidades e a de seus alunos; por 

ajudar a compreender que a didatização de saberes não é uma tarefa das mais simples, 
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especialmente no que se discute sobre linguagem e ensino de língua atualmente; além de ser 

um “exercício” de meta-formação para o docente, quando analisa as atividades e se relaciona 

melhor com seus pressupostos teórico-didáticos.  
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