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podem ser tecidas no vazio. Elas 

precisam de fundamentos. Os fios, por 
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amarrados a coisas sólidas: árvores, 
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cortadas, a teia é soprada pelo vento, e a 
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são cortadas elas se tornam sons vazios: 
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RESUMO  

 

Esta dissertação destaca a importância da formação continuada do professor de 

Língua Portuguesa como instrumento apto a fazer uma abordagem segura e eficiente das 

variações linguísticas e dos letramentos em sala de aula por meio dos gêneros textuais. O 

enfoque atual do ensino ainda é centrado no estudo da gramática normativa, que pouco 

valoriza as formas correntes e coexistentes de usos da língua, criando a falsa ilusão de 

que a língua é única para todos os falantes e utilizada da mesma maneira em qualquer 

contexto social. Este trabalho defende a ideia de que há uma diversidade linguística no 

país, que não pode ser silenciada nem menosprezada, visto que a língua em uso é o reflexo 

plural de seus falantes. Objetiva-se com isso despertar nos professores uma postura 

educacional tendente ao aprimoramento e a ampliação desse tema, por isso, postula-se 

que deve haver um investimento na formação continuada, a fim de melhorar a maneira de 

abordagem da variação linguística e dos letramentos nas salas de aula brasileiras. Como 

objetivo geral, este estudo pretende descrever e analisar de que forma os livros didáticos 

da coleção “Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem - PNLD 2020-2023, 

do 6º ao 9º ano” abordam os letramentos e a variação linguística. O objeto de estudo desta 

pesquisa é o ensino da Língua Portuguesa. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica/documental, também comportando uma abordagem qualitativa. O corpus 

foi uma coleção de livros didáticos, já referenciada acima, além de alguns relatórios 

contendo as descrições e as adesões aos cursos ofertados pela Subsecretaria de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal (EAPE). A fundamentação 

teórica está consubstanciada em estudos desenvolvidos por autores como Antunes (2003), 

Bagno (2007), Bakhtin (2011), Faraco e Zilles (2015), Faraco (2008), Franchi (2006), 

Geraldi (1997), Marcuschi (2008), Mollica (2003), Paulo Freire (1989), Rojo (2009), 

Ribeiro (2015), Schneuwly e Dolz (2004), Soares (2009), Travaglia (2005), entre outros 

de igual importância. Observou-se neste estudo que a coleção de livros didáticos 

examinada apresentou um dialogismo temático e estrutural frente à propositura do ensino 

dos gêneros textuais, recepcionando as sequências didáticas, vistos em Schneuwly e Dolz 

(2004). O ensino da oralidade, porém, assim como o estudo da variação linguística 

ficaram em segundo plano nos referidos manuais, sendo ofuscados em importância e 

significância na ampliação dos letramentos escolar e social, bem como na emancipação 

linguística do educando. Na mesma coleção, verificou-se que a abordagem da gramática 



 

normativa se limitou à explanação aleatória de frases desconexas do gênero textual em 

estudo na seção ou no capítulo do livro didático. A partir disso, foram levantadas 

reflexões propositivas para o ensino da Língua por meio de sequências didáticas, 

apontando caminhos para aprimorar esse magistério, que levaram em consideração os 

gêneros textuais, os letramentos, a variação linguística e a gramática normativa no 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, sem perder de vista os maiores 

protagonistas desse cenário linguístico, o professor-pesquisador e o aluno.  

Palavras-chaves: Formação docente continuada. Letramento. Variação linguística. 

Gênero textual. Sequências didáticas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation intends to highlight the importance of the continuing education 

of the Portuguese Language teacher so that he can make a safe and efficient approach to 

linguistic variations and literacies in the classroom through textual genres. The current 

teaching focus is still centered on the study of normative grammar, which gives little 

value to the current and coexisting forms of language use, creating the false illusion that 

the language is unique for all speakers and used in the same way in any social context. 

This paper defends the idea that there is a linguistic diversity in the country, which cannot 

be silenced or underestimated, since the language in use is the plural reflection of its 

speakers. The objective is to awaken in teachers an educational posture aimed at 

improving and expanding this theme, therefore, it is postulated that there should be an 

investment in continuing education, in order to improve the way of addressing linguistic 

variation and literacies in Brazilian classrooms. As a general objective, this study intends 

to describe and analyze how the textbooks in the collection “Connects in the language: 

reading, text production and language - PNLD 2020-2023, from the 6th to the 9th years” 

address literacies and linguistic variation. The object of study of this research is the 

teaching of the Portuguese Language. The methodology used was bibliographic / 

documentary research, also comprising a qualitative approach. The corpus was a 

collection of textbooks, already referenced above, in addition to some reports containing 

the descriptions and adherence to courses offered by the Undergraduate Secretariat for 

Continuing Education for Education Professionals in the Federal District (EAPE). The 

theoretical foundation is embodied in studies developed by authors such as Antunes 

(2003), Bagno (2007), Bakhtin (2011), Faraco and Zilles (2015), Faraco (2008), Franchi 

(2006), Geraldi (1997), Marcuschi (2008), Mollica (2003), Paulo Freire (1989), Rojo 

(2009), Ribeiro (2015), Schneuwly and Dolz (2004), Soares (2009), Travaglia (2005), 

among others of equal importance. It was observed in this study that the collection of 

textbooks examined presented a thematic and structural dialogism in face of the proposal 

of teaching textual genres, accepting the didactic sequences, seen in Schneuwly and Dolz 

(2004). The teaching of orality, however, as well as the study of linguistic variation were 

left in the background in the referred manuals, being overshadowed in importance and 

significance in the expansion of school and social literacies, as well as in the linguistic 

emancipation of the student. In the same collection, it was found that the normative 



 

grammar approach was limited to the random explanation of disconnected phrases of the 

textual genre under study in the textbook section or chapter. Based on that, propositional 

reflections were raised for the teaching of Language through didactic sequences, pointing 

out ways to improve this teaching, which took into account textual genres, literacies, 

linguistic variation and normative grammar in the teaching-learning process of the 

Portuguese language, without losing sight of the main protagonist of this linguistic 

scenario, the professor-researcher.  

Keywords: Continuing teacher education. Literacy. Linguistic variation. Textual genre. 

Didactic sequences. 
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INTRODUÇÃO  

 

A educação atual  ̶  sobretudo na área de linguagem  ̶  ainda é comprometida, 

muitas vezes, com apenas e tão somente a missão pretérita e tradicionalista de ensinar a 

disciplina Língua Portuguesa, desenvolvendo técnicas básicas de leitura e escrita, as quais 

têm base na metalinguagem de uma gramática prescritiva, que nem sempre condiz com a 

realidade da língua/gem em uso; ou, em segundo plano, o ensino da língua1 está 

alicerçado no escrutínio de gêneros textuais, que são, em sua maioria, disjuntivos da 

prática social do discente. 

A língua(gem) de um povo é seu instrumento basilar de comunicação oral e de 

escrita. Por isso mesmo, ela pode ser objeto não só de estudo para o desenvolvimento 

cultural de uma comunidade, mas também de preconceito linguístico, caso seja usada de 

maneira equivocada, pois as relações sociais mudam conforme os ambientes. 

Assim, em linha com o magistério de Paulo Freire (1989), o processo de ensino 

deve partir da língua falada e não da língua escrita. Contudo, o que se vê atualmente é a 

oposição ou a inversão do estado natural das coisas. O ensino que parte da oralidade para 

a escrita evita muitos atropelos e futuros preconceitos linguísticos vividos ou reforçados 

por uma postura docente inadequada, além de valorizar o conhecimento cultural de base 

e o idioleto, ambos trazidos pelos alunos de comunidades rurais ou urbanas. Sendo assim, 

as ideias de Silva (2004, p. 75) são bem pertinentes nesse sentido, quando essa ressalta 

que  

Partindo do princípio que não é nem novo, nem originalidade minha, mas não 

é aplicado no Brasil, de que o falante nativo já é senhor de sua fala quando 

entra na escola, defendo que a oralidade seja o ponto de partida do ensino/ 

aprendizagem para tornar o indivíduo seguro de que sabe a sua língua. 

Pode parecer estranha essa última afirmativa, mas o fato é que encontramos 

hoje nas universidades, nos cursos de letras, estudantes que dizem não saber 

português, bloqueados que foram pela sociedade e pela escola. Assumem como 

patologia sua a patologia da sociedade que os produziu. 

 

 
1  Conforme Marcuschi (2008, p. 61), tomo a língua como um sistema de práticas cognitivas abertas, 

flexíveis, criativas e indeterminadas quanto à informação ou estrutura. (...) Em suma, a língua é um sistema 

de práticas com o qual os falantes/ouvintes (escritores/leitores) agem e expressam suas intenções com ações 

adequadas aos objetivos em cada circunstância, mas não construindo tudo como se fosse uma pressão 

externa pura e simples.  
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As referidas reflexões são muito enriquecedoras ao ensino de Língua Portuguesa, 

pois ampliam e conferem importância àquilo que antes parecia supérfluo ou desnecessário 

para o ensino. Então, saber a procedência regional do aluno, os recursos linguísticos que 

ele usa para se comunicar, conhecer a cultura, os costumes, a forma de mão de obra ou 

trabalho utilizado naquela região, religião predominante, por exemplo, tudo isso é um 

dicionário linguístico que o professor tem de escrutinar para que ele não cometa 

preconceitos, mas que sirva de esteira facilitadora na introdução de conhecimentos 

formais ou da língua oficial2, que o aluno precisará adquirir para dar seguimento aos seus 

estudos, aproveitando-os também em sua vida social.  

Então, torna-se premente que o ensino da Língua Portuguesa seja dialógico frente 

às variadas formas de falar dos sujeitos em suas práticas sociais e que tenha uma interação 

relacional e natural com o meio em que se vive. O intuito é a formação holística desse 

aluno, construindo com ele uma formação que não seja rasa para não o letrar por meio 

dos vários textos, conforme Geraldi (1997). Do contrário, o ensino acabará por imbuí-lo 

de medos, deficiências, preconceitos ou inatividades na vida social, por não dominar uma 

língua ditada como a culta/formal. 

Sob essa rubrica e sob o olhar de uma professora-pesquisadora, que exerce o 

magistério na Secretaria de Ensino do Distrito Federal (SEEDF), a presente dissertação 

sinaliza novas perspectivas para o ensino da Língua Portuguesa por meio dos gêneros 

discursivos. É importante deixar claro que o termo “novas perspectivas” não significa 

necessariamente descobertas inovadoras de um sistema de ensino, mas simplesmente 

refletem o ponto de vista dialético-crítico proposto neste trabalho, na mesma medida 

formulada por Franchi (2006), quando assinala que “a tarefa do educador é esclarecer a 

língua dos textos e não apenas a sintaxe das sentenças.” 

A evolução do conhecimento ressaltou a necessidade de um estudo pragmático do 

processo cognitivo do sujeito, principalmente quanto ao saber do professor dentro e fora 

da sala de aula.  Nesse ambiente, não basta o talento pessoal em qualquer ciência ou arte. 

É necessário, também, que toda bagagem cultural relacionada à vivência teórica e prática 

da língua(gem) seja utilizada no magistério. Mas esses saberes, antes, precisam passar 

pelo filtro da competência, que imprimirá habilidade à atuação profissional do docente.   

 
2 De acordo com o artigo 13 da Constituição Federal da República de 1988, a língua portuguesa é o idioma 

oficial da República Federativa do Brasil. (Brasil, 1988) Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 2 maio 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Nesse cenário, a formação continuada do docente (FC) consiste na atividade em 

que o sujeito esteja em constante aperfeiçoamento/aprimoramento de suas teorias e 

práticas desenvolvidas em sala de aula, dando, com isso, consistência à afirmação de 

Bakhtin (2013) no sentido de que os sujeitos se perfazem com outros sujeitos em uma 

atividade dialógica. 

É importante destacar que a preocupação com a formação continuada de 

professores de Língua Portuguesa não é recente, haja vista existirem críticas já na década 

de 1970, conforme Britto (1997), apontando que “o ensino era descontextualizado e 

autoritário e que deveria haver uma postura inovadora do docente no enfrentamento de 

questões relativas à língua”. Veja o que diz ainda o referido autor: 

 

A discussão sobre a necessidade de uma reforma do ensino de português no 

Brasil (como, aliás, de todo o ensino regular), tanto no que diz respeito a seus 

conteúdos quanto no que diz respeito aos métodos, é antiga, estando 

intrinsecamente associado ao forte processo de escolarização e alfabetização 

universal que se impôs como necessidade política para as nações de terceiro-

mundo no século XX. (BRITTO 1997, p.174) 
 

 

 Sabendo disso e, dando um salto temporal nas discussões travadas em um passado 

recente sobre os estudos linguísticos, tem-se visto também que o próprio governo tem 

normatizado alguns aspectos referentes à formação continuada do professor, na busca de 

preparo desses profissionais para lidar adequadamente e de maneira eficaz com a nova 

demanda educacional. Isso pode ser visto em iniciativas governamentais que orientam a 

educação no país, tais como as que constam do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE, 2008) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi homologada em 14 

de dezembro de 20183.  

 No âmbito local, a SEEDF, como protagonista do ensino público do Distrito 

Federal, por meio dos seus gestores, tem tido uma parcela importante de envolvimento 

nesse processo. Esse órgão vem oferecendo regularmente cursos para o professor da rede 

pública de ensino do DF, promovendo, assim, a reflexão da prática pedagógica, que 

necessita acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade. 

 
3 A partir da homologação da BNCC começa o processo de formação e capacitação dos professores e o 

apoio aos sistemas de Educação estaduais e municipais para a elaboração e adequação dos currículos 
escolares, segundo o site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico/, acessado em 14 de julho de 

2019.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico/
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Sabe-se que a formação continuada que consta das políticas educacionais de 

âmbito nacional nem sempre é idêntica às presentes nas leis estaduais e municipais, 

devido a discrepâncias não somente do ponto de vista da gestão ou da fiscalização da 

aplicabilidade dessas orientações, mas também, em especial, de desentendimentos 

teórico-metodológicos diferenciados de norte a sul do país, contribuindo para a má 

formação docente ou até mesmo a inexistência por completo dessa ferramenta de 

aprendizado. Nesse caso, o professor e o aluno, como base do sistema educacional, são, 

em verdade, os grandes prejudicados por uma superestrutura que muda de concepção 

educacional a depender do grupo político da ocasião.  

 Em meio a tantos desafios, ainda se acredita na importância da formação docente 

continuada como elemento propagador de conhecimentos atualizados e significativos, 

favorecendo não só o professor, mas também aquele que receberá essa atualização em seu 

processo educacional, a saber, o próprio aluno. 

 Diante de todo esse cenário, e apesar de tantos desafios no que tange ao ensino da 

Língua Portuguesa, é preciso reconhecer que o letramento e a variação linguística 

precisam estar inseridos efetivamente na lista de disciplinas dos cursos de formação 

docente continuada, pois esses conhecimentos não podem ser negligenciados da prática 

educacional, haja vista que o próprio falar de cada pessoa deve ser levado em 

consideração nas práticas pedagógicas desse ensino. 

Conforme a BNCC (BRASIL, 2017, p. 70), “estima-se que mais de 250 línguas 

são faladas no país – indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além 

do português e de suas variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é desconhecido 

por grande parte da população brasileira.” 

Dessa forma, vê-se a importância de trazer luz para essa questão da variedade 

linguística de uma forma séria e respeitosa nas salas de aula, não apenas unicamente por 

meio de tirinhas do Chico Bento, por exemplo, que podem revelar um preconceito 

linguístico e não a expansão do conhecimento linguístico para usá-lo com sabedoria e 

competência em suas variadas formas nas práticas sociais. 

Assim, como os variados letramentos, também estão presentes nas escolas as 

variedades linguísticas por meio do falar individual de cada aluno, da classe social, da 

faixa etária, da região de origem ou das raízes familiares, que a maioria carrega consigo.  

 Nessa linha de raciocínio e com os elementos ora expostos, temendo que se possa 

esperar demais a partir de um tema tão amplo, faz-se necessário estabelecer exatamente 

os objetivos deste trabalho. Como objetivo geral, este estudo pretende descrever e analisar 
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a forma com que os livros didáticos da coleção “Se liga na língua: leitura, produção de 

texto e linguagem - PNLD 2020-2023, do 6º ao 9º ano abordam os letramentos e a 

variação linguística. Alicerçado nesse objetivo maior, tem-se como objetivos específicos: 

1. averiguar se as práticas de linguagem presentes na coleção em estudo contribuem para 

o fortalecimento e extensão dos letramentos; 2. verificar se o tema variação linguística é 

abordado e o modo de abordagem na coleção em análise; 3. analisar se o material 

contempla os ensinos dos letramentos e da variação linguística de modo a contribuir para 

uma competência linguística emancipadora dos alunos do ensino fundamental anos finais; 

e 4. em relação formação continuada, investigar a maneira como os documentos/registros 

de cursos de FC do DF lidam com os direcionamentos dados aos temas letramentos e 

variação linguística de forma a superar possíveis lacunas nesses ensinos. 

 A construção desta análise segue os fundamentos de Bakhtin (2011), para quem 

os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, 

especialmente por meio dos gêneros discursivos. Também se ancora nas prescrições de 

Marcuschi (2008), segundo o qual a base do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 

no ensino fundamental no Brasil deve se dar por meio dos textos. O presente estudo ainda 

busca respaldo em Schneuwly e Dolz (2004), os quais asseguram que os tipos de textos 

são construções necessárias para gerar uma maior heterogeneidade nos gêneros textuais. 

A análise busca ainda em Antunes (2003), Soares (2009), Rojo (2009), Ribeiro (2015), 

os fundamentos norteadores para desenvolver e fortalecer as estratégias de ensino-

aprendizagem referentes aos letramentos, que estão relacionados à aquisição de 

habilidades de interpretação e de uso de diferentes gêneros textuais no dia a dia.  E ainda 

se têm as contribuições de Bagno (2007), Travaglia (2005), Mollica (2003), Faraco e 

Zilles (2015), Faraco (2008), acerca da variação linguística, os quais asseveram uma 

heterogeneidade linguística ordenada. 

 Nessa esteira, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica/documental, 

também comportando uma abordagem qualitativa. O corpus será uma coleção de livros 

didáticos, já referenciada acima, além de alguns relatórios contendo as descrições e as 

adesões dos cursos ofertados pela Subsecretaria de Formação Continuada dos 

Profissionais da Educação (EAPE).  

 A motivação para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa adveio de 

indagações que desassossegavam esta pesquisadora na sua atividade de ensino de Língua 

Portuguesa na SEEDF. Inicialmente, pretendia-se procurar respostas mediante um estudo 
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de casos que seria realizado nas salas de aula de escola do ensino público do Distrito 

Federal, mas, em razão da emergência pública causada pela COVID-19, somente pôde 

ser desenvolvida por meio de análises empreendidas em livros didáticos. Sem sombra de 

dúvidas, a pandemia de saúde pública modificou todo um cenário político, social e 

educativo, afetando diretamente o planejamento e execução da pesquisa.  

 Porém, as indagações permaneciam latentes em relação ao objeto de estudo, isto 

é, a Língua Portuguesa, sofrendo, entretanto, adaptações em relação ao corpus inicial 

desta pesquisa, que passou a ser a análise de livros didáticos, como instrumento de 

investigação do ensino-aprendizagem da Língua.  

 Assim, tem-se como objeto de estudo desta pesquisa o ensino da Língua 

Portuguesa, cujas perguntas norteadoras  foram “De que forma a coleção de L.D. aborda 

os letramentos e a variação linguística?”, “As atividades propostas de prática de 

linguagem na coleção- Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem (PNLD 

2020-2023) - contribuem com a promoção de quais letramentos?”, “Quais são as formas 

de abordagem usadas nos L.D. sobre variação linguística?”, “A exploração do referido 

tema contribui na valorização da diversidade linguística ou fortalece o preconceito 

linguístico?” e “Qual a importância da formação docente continuada em lidar com os 

temas letramentos e variação linguística, tendo como instrumento pedagógico o livro 

didático?”. 

 Os estudos realizados nos livros didáticos (6º ao 9º ano) seguiram uma 

metodologia baseada na pedagogia de Paulo Freire, em que a leitura de mundo antecede 

a leitura da palavra, bem como no magistério dialógico de Bakhtin, por meio dos gêneros 

discursivos, chamados para os fins deste trabalho de gêneros textuais, por se tratar de 

nomenclatura mais didática e de fácil imagem acústica. Conforme o magistério de 

Marcuschi (2008, p. 58): 

A distinção entre gênero textual e gênero discursivo é hoje cada vez mais 

complexa, já que em certos casos são vistas até como intercambiáveis. A 

tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua organização, 

ao passo que o discurso seria o plano do funcionamento enunciativo, o plano 

da enunciação e efeitos de sentido na sua circulação sociointerativa e 

discursiva envolvendo outros aspectos.  

  Desse modo, as sequências de observações no LD obedeceram a ordem das 

habilidades de oralidade, leitura, escrita (consubstanciando os letramentos), variação 

linguística e os estudos da gramática normativa, além de reflexões atinentes à formação 
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docente continuada como elemento aglutinador das transformações sociais, culturais e 

cognitivas na Educação Básica. 

 Além dos objetivos geral e específicos, alicerçados por meio de perguntas de 

pesquisa, que iluminaram o caminho a ser percorrido neste trabalho, este estudo tem como 

propósito também contribuir, ainda que timidamente, com a academia de Letras e 

Linguística, bem como com os companheiros de magistério da Língua Portuguesa, 

buscando refletir sobre os materiais didáticos e a formação docente continuada; trazer luz  

sobre a importância do ensino da oralidade tão negligenciado; apresentar robustez teórica, 

especialmente sobre variação linguística, cujo ensino ainda é castrador e preconceituoso 

e, por fim, mas não menos importante, considerar a relevância dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e da Base  Nacional Comum Curricular (BNCC) na 

construção da educação brasileira. 

 Além da introdução, esta dissertação foi organizada em 5 capítulos, a seguir 

sumariados.   

 O capítulo 1  apresenta explanações sobre os percursos   metodológico e teórico 

desenvolvidos nesta pesquisa, seguindo uma ordem das habilidades a serem 

desenvolvidas na Educação Básica por meio de quatro áreas distribuídas por ordem de 

importância no ensino-aprendizagem de linguagem, que são: 1– oralidade, resgatando os 

ensinamentos de Paulo Freire (1989); 2 – leitura, como um macroprocesso de todo o 

ensino-aprendizagem de línguas, em que importa haver inicialmente a leitura de mundo, 

precedendo a leitura da palavra, também segundo Paulo Freire (1989); 3 –  escrita, 

adquirindo-se a leitura de mundo, ficam viabilizados a escrita da palavra, o entendimento 

de sentidos, de significados, sem as amarras dos sintagmas, morfemas, isoladamente, 

porque se pressupõe o entendimento da palavra em seu contexto de uso; 4 – variação 

linguística, que se coloca após as várias leituras de mundo presentes nos variados gêneros 

textuais, fornecendo meios para o entendimento de que a variabilidade da língua é uma 

característica imanente, vista nas muitas situações apresentadas na língua(gem), ensejada 

nas práticas sociais pelos gêneros textuais. Por fim, as análises ora pretendidas passaram 

também pela 5 – gramática normativa, de maneira não exaustiva - visto que não é o foco 

deste trabalho. 

O capítulo 2 aborda a centralidade formativa do texto (oral/escrito) como 

elemento disseminador de significância e contextualidade aos estudos dos letramentos e 
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da variação linguística no âmbito das práticas sociais discursivas. As reflexões tiveram 

como pano de fundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), além de estudiosos da área da linguística. O 

desenvolvimento teórico inicial, consubstanciado nos gêneros textuais, bem como as 

características distintivas entre tipos e gêneros textuais, teve como pressuposto a abertura 

de caminho para se falar da importância de se desenvolver variados tipos de letramentos 

no seio educacional, objetivando munir cada estudante de competências teóricas e 

práticas além dos muros escolares. Houve também considerações acerca da valorização 

do ensino de uma língua plural, significativa e emancipatória para cada estudante da 

Educação Básica, pois é por meio da linguagem que se cria identidades, culturas e estado 

de pertencimento de uma comunidade. 

 O capítulo 3 traz reflexões sobre a importância da formação docente continuada 

como componente importantíssimo das transformações realizadas na prática didática, 

além de fazer menção ao papel significativo e dialógico que o livro didático ocupa no 

ensino de Língua Portuguesa nas salas de aula brasileira, sobretudo nas escolas públicas. 

De igual forma, há, nesta seção, algumas observações sobre o papel desempenhado na 

EAPE no oferecimento de cursos voltados para a capacitação e ampliação dos 

conhecimentos referentes aos estudos dos letramentos e da variação linguística em seus 

projetos de aperfeiçoamento para os professores de Língua Portuguesa. Em seguida, a 

título exemplificativo, fez-se uma reflexão propositiva para o ensino de Língua 

Portuguesa, seguindo o modelo das sequências didáticas como referência para se trabalhar 

os ensinos dos letramentos e da variação linguística de modo dialógico, significativo e 

contextualizado.  

O capítulo 4 apresenta as análises na coleção de livros didáticos “Se liga na 

língua: Leitura, produção de texto e linguagem”, dos autores Wilton ORMUNDO e 

Cristiane SINISCALCHI, do 6º ano ao 9º ano, no tocante às estratégias de ensino dos 

letramentos e também ao modo como a variação linguística é abordada, ambos 

materializados nos gêneros textuais presentes nos referidos livros didáticos. Nesse 

propósito, acrescentam-se observações aos direcionamentos oferecidos pela SEEDF em 

relação a esses temas nos programas de formação docente continuada dos professores de 

Língua Portuguesa, objetivando minorar eventuais deficiências nas práticas didáticas em 

sala de aula.  
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Nas considerações finais, são retomadas as perguntas de pesquisa, bem como os 

objetivos alcançados nesta abordagem. Além dos capítulos já referenciados, esta 

dissertação ainda comporta Referências e Anexos.  
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CAPÍTULO 1 - METODOLOGIA 

 

 O tema da dissertação “Se formação docente continuada, então variação 

linguística e letramentos: uma interação necessária” compõe-se de duas premissas e foi 

elaborado a partir do método dedutivo, que, segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 60), 

consiste em premissas verdadeiras que levam inevitavelmente a uma conclusão 

verdadeira.  Para esses estudiosos, o método dedutivo ainda tem por característica o fato 

de que “toda informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos 

implicitamente, nas premissas.” Nesse viés, o tema leva em conta que a formação docente 

continuada é um fator de transformação nas salas de aula brasileiras, sendo uma 

ferramenta que valoriza os letramentos e a variação linguística, com aptidão para afastar 

uma abordagem rasa e preconceituosa desses temas nos livros didáticos, pelo professor-

pesquisador. Outra característica do método, segundo Marconi e Lakatos (2017), diz 

respeito à “explicação dos conteúdos das premissas”, a qual ocorrerá no curso deste 

trabalho, de sorte que “as premissas sustentam de modo completo a conclusão ou, quando 

a forma é logicamente incorreta, não a sustenta de forma alguma”. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2017), “os argumentos matemáticos, por sua vez, 

são dedutivos dos estudos matemáticos”. Nessa ótica, o tema perpassa o universo 

matemático, especificamente, e é idealizado com uma fórmula “se então” (→) da lógica 

matemática, que se baseia em proposições lógicas4 simples, contendo uma única oração, 

ou compostas, com duas ou mais orações ligadas por conectivos lógicos. Uma das 

características das proposições, segundo Maia Júnior e Rodrigues Alvim (2006, p.135), é 

que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Assim, há no tema 

uma proposição composta que não pode comportar juízos de valor ambivalentes. 

 Noutro giro, quando se admite a verdade de que a Língua Portuguesa é 

heterogênea, como reflexo de uma sociedade multiforme, mas não se dá a devida 

importância ao ensino-aprendizagem por meio das abordagens dos letramentos múltiplos 

e nem se busca criar na consciência dos alunos a noção de que há uma variação na língua, 

permitindo-lhes uma emancipação linguística, nega-se toda e qualquer premissa que se 

 
4 Proposição é a expressão verbal de um juízo-sentença. Enunciado verbal suscetível de ser dito verdadeiro 

ou falso. Uma proposição não pode ser exclamativa e nem interrogativa. (MAIA JÚNIOR e RODRIGUES 

ALVIM, 2006, p.135) 
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deva atribuir ao ensino da língua(gem). Essa contradição não existe no raciocínio lógico 

matemático, visto que não há ambiguidades nas premissas.  

 A não aceitação das bases constitutivas de ensino da língua se deve a inúmeros 

fatores, podendo-se destacar a polarização dos estudos dos letramentos com os estudos 

da variação linguística e a pouca importância que se dá à formação docente continuada. 

São temas muito difundidos na seara acadêmica, sobre os quais se debruçaram teóricos 

renomados. Na área dos letramentos, deram enfoque aos usos da língua: Antunes (2003, 

2005), Magda Soares (2009), Rojo (2009), Koch (2005), Neves (2004), Marcuschi 

(2008), Schneuwly e Dolz (2004). Na área da variação linguística, os autores: Bortoni-

Ricardo (2004), Bagno (2001, 2007), Faraco (2008), Faraco e Zilles (2015), Martelotta 

(2011), entre tantos outros de igual importância para a ampliação dos estudos da língua. 

Na seara de formação docente tem-se: Kronbauer e Simionato (2008), Monteiro (2015), 

Moreira (2002), Moreira e Oliveira Chamon (2015), dentre outros.  

 Desse modo, percebe-se que esses temas refletem teorias robustas que se tem na 

atualidade, no entanto, quando estudados na prática escolar diária são tidos de maneira 

dissociada, como são a teoria dos letramentos e a variação linguística, também 

desconectados das práticas sociais dos discentes. Tratando-se de formação docente, 

muitas vezes a sua importância apenas é percebida nas últimas páginas da conclusão de 

artigos e monografias, quando muito, decorre de um projeto político pedagógico que 

frequentemente não passa de boas intenções, visto que a BNCC cita esse tema, segundo 

Szundy (2017), apenas sete vezes ao longo de suas 676 páginas. A prática monológica 

dos conteúdos, bem como a pouca valorização na formação do professor como agente das 

transformações educacionais, contribui para a má formação do corpo discente e para a 

existência de muitas confusões teóricas e metodológicas no ensino da Língua Portuguesa.  

 Nessa esteira, o presente trabalho afirma a contribuição valorativa de todos os 

mencionados autores em suas devidas áreas de estudo para o grupo acadêmico brasileiro 

e inclusive se ancora em muitas das perspectivas teóricas e práticas para respaldar as 

análises que serão feitas no presente estudo. Todavia, um dos objetivos das pesquisas 

científicas, conforme Marconi e Lakatos (2017), é o progresso dos procedimentos de 

investigação e expansão dos conhecimentos e das práticas estudadas anteriormente. Nesse 

propósito, há relevância e importância de se apresentar o estudo em dialogismo, 

amalgamando os elementos que não se deveriam ter emancipado, no que diz respeito aos 

letramentos, variação linguística ou a estudos gramaticais, visto que a linguagem é una.  
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Ademais, não se deixa de imantar, nesse processo dialógico de ensino, aquele que tem a 

palavra de honra e o lugar de fala no processo educativo, vale dizer, o professor. 

  A técnica5 usada para o desenvolvimento desse trabalho constitui-se de uma 

pesquisa bibliográfica, que conforme Marconi e Lakatos (2017, p.122): 

(...) abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, artigos científicos impressos ou eletrônicos, material 

cartográfico e até meios de comunicação oral: programas de rádio, gravações, 

audiovisuais, filmes e programas de televisão. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham 

sido transcritas de alguma forma. 

 

 

 Além de pesquisa bibliográfica, o trabalho também comporta uma abordagem 

qualitativa, que segundo Minayo e Sanches (1993, p.245), “caminha sempre em duas 

direções: numa, elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece seus 

resultados; noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias e toma direções 

privilegiadas. Ela compartilha a ideia de ‘devir’ no conceito de cientificidade”. Assim, 

toma-se como estratégia de trabalho o primeiro direcionamento do método qualitativo 

para o desenvolvimento dessa pesquisa. Além disso, segundo os estudiosos acima: 

 

(...) a abordagem qualitativa só pode ser empregada para a compreensão de 

fenômenos específicos e delimitáveis mais pelo seu grau de complexidade 

interna do que pela sua expressão quantitativa. (...) O material primordial da 

investigação qualitativa é a palavra que expressa a fala cotidiana, seja nas 

relações afetivas e técnicas, seja nos discursos intelectuais, burocráticos e 

políticos. (MINAYO E SANCHES, 1993, p. 245). 

 

  Sendo a palavra o instrumento primordial da investigação qualitativa, Bakhtin 

(1995, p. 41-95) em seus estudos traz a seguinte asserção: 

Não é tanto a pureza semiótica da palavra que nos interessa na relação em 

questão, mas sua ubiquidade social. Tanto é verdade que a palavra penetra 

literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de 

colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, 

nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

 
5 Técnica é um conjunto de procedimentos de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar 

esses preceitos ou normas. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos. 

(MARCONI e LAKATOS, 2017, p.117). 
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todos os domínios. (...) A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais 

íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. (...) Na realidade, não são 

palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas 

boas ou coisas más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. 

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 

ou vivencial. 

 

 Nesse sentido, a palavra torna-se veículo das transformações sociais, culturais, 

linguísticas e identitárias. Tal verdade traz para este trabalho a possibilidade de relacionar 

o propósito discursivo presente na coleção de livros didáticos “Se liga na língua: leitura, 

produção de texto e linguagem” e as formas de abordagem dos temas letramentos e 

variação linguística nos livros do referido conjunto eleito para análise nessa dissertação. 

Conforme Minayo e Sanches (1993, p.246), “o confronto da fala e da prática social é 

tarefa complementar e concomitante da investigação qualitativa, que, no entanto, em 

alguns casos, limita-se ao material discursivo. Em particular, as abordagens etnográficas 

não dispensam as etapas de observação e convivência no campo.” 

 As observações e convivência no campo foram metodologias anteriormente 

projetadas nesta pesquisa para ampliação e enriquecimento científico, no entanto, por 

questões de força maior enfrentada no Brasil e no mundo pela Pandemia COVID-196,  

não se pôde realizar a pesquisa de campo nas escolas regulares da rede pública e nas 

escolas de formação continuada do Distrito Federal (DF). Em consequência, adotou-se 

como instrumento investigativo, neste caso, os livros didáticos, que serão o material 

discursivo analisado e descrito quanto à densidade dos conteúdos, objetivando verificar a 

prática de ensino. Ainda assim, realizou-se uma pesquisa de campo na Subsecretaria de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), a fim de coletar dados nos 

documentos referentes aos cursos de formação continuada no DF, no período de 2010 a 

2019, os quais também compõem o corpus dessa pesquisa. 

  Dessa forma, será possível o desenvolvimento do presente estudo a partir de uma 

abordagem focada nos temas letramentos e variação linguística presentes na coleção de 

livros didáticos do aluno da coleção - Se liga na língua: leitura, produção de texto e 

linguagem - PNLD 2020-2023, que será o corpus dessa pesquisa, tendo os elementos da 

 
6 Conforme o Decreto Legislativo nº 6, de 6 de março de 2020, editado pelo Congresso Nacional brasileiro, 

foi reconhecido o estado de calamidade pública decorrente do Coronavírus (Covid-19), com efeitos até 31 

de dezembro de 2020. 
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oralidade, leitura, escrita, variação linguística e subsidiariamente os estudos da gramática 

normativa, sendo verificados a cada ano escolar o modo de abordagem e as práticas de 

linguagem que foram implementadas por meio desse suporte didático. Também se fará 

uma correlação desses temas com os cursos de formação docente continuada ocorridos 

no Distrito Federal.  

 O trabalho ainda terá por norte os seguintes questionamentos: “De que forma a 

coleção de L.D. aborda os letramentos e a variação linguística?”, “As atividades propostas 

de prática de linguagem na coleção - Se liga na língua: leitura, produção de texto e 

linguagem (PNLD 2020-2023) - contribuem com a promoção de quais letramentos?”, 

“Quais são as formas de abordagem usadas nos L.D. sobre variação linguística?”, “A 

exploração do referido tema contribui na valorização da diversidade linguística ou 

fortalece o preconceito linguístico?” e “Qual a importância da formação docente 

continuada em lidar com os temas letramentos e variação linguística, tendo como 

instrumento pedagógico o livro didático?” 

 O estudo também contará com o desenvolvimento do método dialético, 

observando que  

para a dialética, as coisas não devem ser analisadas na qualidade de objetos 

fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está acabada, encontrando-se 

sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre 

o começo de outro. As coisas não existem isoladas, destacadas uma das outras 

e independentes, mas como um todo unido, coerente. Tanto a natureza quanto 

a sociedade são compostas de objetos e fenômenos organicamente ligados 

entre si, dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo, condicionando-se 

reciprocamente. (MARCONI e LAKATOS, 2017, p.70).  

 

 A propósito, chama-se aos estudos dialógicos e com maior peso para a área da 

linguagem o magistério de Bakhtin (2011), que foi o primeiro estudioso a considerar a 

noção de gêneros do discurso, havendo agora uma considerável referência aos seus 

achados pelos autores contemporâneos. De acordo com Bakhtin (2011, p. 331), “as 

relações dialógicas são bem mais amplas que o discurso dialógico no sentido restrito. 

Entre obras de discurso profundamente monológicas sempre estão presentes relações 

dialógicas.” Bakhtin (2011) ainda desvelou o dialogismo existente entre base e 

superestrutura. Ainda conforme Bakhtin (1995, p. 42), 

A psicologia do corpo social não se situa em nenhum lugar “interior” (na 

“alma” dos indivíduos em situação de comunicação); ela é, pelo contrário, 

inteiramente exteriorizada: na palavra, no gesto, no ato. Nada há nela de 
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inexprimível, de interiorizado, tudo está na superfície, tudo está na troca, tudo 

está no material, principalmente no material verbal. 

 

 Partindo desse pressuposto, tem-se como objetivo geral descrever e analisar de 

que forma os livros didáticos da coleção - Se liga na língua: leitura, produção de texto e 

linguagem - PNLD 2020-2023, do 6º aos 9º anos, abordam os letramentos e a variação 

linguística. Alicerçado nesse objetivo maior, tem-se como objetivos específicos 1. 

averiguar se as práticas de linguagem presentes na coleção em estudo contribuem para o 

fortalecimento e extensão dos letramentos; 2. verificar se o tema variação linguística é 

abordado e o modo de abordagem na coleção em análise; 3. analisar se o material 

contempla os ensinos dos letramentos e da variação linguística de modo a contribuir para 

uma competência linguística emancipadora dos alunos do ensino fundamental anos finais; 

e 4. em relação a formação continuada, investigar a maneira como os 

documentos/registros de cursos de FC do DF lidam com os direcionamentos dados aos 

temas letramentos e variação linguística de forma a contribuir suplementando possíveis 

lacunas nesses ensinos. 

A construção desta análise segue os fundamentos de Bakhtin (2011), para quem 

os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, 

especialmente por meio dos gêneros discursivos, cujo caráter e uso são multiformes, da 

mesma maneira que também é a produção humana.   

  Também se ancora o estudo nas prescrições de Marcuschi (2008), segundo o 

qual a base do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no ensino fundamental no 

Brasil deve se dar por meio dos textos, pois toda manifestação verbal ocorre sempre por 

meio de tipos textuais, realizados em algum gênero. O presente estudo ainda busca 

respaldo em Schneuwly e Dolz (2004), os quais asseguram que os tipos de textos são 

construções necessárias para gerar uma maior heterogeneidade nos gêneros, oferecendo 

possibilidades de escolha, domínio mais consciente dos gêneros e ainda reguladores 

psíquicos poderosos, sendo transversais em relação aos gêneros. Os referidos autores 

ainda contribuem para o desenvolvimento deste trabalho com as sequências didáticas, em 

que se seguirá o modelo dos módulos para efeito de análise, sendo observadas as 

habilidades de oralidade, leitura, escrita, variação linguística e gramática normativa a 

cada ano escolar em separado, porém seguindo o projeto de estudo estabelecido em cada 

manual. Ainda se utilizará das sequências didáticas como modelo exemplificativo e 
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propositivo para se trabalhar o ensino da Língua Portuguesa de modo dialógico e 

significativo nas salas de aula.  

 A análise busca ainda em Antunes (2003), Soares (2009), Rojo (2009), Ribeiro 

(2015) os fundamentos norteadores para desenvolver e fortalecer as estratégias de ensino-

aprendizagem referentes aos letramentos, que estão relacionados à aquisição de 

habilidades de interpretação e de uso de diferentes gêneros textuais no dia a dia, de forma 

que o sujeito consiga exercer sua cidadania e se integrar aos contextos sociais dos quais 

faz parte, adquirindo domínio das práticas sociais humanas.  

 Para Rojo (2009), os letramentos buscam abranger os diferentes usos e práticas 

sociais por meio da língua(gem), envolvendo a dupla habilidade de leitura-escrita em 

consonância com os contextos sociais diversos em uma perspectiva sociológica, 

antropológica e sociocultural. 

  Na sequência deste estudo, tem-se as asserções de Bagno (2007), Travaglia 

(2005), Mollica (2003), Faraco e Zilles (2015), Faraco (2008) acerca da variação 

linguística, os quais asseveram uma heterogeneidade linguística ordenada em que é 

possível, por meios das características da própria língua, expressar um mesmo conteúdo 

informativo em diferentes regramentos e, claro, lógicos entre si, permitindo interações 

sociais e culturais. 

  Além das e com as variações linguísticas que ocorrem no âmbito interno da 

língua, existem também aquelas cujos fatores são externos, isto é, são fatores sociais que 

também contribuem no enriquecimento do idioma. 

 Nesse contexto, a base das análises dos livros didáticos passa pelo 

reconhecimento do uso dos gêneros textuais nas diferentes práticas sociais, feitos por 

meio dos enunciados. Nesse caso, os letramentos e a variação linguística acontecem ou 

tomam forma na primeira base existencial, que são os gêneros textuais, pois a admissão 

dessa realidade não é muito difícil de se buscar em Bakhtin (2011, p.262), para quem a 

riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana. Assim, se os campos da atividade 

humana, materializados por meio dos enunciados, são multiformes e inesgotáveis, assim 

também são os letramentos, visto que se espelham em práticas sociais, que, por sua vez, 

refratam em variedades da língua, criando identidades, culturas e pertencimento de todos 

a uma comunidade real de fala e viva por meio da língua(gem) em uso. 
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 É importante lembrar-se de que o presente estudo optou pelo termo gênero 

textual sem com isso dispensar ou pormenorizar as características discursivas, 

responsivas e dialógicas presentes no uso de toda e qualquer língua(gem). 

 Dessa maneira, as análises dos livros didáticos do 6º ao 9º ano seguirão uma 

ordem didática e dialógica das habilidades a serem desenvolvidas na Educação Básica 

por meio de quatro áreas distribuídas por ordem de importância no ensino-aprendizagem 

de linguagem, que são: 1– oralidade, resgatando os ensinamentos de Paulo Freire (1989); 

2 – leitura, como um macroprocesso de todo o ensino-aprendizagem de línguas, em que 

importa haver inicialmente a leitura de mundo, precedendo a leitura da palavra, também 

segundo Paulo Freire (1989); 3 –  escrita, adquirindo-se a leitura de mundo, ficam 

viabilizados a escrita da palavra, o entendimento de sentidos, de significados, sem as 

amarras dos sintagmas, morfemas, isoladamente, porque se pressupõe o entendimento da 

palavra em seu contexto de uso; 4 – variação linguística, que se coloca após as várias 

leituras de mundo presentes nos variados gêneros textuais, fornecendo meios para o 

entendimento de que a variabilidade da língua é uma característica imanente, vista nas 

muitas situações apresentadas na língua(gem), ensejada nas práticas sociais pelos gêneros 

textuais. Por fim, as análises ora pretendidas passarão também pela 5 – gramática 

normativa, de maneira sumária - visto que não é o foco deste trabalho.  

 Compreende-se que após a noção da maleabilidade da língua por meio da 

variação linguística e dos estudos do letramento por meio dos gêneros textuais 

discursivos, o ensino-aprendizagem da gramática normativa virá apenas para selar essa 

junção perfeita da liberdade de uso da língua(gem), entendendo que há uma norma de 

referência, segundo Faraco (2008), que se pode fazer uso em momentos de maior ou 

menor monitoramento linguístico, sendo ele escrito ou oral.  

  A análise observará as principais características apresentadas em cada gênero 

textual para a construção de um roteiro de possibilidades para o ensino-aprendizagem dos 

letramentos e da variação linguística. O critério de análise de cada habilidade, que não 

seguirá uma ordem sequencial nos manuais didáticos, é seguida de reflexões teórico-

didáticas ancorados em teóricos da área para que o ensino se amplie de maneira mais 

significativa nas práticas sociais dos alunos e na vida escolar.  

 Desse modo, os estudos abrangerão questões teóricas e práticas desenvolvidas 

na referida coleção de livros, baseando-se nas características composicional, formal, 
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linguística, no estilo individual que cada gênero comporta e nas práticas sociais que deles 

fazem parte.  

Nessa esteira, os assuntos, ora tratados até aqui, dizem respeito, ainda que pelo 

livro didático, diretamente ao fazer pedagógico do professor de língua portuguesa em sala 

de aula. São matérias que refletem não somente na prática diária docente, mas 

principalmente na vida dos alunos. 

Quanto à formação continuada de professores de Língua Portuguesa da SEEDF, 

será dado enfoque à variação linguística e aos letramentos, pois essas disciplinas tratam 

expressamente das práticas sociais diuturnas do discente, pautando a discussão em 

contextos reais dos usos da língua. Não se trata de tarefa fácil, visto que demanda do 

professor uma postura investigativa e contínua, a fim de apreender e de compreender os 

multifacetados aspectos da comunicação na modalidade oral e na escrita, além de 

apresentar uma didática emancipatória quanto aos diversos usos da língua.  

Para além da iniciativa individual do docente, verifica-se a necessidade de que os 

cursos de formação continuada, oferecidos pela SEEDF, sejam voltados para essa 

temática e que de fato existam e aconteçam com o propósito primeiro de ampliar os 

conhecimentos metodológicos e teóricos dos professores que estão atuando em sala de 

aula.  

Nesse propósito, o tema da pesquisa será desenvolvido a fim de demonstrar a 

necessária interação entre a formação docente continuada, variação linguística e 

letramentos, sem negligenciar as finalidades dialógicas e emancipadoras da linguagem, 

tanto para o regente de classe como para os alunos, que são os alvos de todo o ensino-

aprendizagem válido e razão de ser deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - DIALOGIA E ENSINO: A IMPORTÂNCIA DO TEXTO 

 

Este capítulo apresenta o texto como o eixo central do ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa e aborda a importância da habilitação dos letramentos e da variação 

linguística nesse ensino, visto que os gêneros textuais comportam em sua base formativa 

elementos (conteúdo temático, o estilo e a construção composicional) que facilitam e 

contextualizam o desenvolvimento de um ensino pautado na dialogicidade e na 

completude teórica e prática da língua. Ainda apresenta, dentro desse macroprocesso do 

ensino dos letramentos e da variação linguística, a importância de se desenvolver e criar 

hábitos de uma formação docente continuada para que as práticas didáticas de sala de aula 

sejam significativas e se coadunem com as práticas sociais dos alunos e, por isso mesmo, 

sejam congruentes e aptas a libertar e arregimentar o falante de segurança linguística. 

Além disso, esta seção compreende algumas reflexões propositivas para o ensino da 

Língua por meio de sequências didáticas.  

 

2.1 TEXTO, DISCURSO, VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E LETRAMENTOS 
 

Não é recente a ideia de que o texto, segundo Rojo e Cordeiro (2004) e Marcuschi 

(2008), deva ser a base do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no ensino 

fundamental no Brasil. Isso porque, todos os diversos campos da atividade humana, 

conforme Bakhtin (2016), estão ligados ao uso da linguagem, especialmente a partir de 

gêneros discursivos, sendo multiformes o caráter e o uso dessas formas, igualando-se à 

atividade humana. Ainda, para Bakhtin, o uso da língua ocorre por meio de enunciados 

orais ou escritos, concretos e únicos e cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais se denominam gêneros do discurso.  

Também, de acordo com Rojo e Cordeiro (2004, p. 10), discussões acerca do texto 

e de seus usos em sala de aula passaram “a ecoar com mais força nos programas e 

propostas curriculares oficiais brasileiros a partir de 1997/1998, com sua incorporação 

nos PCNs de Língua Portuguesa, embora já tivesse ecoado anteriormente em numerosas 

propostas curriculares oficiais estaduais (...).”  
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 Assim, os PCNs, criados pela Instituição de Educação Superior (IES) e pelo 

Ministério da Educação (MEC), foram, na década de 1990, um “modelo” de abrangência 

nacional que seria utilizado pelos estados e municípios na elaboração de seus próprios 

currículos, ou até mesmo, se quisessem, esses entes incorporariam os próprios PCNs a 

sua prática pedagógica. Havia a possibilidade de os documentos funcionarem como 

parâmetros para a elaboração de currículos locais ou particulares, tanto na esfera 

municipal quanto na estadual.  

 A orientação para o ensino fundamental consistia em dar condições aos alunos de 

ampliar o domínio da língua(gem), o que, segundo os PCNs (BRASIL, 1998), seria 

essencial para o exercício da cidadania. Assim, propunham que a escola organizasse o 

ensino com vistas a aprimorar conhecimentos discursivos e linguísticos. Tais diretrizes 

tinham em vista os seguintes resultados, dentre outros:  

a) expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia 

em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos — tanto 

orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos 

objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

b) utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade 

linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da 

situação comunicativa de que participam; 

c) conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português 

falado;  

(BRASIL, 1998, p. 32 – 33) 

Nesse sentido, os PCNs (BRASIL, 1998) propunham que as didáticas de ensino 

de Língua Portuguesa deveriam ser organizadas a partir do texto (oral ou escrito) como 

unidade básica do ensino da Língua Portuguesa. Vale dizer, esse documento colocou o 

estudo dos gêneros textuais como referência básica para o trabalho com os diversos 

textos, na implementação desse aprendizado significativo. Nesse sentido, confira-se o que 

diz Gonzaga (2018, p.105): 

É interessante observar que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 21) 

já salientavam que: ‘o produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma 

um todo significativo, qualquer que seja a extensão, é o texto’ e que todo o 

texto se manifesta através de um gênero específico. É através de textos 

construídos com enunciados dotados de intencionalidade que o ser humano 

interage, seja através de textos verbal, visual, verbo visual ou gestual. 

 

Dessa forma, observa-se quão relevantes foram os PCNs para a educação 

brasileira, sobretudo para o ensino da Língua Portuguesa, pois trouxeram saberes antes 
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obscurecidos ou não tratados com a devida importância, tais como os gêneros textuais e 

a variação linguística. Assim, pela robustez metodológico-didática que continham, é 

impossível não se fazer menção ou mesmo não dar os devidos créditos a esse importante 

título que abriu caminhos para várias discussões educacionais e que serviu de extrato para 

a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017). 

A BNCC, por sua vez, no que concerne ao componente curricular Língua 

Portuguesa, reconhece que há um dialogismo entre a Base Nacional e os documentos 

anteriores, tais como os PCNs produzidos na década de 1990. Isso tudo traz uma 

modernização e melhoria nos estudos atuais e nas diversas práticas didáticas existentes 

no fazer pedagógico diário. 

Nesse sentido, veja-se o que a Base Nacional (BRASIL, 2017, p. 67) sinaliza para 

o ensino de Língua Portuguesa: 

 

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e 

orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los 

em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de 

linguagem ocorridas neste século, devidas em grande parte ao 

desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação 

(TDIC). 

 

 

Nesse panorama, a Base reafirma e implementa novas ideias não somente ao 

componente curricular Língua Portuguesa, mas também à educação brasileira como um 

todo. Com efeito, pode-se observar que a Base trouxe, também, o texto como matéria-

prima do ensino da Língua Portuguesa, reverberando, nesse item, o ensino dos PCNs. 

Observe o que diz a BNCC: 

 

Na esteira do que foi proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto 

ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, 

considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula 

em diferentes esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da 

linguagem. (BRASIL, 2017, p. 67 – grifos meus) 

 

 

Em consonância com as discussões acima, Gonzaga (2018.p.105) testifica que: 

 

O objetivo principal da BNCC de Língua Portuguesa é proporcionar saberes 

linguísticos para que o aluno possa se comunicar nas mais variadas situações, 

considerando a dimensão oral e escrita da língua como um contínuo da 

aprendizagem. E é através do texto em sua modalidade verbal, visual e gestual 

definido como multimodalidade de linguagens, que são estimuladas as 

competências do educando. 
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Dessa forma, percebe-se que os PCNs e a BNCC trouxeram em seu eixo central 

para o ensino da Língua Portuguesa o texto, isto é, o gênero textual como um facilitador 

teórico-prático para os estudos da nossa língua oficial brasileira, encaminhando-se 

didaticamente para os letramentos. Nesse sentido, as contribuições de Bagno (2012, p. 

19) são pertinentes, quando este afirma: 

 

Faz um bom tempo já que se firmou entre os pesquisadores da área de educação 

linguística a convicção de que a função primordial da escola, no que diz 

respeito à pedagogia de língua materna, é promover o letramento de seus 

aprendizes. E para essa promoção do letramento, as atividades fundamentais 

são a leitura e a escrita, com foco na diversidade de gêneros textuais que 

circulam na sociedade. 

 

 

É sabido que o ensino-aprendizagem dos gêneros textuais passa pela tríade 

bakhtiniana (BAKHTIN, 2011, p. 262) composta pelo o conteúdo temático, o estilo e a 

construção composicional que cada gênero possui, imbricando justamente com as 

questões relativas às variedades linguísticas, pois os gêneros textuais são variados e 

inúmeros entre si, ocasionando irremediavelmente para a sua composição o uso da 

variação da língua, definindo o estilo individual de cada gênero.   

Os gêneros do discurso, de acordo com Bakhtin (2016), são infinitos porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana, havendo também a 

heterogeneidade dos gêneros discursivos orais e escritos, que, por serem diversos, não há 

e nem pode haver um plano único para seu estudo. Assim, segundo esse teórico, os 

gêneros discursivos são divididos entre primários (simples) e secundários (complexos). 

Os gêneros secundários surgem de um convívio cultural mais complexo e relativamente 

mais desenvolvido e organizado, sendo predominantemente escritos. Eles incorporam e 

reelaboram diversos gêneros primários. Os gêneros discursivos primários se formaram 

nas condições da comunicação discursiva imediata. 

Nesse sentido, a língua passa a integrar a vida por meio de enunciados concretos, 

segundo Bakhtin (2016), em que todo enunciado é individual, podendo refletir a 

individualidade do falante ou de quem escreve. Entretanto, nem todo gênero é propício a 

reflexos de individualidade na linguagem, pois há aqueles que requerem uma forma 

padronizada, por exemplo, documentos oficiais. Com isso, entende-se que uma 

determinada função (científica, técnica, oficial, cotidiana) e determinadas condições de 



41 
 

 

comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 

tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais, relativamente estáveis. 

Nesse contexto, a utilização da língua, segundo Bakhtin (2011), ocorre por meio 

do que ele chama de enunciados, que consistem, de um modo geral, nas variadas maneiras 

de transmitir informações, pensamentos, sentimentos, enfim, a depender da criatividade 

e das áreas de atuação do homem. O autor identifica o enunciado como uma unidade real 

da comunicação discursiva, que não tem características meramente formais. Com a 

estabilização desses diálogos, escritos ou orais, surgem os diversos gêneros do discurso. 

Sobre isso, o autor apresenta uma definição geral do que seja gênero do discurso:  

 
(...) todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo de 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos de gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

2011, p. 262). 
 

 

Vê-se que na ótica bakhtiniana o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional integra o todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um dado campo da comunicação. Para ele, a composição refere-se à 

estruturação e ao aspecto formal do gênero. Conteúdo temático, às escolhas e propósitos 

comunicativos do autor quanto ao assunto em pauta. Por fim, estilo relaciona-se a um 

modo de apresentação do conteúdo (formal, informal) traduzido no plano composicional 

do gênero por meio da seleção de “recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 

língua” (BAKHTIN, 2011, p. 261). 

Os gêneros do discurso têm um repertório infindável de possibilidades, porque a 

produção cultural é rica e variada. Por isso mesmo, Bakhtin reconhece, nesse aspecto, a 

heterogeneidade dos gêneros do discurso, sejam orais ou escritos, visto que se apresentam 

de modo bastante plural e distinto.  

Nessa esteira, Bakhtin (2011, p. 262) contribui dizendo que “(...) pode parecer que 

a heterogeneidade dos gêneros do discurso é tão grande que não há nem pode haver um 

plano único para o seu estudo: porque, neste caso, em um plano do estudo aparecem 

fenômenos sumamente heterogêneos”. 

Essa heterogeneidade dos gêneros do discurso, também chamados de “tipos de 

enunciado” pelo mesmo autor, praticamente simplificou o campo de estudo do tema aos 
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gêneros literários, ressaltando-se, quanto a estes, as suas qualidades comuns e as 

diferenças, mas deixando de apontar traços gerais relativos aos gêneros discursivos.  

Nessa perspectiva, Bakhtin (2011) registra que na Antiguidade7 os estudos 

focaram-se nos gêneros retóricos, jurídicos ou políticos, dando-se uma maior atenção à 

natureza verbal desses modelos. Os antigos estudavam, também, os gêneros discursivos 

do cotidiano, diga-se, imitações de diálogos, mas, na prática, esse estudo ainda não 

possibilitava que se emitisse uma correta definição da essência universal da linguagem, 

porque estava, nesse período, restrito ao discurso oral diário.  

Nesse ambiente limitado para abordar o tema, é certo que havia o risco de não se 

atentar para a heterogeneidade dos gêneros, o que de certo modo dificultaria uma 

formulação correta de conceitos gerais sobre enunciados. Nesse ponto, Bakhtin (2011) 

recorre a uma definição fundamental, classificando os gêneros em dois tipos, primários e 

secundários. As situações comunicativas do dia a dia, estabelecidas por meio de 

enunciados que se estabilizam, qualificou-as como gêneros primários, porque são 

espontâneas, não elaboradas, informais, e propõem uma comunicação imediata, a 

exemplo da carta, do bilhete, do diálogo cotidiano. Os gêneros secundários, normalmente 

escritos, apresentam-se em situações comunicativas mais complexas e elaboradas, como 

no teatro, romance, tese científica. Tendo ambos a mesma natureza de enunciados verbais, 

diferenciam-se, porém, pelo nível de complexidade em que se apresentam. Segundo 

Bakhtin (2011, p. 263):  

 

Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial entre os 

gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexo) – não se 

trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários 

(complexos – romances, dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os 

grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 

(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, etc. No 

processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 

primários (simples), que se formam nas condições da comunicação discursiva 

imediata. 

 

Nota-se, portanto, que a partir da busca de uma definição de enunciado, ocorre um 

processo de incorporação e de reelaboração de diversos gêneros, orais ou escritos, 

 
7 Bakhtin não delimita especificamente o período da Antiguidade a que se refere. (BAKHTIN, 2011, p. 

262-263). No entanto, Marcuschi (2008, p. 147) diz que os estudos dos gêneros textuais não é novo e, no 

Ocidente, já tem pelo menos vinte e cinco séculos. (grifo meu). 
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processo esse que não se aprimora sem um pano de fundo cultural mais desenvolvido e 

mais organizado, valorizando a dinâmica do processo de formação histórica e da relação 

entre gêneros primários e secundários.  

Nesse caminho, Bakhtin (2011, p. 264) contribui dizendo que: 

 
O estudo da natureza dos enunciados e da diversidade de formas de gêneros 

dos enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme 

importância para quase todos os campos da linguística e da filologia. Porque 

todo o trabalho de investigação de um material linguístico concreto – seja de 

história da língua, de gramática normativa, de confecção de toda espécie de 

dicionário ou de estilística da língua, etc. – opera inevitavelmente com 

enunciados concretos, escritos e orais (...). Achamos que em qualquer corrente 

especial de estudo faz-se necessária uma noção precisa da natureza do 

enunciado em geral e das particularidades dos diversos tipos de enunciados 

(primários e secundários), isto é, dos diversos gêneros do discurso. O 

desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 

peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da 

investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração 

exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações da 

língua com a vida.  

 

 

  Nem todo gênero é propício a reflexos de individualidade, pois há aqueles 

gêneros de discurso que exigem uma forma padronizada, por exemplo, documentos, 

ofícios. Mas, como bem reconhece Bakhtin (2011, p. 266), “a definição de estilo em geral 

e de estilo individual exige um estudo mais profundo tanto da natureza do enunciado 

quanto da diversidade de gêneros discursivos.”  Como afirma Bakhtin (2011, p. 268): 

 
os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. Nenhum 

fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua 

sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação de 

elaboração de gêneros e estilos (…) onde há estilo há gênero. 

 

 

Com isso, percebe-se que os gêneros discursivos ganham consistência como 

objeto de estudo, destacando-se os tipos de enunciados naquilo que é comum e 

valorizando os estudos da linguística geral e dos seus tipos. Bakhtin foi o primeiro 

estudioso a considerar a noção de gêneros do discurso, havendo agora uma considerável 

referência aos seus achados pelos autores contemporâneos.  

Assim, o estudo dos gêneros não é novo, mas continua atual, iniciando-se na 

Antiguidade em uma perspectiva literária, atravessando a idade média, renascimento e 

modernidade. Hoje, essa noção de gênero desvinculou-se de uma abordagem apenas 

literária. Nesse sentido, Swales (1990:33, apud MARCUSCHI, 2008, p. 147) destacou 

que “hoje o gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso 
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de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias”.  Essa é a noção que 

se tem atualmente. 

Noutro giro, tratar abstratamente a língua não logra de fato ensinar seu 

comportamento vivo aos alunos, conforme Bakhtin (2013, p.9), pois se viu, com os 

estudos desse mestre, uma condenação ao estudo gramatical departamentalizado entre 

gramática, leitura literária e regras de bem falar, ou seja, já havia uma reprovação de uma 

ruptura artificial e nociva que não envolvia outros aspectos da língua. Nesse sentido e de 

modo análogo às orientações do referido autor, tem-se que o ensino da Língua Portuguesa 

desconectado dos letramentos, da variação linguística e dos gêneros discursivos será de 

pouco proveito para a emancipação e para uma compreensão consistente da língua em 

uso.  

Muitos estudiosos, a exemplo de Magda Soares (2009) e Rojo (2009), defendem 

a ideia de alfabetizar letrando para que o aluno desvende não as figuras das letras, mas o 

sentido que a decifração dessas letras implique na vida diária desses educandos. No 

entanto, quando o assunto é o ensino dos gêneros discursivos ou dos letramentos, haja 

vista que há níveis deles, essa ação docente parece esvaziar as muitas possibilidades que 

a prática desse ensino pode oferecer, materializando-se para os alunos, muitas vezes, no 

incentivo às leituras indistintas de gêneros discursivos sem um plano de ensino prévio e 

no reforço de práticas de letramento voltadas ao simples escrutínio das formas dos 

gêneros textuais. 

 Do mesmo modo, o ensino da variação linguística também incorre nas mesmas 

dificuldades apontadas acima, pois ainda padece de uma frágil noção no sentido de que 

variação é simplesmente a distinção entre “macaxeira” e “mandioca” ou que reside no 

que é apresentado em tirinhas do Chico Bento, com o falar regionalista desse personagem. 

Não raro, tem-se visto o ensino da variação linguística ser tratado de forma rasa e 

preconceituosa. Todas essas visões são superficiais frente à imensidão e importância 

desses temas em sala de aula. 

Segundo Bakhtin (2013, p.8), a relação entre o procedimento metodológico e a 

perspectiva dialógica da linguagem oferecida pelo Círculo de Bakhtin nos anos de 1920, 

interligando gramática, leitura, escrita, produção de sentidos e autoria abre espaço para 

que, semelhantemente, se engaje os estudos dos gêneros discursivos por meio do 

conteúdo temático, estilo e construção composicional aos estudos da variação linguística 

e aos letramentos como engrenagens acopladas ao sistema linguístico, cujo bom 
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funcionamento de um desencadeia a boa formação e utilização do outro, visto que tudo é 

língua(gem). 

No mais, segundo Cerutti-Rizzati (2012), a sociedade está em constante mudança 

e interação social e é nesse contexto que devem os gêneros do discurso ser trabalhados 

em sala de aula, apresentando-os não como um rol prescritivo estanque, divididos em 

seriação, sob pena de prejudicar o processo evolutivo de aprendizado do aluno. Os 

gêneros são indetermináveis assim como as práticas sociais discursivas.  

Desse modo, o ensino de português deve, conforme a referida estudiosa, pautar-

se no oferecimento de gêneros discursivos os mais variados possíveis e ainda prezar pela 

interação dos sujeitos envolvidos nesse processo de aprendizado, sem o qual não há a 

consolidação material da aula de português como gênero discursivo. 

Nesse caminho, o tripé Bakhtiniano dos gêneros discursivos (conteúdo temático, 

estilo e construção composicional) resguarda, para as aulas de Língua Portuguesa, uma 

ligação direta de pertencimento com os letramentos e com a variação linguística, haja 

vista que eles são consubstanciados em infinitos gêneros em suas diferentes formas e 

suportes de uso a depender do contexto social. Assim, como visto neste estudo, há 

diferentes níveis de letramentos e diferentes modos de manifestação, conferindo a cada 

usuário da língua a parte que lhe é devida ou que foi desenvolvida neles.  

Nessa dimensão, vale lembrar-se, conforme Bakhtin (2011, p. 261/262), que  

 

Todos esses três elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional - estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo 

de comunicação.  

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana (...) cabe 

salientar em especial a extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos. 

(grifos meus) 

 

  

 Como visto acima, há uma extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos e é 

nisso mesmo que nos agarramos para desnudar, na Educação Básica, a importância de se 

trabalhar a variação linguística, bem como os letramentos múltiplos e os 

multiletramentos. Os letramentos múltiplos, de acordo com Rojo (2009), consistem no 

trabalho com as leituras múltiplas, ou seja, a leitura na vida e a leitura na escola por meio 

dos gêneros discursivos, organizando os eventos e práticas de letramento, enquanto os 

multiletramentos, conforme a mesma autora (2012, p.13), engloba a multiculturalidade 

(característica das sociedades globalizadas) e a multimodalidade dos textos por meio dos 
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quais a multiculturalidade se comunica e informa. Isso porque, segundo Mollica (2003, 

p. 9), todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, o que significa dizer que elas 

são heterogêneas. 

 Nesse quesito, vale a pena repisar a definição de letramento na ótica de Maimone 

e Ribeiro (2015, p.130), que é entendido como:  

 

(...) resultado da participação em práticas sociais que usam a escrita como 

sistema simbólico. Ter o domínio da linguagem escrita de uma língua não é 

somente aprender as palavras, familiarizar-se com seus sons e aspectos 

gráficos, mas apropriar-se de seus significados culturais e a partir deles 

entender como as pessoas de seu meio social compreendem e interpretam a 

realidade. 

 

 

 O acesso aos bens culturais, sociais, científicos e cognitivos se faz por meio de 

instituições sociais tais como a escola. Por isso, é importante salientar os tipos de ensino 

da língua que se deseja implementar na vida dos educandos, visto que, segundo Travaglia 

(2005, p. 38-40), há três tipos de ensino: o prescritivo, o descritivo e o produtivo. O 

primeiro pretende levar o aluno a substituir seus próprios padrões de atividade linguística 

considerados errados/inaceitáveis por outros considerados corretos/aceitáveis. Esse 

ensino levará ao aluno a dominar a norma culta e a variedade escrita da língua. O ensino 

descritivo cuida de apontar o funcionamento de determinada língua e como pode ser a sua 

utilização, tendo papel relevante na condução ao conhecimento da instituição social que 

a língua representa, a estrutura e funcionamento dela, além de proporcionar a capacidade 

de análise sistemática dos fatos e fenômenos sociais e da natureza. O terceiro e último, 

que é o ensino produtivo, tem por objetivo ensinar novas habilidades linguísticas, 

estendendo o uso da língua de maneira mais eficiente, pois não se pretende modificar 

padrões linguísticos que o aluno já adquiriu, mas acrescentar aos recursos que possui a 

maior variabilidade possível de potencialidades de sua língua. 

 Nesse sentido, para o estudo ora pretendido, defende-se a ideia de que o ensino 

que deva valer a pena para todos os estudantes da Educação Básica seja aquele que 

permita, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento das competências comunicativas, 

sendo garantidor de novas habilidades de uso da língua para que esse ensino emancipe 

esse falante e lhe atribua livremente aquilo que sempre foi seu, a língua(gem).  

 Isso passa pelo reconhecimento de que há traços em comum envolvendo os 

gêneros discursivos, os letramentos e a variação linguística, facilmente perceptível na 

heterogeneidade linguística e nos enunciados, pois conforme Bakhtin (2011, p. 261), 
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todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem e, como 

se sabe, só há uma heterogeneidade na língua em havendo uma heterogeneidade social, 

dialogando entre a estrutura de base e a superestrutura. Por isso mesmo, não cabe de 

maneira nenhuma um ensino de uma língua homogênea, que só comporta um 

determinado imaginário social. Assim, por meio dos gêneros discursivos, é possível 

estudar e reconhecer as variações da língua e os letramentos, ambos amalgamados entre 

si, sendo necessária essa percepção ao cenário escolar brasileiro. 

  O reconhecimento dessa realidade não é muito difícil se se buscar em Bakhtin 

(2011, p. 262), para quem a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, 

porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana. Ora, se os 

campos da atividade humana, materializados por meio dos enunciados, são multiformes 

e inesgotáveis, assim também são os letramentos, visto que se espelham em práticas 

sociais, que, por sua vez, refratam em variedades da língua, criando identidades, culturas 

e pertencimento de todos a uma comunidade real de fala e viva por meio da língua(gem) 

em uso. Observe também em Bakhtin (2011, p. 268) que os gêneros discursivos são 

correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem e, nessa 

perspectiva, os ensinamentos de Bagno (2007, p. 12) são pertinentes quando ele afirma 

que: 

 

Como todo acontecimento, qualquer uso da língua se individualiza por 

idiossincrasias do locutor e/ou de seu interlocutor, da situação em que se 

encontram, da cultura de que participam, da época em que vivem. E assim, 

cada uso da língua envolve um conteúdo e uma forma próprios, 

produzindo efeitos de forma e de sentido (como os efeitos estilísticos, por 

exemplo) que, mesmo particulares, podem afetar a própria língua. (Grifos 

meus) 

  

  Como visto, pode-se perceber que há uma correlação entre as teorias dos 

gêneros discursivos, dos letramentos e da variação linguística, que passa pelo 

reconhecimento primeiro do uso e da existência dos gêneros discursivos nas diferentes 

práticas sociais feitos por meio dos enunciados. Nesse caso, os letramentos e a variação 

linguística acontecem ou tomam forma na primeira base existencial, que são os gêneros 

discursivos. Dessa forma, os enunciados comportam-se como uma base significativa, 

carregada de sentido, e que alinham todos esses três temas, sem perder de vista, é claro, 

a importância da formação docente continuada como sendo o elemento condutor que 

facilitará o trânsito pedagógico entre essas áreas do conhecimento. Por isso, não se pode 
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tratar esses temas de forma disjuntiva. Nesse sentido, confira as asserções de Bakhtin 

(2011, p. 296): 

(...) o enunciado, seu estilo e sua composição são determinados pelo elemento 

semântico-objetal e por seu elemento expressivo, isto é, pela relação valorativa 

do falante com o elemento semântico-objetal do enunciado. (...) A escolha dos 

meios linguísticos, segundo a concepção linguística corrente, é determinada 

apenas por considerações semântico-objetais da língua e expressivas. Com isso 

se determinam também os estilos da língua, tanto os de uma corrente quanto 

os individuais. O falante com sua visão de mundo, os seus juízos de valor e 

emoções, por um lado, e o objeto de seu discurso e o sistema da língua (dos 

recursos linguísticos), por outro- eis tudo o que determina o enunciado, o seu 

estilo e sua composição. É esta a concepção dominante. 

 

 Como se vê, a convergência desses temas é notória. No entanto, o que se 

desconhece é o motivo pelo qual andam desconexos, sendo tratados como temas 

bifurcados, que não se encontram, mesmo que se tenha a consciência de que o objeto de 

estudo seja a língua(gem). Nesse ponto, tem-se visto mais costumeiramente o estudo dos 

letramentos voltados simplesmente para a leitura e interpretação de contos, crônicas e 

poemas, por exemplo. Ainda como desdobramento desse ensino desconexo, percebe-se, 

também, a metalinguagem de termos, a identificação de características distintivas desse 

ou daquele gênero textual e, ainda, estudos voltados para a norma padrão, cuja aplicação 

habitual está alheia aos propósitos das práticas sociais daquele gênero em estudo, 

revelando-se muito mais como um simples pano de fundo, sem a pertinência dialógica 

daquele estudo, baseado naquele gênero.   

 Nesse sentido, são esclarecedoras as considerações de Moura Neves (2004, 

p.18): 

(...)entende-se que o tratamento escolar da linguagem tem de fugir da simples 

proposição de moldes de desempenho (que levam a submissão estrita a normas 

linguísticas consideradas legítimas) bem como da simples proposição de 

moldes de organização de entidades metalinguísticas (que levam a submissão 

estrita a paradigmas considerados modelares). 

Rejeita-se um tratamento ingenuamente homogêneo dos itens da língua, o qual 

desconhece que, enquanto o funcionamento de algumas classes de itens pode 

resolver-se satisfatoriamente no nível da oração, o de outras classes de itens 

transcende os limites da estruturação sintática (por exemplo, a referenciação, 

uma instrução de busca que só resolve com consideração de papéis textuais ou 

situacionais). 
 

 Ao que parece nesse ensino é que os gêneros textuais são tratados como um 

simples texto, usado muitas vezes como pretexto para estudos descontextualizados da 

realidade social de muitos educandos, que não desenvolvem os níveis de letramentos 

gradualmente a cada série e ano escolar, sendo tão somente tautológicos em si mesmos, 

conforme Cerutti-Rizzati (2012). Como consequência disso, visto que o ensino-
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aprendizagem dos gêneros textuais são anacrônicos, os estudos da variação linguística 

tendem a perder importância em sala de aula. Isso pode ser notado em atividades de leitura 

e interpretação de tirinhas regionalistas, a exemplo das tirinhas do Chico Bento, ou 

músicas da cultura nordestina, abordando, em sua maioria, a variação diatópica apenas, 

como se a variação linguística se resumisse apenas a esse olhar superficial e disseminador 

de preconceitos.  

 Cumpre, nesse momento, revisar a diferença básica entre alfabetização e 

letramento, com base nas definições esclarecedoras de Magda Soares (2009, p. 16): 

Analfabetismo, define o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, é o 

"estado ou condição de analfabeto”, e analfabeto é o "que não sabe ler e 

escrever", ou seja, é o que vive no estado ou condição de quem não sabe ler e 

escrever; a ação de alfabetizar, isto é, segundo o Aurélio, de "ensinar a ler" (e 

também a escrever, que o dicionário curiosamente omite) é designada por 

alfabetização, alfabetizado é "aquele que sabe ler" (e escrever). Já letrado, 

segundo o mesmo dicionário, é aquele "versado em letras, erudito", e iletrado 

é "aquele que não tem conhecimentos literários" e também o "analfabeto ou 

quase analfabeto”. (grifos da autora). 

 

Segundo Tfouni (2010), o termo letramento é um neologismo surgido no início da 

década de 1980, época em que chegaram ao Brasil publicações inglesas. O letramento é 

entremeado de diversas áreas de estudos e pesquisas, refletindo em uma heterogeneidade 

teórica, pois está ligado às teorias da linguagem em geral e filiado à linguística, 

especialmente. 

Por sua vez, alfabetização consiste em “o processo pelo qual se adquire o domínio 

das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio da tecnologia do 

conjunto de técnicas – para exercer a arte e ciência da escrita” (RIBEIRO, 2003, p. 91). 

Já o letramento está relacionado à aquisição de habilidades de interpretação e de uso de 

diferentes gêneros textuais no dia a dia, de forma que o sujeito consiga exercer sua 

cidadania e se integrar aos contextos sociais dos quais faz parte, adquirindo domínio das 

práticas sociais. Essa temática coaduna-se também com Rojo (2010, p. 54), que assim 

considera: 

O desenvolvimento de um trabalho sistemático com os conhecimentos 

linguísticos da alfabetização precisa estar associado à criação de oportunidades 

para o aluno interagir dentro da sala de aula e de participar de situações de 

leitura e escrita que se assemelhem àquelas que vivenciamos em qualquer lugar 

onde a linguagem escrita é objeto de uso cotidiano. 

 

O indivíduo letrado é capaz de usar a leitura e a escrita de acordo com as variadas 

práticas sociais, sabendo ordenar discursos, interpretações e compreensões de textos orais 
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ou escritos, refletindo a realidade social nos mais diferentes contextos de uso da 

língua(gem). Em suma, letramento é a habilidade do uso competente dos mais variados 

gêneros textuais em sociedade nos seus diversos contextos e não simplesmente a mera 

decodificação ou codificação de morfemas e grafemas sem nenhuma função social. 

Letramento, pois, busca abranger os diferentes usos e práticas sociais por meio da 

língua(gem), envolvendo a dupla habilidade de leitura-escrita e que esteja em 

consonância com os contextos sociais diversos em uma perspectiva sociológica, 

antropológica e sociocultural, conforme Rojo (2009). Assim, o termo usado no singular 

por sua complexificação abre espaço para o pluralismo dos letramentos, pois encampa 

uma multiplicidade de eventos e de práticas, denominados de letramentos múltiplos, que 

foram assenhorados no Brasil por Rojo (2009). O termo “letramentos”, conforme a citada 

autora, busca abranger tantos os letramentos dominantes, que são os escolares, jurídicos, 

acadêmicos, literários, quanto os letramentos marginais, que são os letramentos 

cotidianos de culturas locais e populares.   

Convém registrar que os critérios de avaliação do alfabetizado e do letrado são 

diferentes e, que há, segundo Magda Soares (2009), níveis de letramento, não existindo, 

porém, níveis de alfabetização. Em virtude disso, há a possibilidade de se ter pessoas que 

não sabem ler e escrever e, ainda sim, serem letradas, pois podem viver em comunidades 

letradas e ter acesso a eventos sociais que façam uso da leitura/escrita, ainda que se 

utilizem de outros para ler ou escrever algum gênero textual.  

Nessa lógica, para que haja o desenvolvimento dos variados níveis de letramento 

é preciso que sobrevenha a materialidade desse conhecimento no processo de ensino e 

aprendizagem por meio dos gêneros textuais. Essa materialidade na utilização da língua, 

como visto em páginas anteriores, segundo Bakhtin (2011), ocorre por meio do que ele 

chama de “enunciados”.  

Confira-se ainda o que Bakhtin (2003, p. 261) diz a respeito do uso da língua: 

 

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

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

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

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

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

(...) cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 
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língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos de gêneros do discurso. 

 

Por isso, toda linguagem empregada nos diversos ramos da atividade humana 

demonstra que, assim como são variadas as formas de produção cultural, também são 

diversos os modos pelos quais o homem se utiliza para se expressar, ensejando a 

heterogeneidade e multiplicidade dos gêneros discursivos. 

Nessa esteira, sirvo-me das ideias da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2017, p. 67) para corroborar o dito e acrescentar que: 

 

Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a 

norma-padrão, sobre as diferentes linguagens (semioses) devem ser 

mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, 

produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço 

da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes 

esferas/campos de atividades humanas. 

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a 

possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. 

 

Assim, somado a tantos desafios ao ensino da Língua Portuguesa, é preciso 

reconhecer que os letramentos precisam estar inseridos efetivamente no rol de disciplinas 

dos cursos de formação docente e esse tema ser tratado diuturnamente no processo de 

ensino-aprendizagem nas aulas de língua(gem) do ensino básico, pois esses 

conhecimentos não podem ser negligenciados da prática educacional. Embora se saiba 

que na prática escolar diária existam diversos eventos que se utilizam dos letramentos, no 

entanto, esse dinamismo do ambiente escolar com seus múltiplos fazeres não basta ao 

processo de aprendizagem se não houver reflexão pedagógica específica feita por alunos 

e professores, de modo a conferir sentido àqueles letramentos que acontecem diariamente 

no seio da comunidade escolar. Nesse sentido, veja o que diz Rojo (2009, p. 32): 

(...) os dados apontam que, no que se refere à localização de informações, os 

resultados são ainda piores quando está em jogo a leitura de gráficos, mapas, 

diagramas. Isto porque muitos destes gêneros têm pouca circulação na escola 

e quando circulam não são objetos de ensino. 

 

 

É preciso, assim, dar especial atenção aos diversos gêneros que circulam no 

ambiente escolar, pois é por meio deles que as práticas sociais acontecem e os letramentos 
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podem ser trabalhados de maneira significativa e contextualizada.  A título de exemplo, 

tem-se que os avisos, bilhetes, boletins escolares, cartazes, relatórios, são, efetivamente, 

alguns dos gêneros presentes nas escolas. Porém, sem a devida atenção, esses 

instrumentos passam despercebidos da comunidade, fazendo com que o aluno saia dos 

muros escolares sem a habilidade mínima de distingui-los, gerando dúvidas quanto ao 

uso nas práticas sociais, comprometendo-se a efetividade e ampliação dos conhecimentos 

acerca dos letramentos.  

 Esse olhar investigador e instigador deve partir muitas vezes do professor, de 

modo a oferecer variados letramentos que possam tornar sociais as práticas escolares. 

Veja-se o que a BNCC (2017, p.75) prescreve a esse respeito: “Como já ressaltado, as 

habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio 

da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade 

humana”.  

Entretanto, na prática escolar, tem-se observado que os manuais, os livros 

didáticos, de um modo geral, abordam os gêneros textuais, porém, fazem-nos de modo a 

descrever as características desses gêneros, em sua maioria agregados aos estudos de 

interpretação de texto e taxonomia dos gêneros (CERUTTI-RIZZATI, 2012). Perde-se, 

com isso, uma rica oportunidade de se explorar vários conteúdos por meio do estudo dos 

gêneros textuais, otimizando-se tempo e racionalizando o processo de aprendizagem. Para 

efeitos didáticos, neste estudo, é necessário considerar as distinções de Marcuschi (2008), 

no sentido de que os gêneros textuais não se confundem com os tipos textuais, mas são 

complementares entre si. Todos os textos realizam um gênero e todos os gêneros realizam 

sequências tipológicas diversificadas, sendo assim, são tipologicamente heterogêneos.  

 Cumpre destacar a importância de não se trabalhar os gêneros discursivos 

buscando a metalinguagem do texto, escrutinando apenas a forma, o estilo ou a construção 

composicional que cada gênero discursivo possui. A continuidade desse fazer pedagógico 

no ensino da Língua Portuguesa, inevitavelmente, não garante avanço intelectivo. E, 

nesse caso, inadvertidamente, estar-se repetindo práticas antigas (estudos 

metalinguísticos da gramática normativa, por exemplo) com uma nova roupagem 

ineficiente, afirmando que não se está trabalhando o texto como pretexto, mas o próprio 

texto em si. Sob o mesmo ponto de vista, observam-se as contribuições de Marcuschi 

(2008, p. 90) 
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Assim, se uma configuração linguística (o texto) não funciona como texto 

(realizando um gênero e um discurso) dentro de uma comunidade ou para 

determinadas pessoas, isso não é uma questão individual ou um problema de 

relativismo e sim falhas no acesso à produção de sentido. (...) Quando se ensina 

alguém a lidar com textos, ensina-se mais do que usos linguísticos. Ensinam-

se operações discursivas de produção de sentidos dentro de uma dada cultura 

com determinados gêneros como formas de ação linguística. 

 

Desse modo, o que se pretende é evitar o reducionismo dos gêneros textuais, 

quando são estudados apenas em sua materialidade de forma, estilo e composição, 

proporcionando a metalinguagem do gênero e não ultrapassando em significância e 

utilidade nas práticas sociais dos alunos. Assim, há que se fazer menção de que os textos 

orais ou escritos não estão fechados em si mesmos, pois estão sempre em uma atividade 

ininterruptamente dialógica. 

Resta claro, portanto, compreender que os letramentos múltiplos e os 

multiletramentos revestem-se de suma importância para o ensino da língua em sala de 

aula, porque, como visto, eles não somente conferem materialidade às práticas 

pedagógicas como também retratam de forma direta as atividades constitutivas de uma 

sociedade letrada. 

Não se pode reconhecer um texto somente pelas suas propriedades formais, mas 

pela sua aplicabilidade e validade nas diversas situações da vida em sociedade, pois como 

bem assegura Marcuschi (2008, p. 65), “um texto não se esclarece em seu pleno 

funcionamento apenas no âmbito da língua, mas exige aspectos sociais e cognitivos.” 

Nesses ditames, veja-se o que Bakhtin (1995, p. 124) diz a respeito: “A língua vive e 

evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico 

abstrato das formas da língua nem no psiquismo dos falantes.”    

Com efeito, o que faz um texto uma unidade de sentido são os fatores de 

textualidade, que segundo Beaugrande/Dressler (1980, apud MARCUSCHI, 2008), 

acham-se na coesão, que é a conexão entre as partes de um texto para que haja uma 

unidade interna, auxiliando na sequenciação ou retomadas às ideias do texto, bem como 

na substituição lexical (sinônimos e hiperônimos), como também na substituição 

gramatical (pronomes, artigos); na intencionalidade, pois não se escreve sem um objetivo, 

ou seja, há uma pretensão; na aceitabilidade, que corresponde à identificação ou não com 

o texto, é dizer, o posicionamento do receptor do texto; na informatividade, que é a 

capacidade que um texto tem de trazer novas informações ou não trazê-las, ocupando um 
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nível baixo de informações. Isso traz previsibilidade ao texto, prejudicando, para alguns, 

a aceitabilidade; na situacionalidade, que consiste na relação do texto com os demais 

eventos sociais, ambientais, culturais etc., e que igualmente serve de orientação para 

produzir determinado gênero textual; e na intertextualidade, que são os diálogos entre os 

textos. 

Nesta acepção, considera-se o texto analogamente ao discurso, pois este retrata a 

palavra em movimento, em curso, ou seja, é a prática da linguagem em que há afetações 

de ideologias, carregadas de vários sentidos e marcas históricas, sendo o texto, nesse caso, 

o suporte por meio do qual o discurso se materializa. 

A linguagem é uma característica humana, e, portanto, plural, nesse sentido, pode-

se considerar, igualmente, que as palavras não são as mesmas em significação em todos 

os momentos sócio-históricos, pois em Bakhtin (1995, p. 95) ventila-se que: 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras 

e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas 

ou concernentes à vida.  

  

Ainda nesse contexto, veja as contribuições de Fernandes (2008, p.15): 

Quando nos referimos à produção de sentidos, dizemos que no discurso os 

sentidos das palavras não são fixos, não são imanentes, conforme, geralmente, 

atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos face aos lugares ocupados 

pelos sujeitos em interlocução. Assim, uma mesma palavra pode ter diferentes 

sentidos em conformidade com o lugar socioideológico daqueles que a 

empregam. 

 

Nesse passo, aliançamo-nos pela língua, contudo nos antagonizamos pelos 

diferentes valores linguísticos que cada um possui. E, nesse sentido, como sujeitos sociais 

e relacionáveis entre si, é de fundamental importância não só o desenvolvimento das 

habilidades dos variados letramentos, materializados por meio dos gêneros textuais, mas 

sobretudo o fortalecimento de um letramento crítico nas bases de formação acadêmica 

dos estudantes, intencionando o livre acesso a práticas sociais diversas e significativas. 

Letramento crítico para Menezes de Souza (2014, p. 3) é  

 

(1) perceber não apenas como o autor produziu determinados significados que 

tem origem em seu contexto e seu pertencimento sócio-histórico, mas ao mesmo 

tempo, (2) perceber como, enquanto leitores, a nossa percepção desses 
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significados e de seu contexto está inseparável de nosso próprio contexto e os 

significados que dele adquirimos. 

    

O fenômeno da alfabetização desconectada da realidade social do aluno ou o 

estudo dos letramentos consubstanciado e preso ao estilo clássico formal e 

metalinguístico já fora vislumbrado por Paulo Freire, nos idos de 1989, em seu livro “A 

importância do ato de ler”. O referido autor mostrou que não se deveria alfabetizar o aluno 

apenas ensinando-o a ler/escrever os grafemas presentes nas palavras, extraídos de uma 

realidade aquém e, por isso mesmo, não fazendo sentido, tanto o aprendizado daquela 

palavra quanto a leitura dela, pois não era significativa para ele, e, portanto, não trazia 

sentido prático para a vida.  

Desse modo, Freire (1989) ressignificou o processo de alfabetização e 

subsidiariamente, os letramentos, mostrando na prática que a leitura da palavra deveria 

passar primeiro pela leitura de mundo, que é aquela vinculada à linguagem e à realidade 

cultural/histórico-social do aluno. Assim, não haveria tantas palavras sem imagem 

acústica e, consequentemente, sem se coadunar com a realidade de cada estudante, 

faltando sentido para todo o aprendizado das letras. Consoante às exposições da BNCC 

(2019, p. 71)  

Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos 

curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística – 

sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da 

língua – não devem nesse nível de ensino ser tomados como um fim em si 

mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos 

estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua/linguagens (em leitura 

e em produção) em práticas situadas de linguagem.(grifos meus) 

 

A leitura de mundo de Paulo Freire não é somente fornecer por meio do ensino as 

ferramentas do alfabeto nos processos de codificação e decodificação, mas, sobretudo, 

ensiná-las ao aluno para que ele as use de acordo com cada contexto social, avaliando as 

adequações dessa ou daquela linguagem nas práticas sociais. Isso não é apenas 

alfabetizar, mas letrar criticamente esse aluno para que ele mesmo possa fazer suas 

escolhas e análises com base na leitura da leitura. Essa habilidade com a leitura/escrita 

mostra que há por parte do sujeito um domínio nas mais diversas situações da vida. 

Consoante essas ideias, veja-se os apontamentos de Rojo e Rangel (2010, p. 86): 
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(...) o leitor – um sujeito que atua socialmente, construindo experiências e 

história – compreende o que está escrito a partir das relações que estabelece 

entre as informações do texto e seus conhecimentos de mundo. Ou seja, o leitor 

é sujeito ativo do processo. Na leitura, não age apenas decodificando, isto é, 

juntando letras, sílabas, palavras, frases, porque ler é muito mais do que apenas 

decodificar. Ler é atribuir sentidos. (...) E, ao compreender o texto como um 

todo coerente, o leitor pode ser capaz de refletir sobre ele, de criticá-lo, de 

saber como usá-lo em sua vida. 

 

Para Bakhtin (1995, p. 95), a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial, segundo o autor “é assim que compreendemos as 

palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 

concernentes à vida.” 

 

2.2 ABRANGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS LETRAMENTOS  

 

Os letramentos se relacionam ao desenvolvimento social comunicativo, à 

expansão da escrita, à leitura da leitura, considerando-se as mudanças ocorridas nas 

situações de uso. Para Rojo (2004), não se deve ignorar o universo do aluno, pois muitos 

dos letramentos que são influentes e valorizados na vida cotidiana das pessoas e que têm 

dupla circulação são também ignorados e desvalorizados pelas instituições educacionais. 

É imprescindível, pois, colocar em contato os letramentos da cultura local dos agentes 

com os letramentos valorizados, universais e institucionais, na perspectiva de letramentos 

múltiplos (ROJO, 2009). Soares (2009) corrobora essa questão, afirmando que o 

letramento ultrapassa o ato de ler e de escrever, já que diz respeito ao uso social que se 

faz da leitura e da escrita. Já Marcuschi acrescenta que 

 

Numa sociedade como a nossa, a escrita, enquanto manifestação formal dos 

diversos tipos de letramento, é mais do que uma tecnologia. Ela se tornou um 

bem social indispensável para enfrentar o dia a dia, seja nos centros urbanos 

ou na zona rural. Neste sentido, pode ser vista como essencial à própria 

sobrevivência no mundo moderno. Não por virtudes que lhe são imanentes, 

mas pela forma como se impôs e a violência com que penetrou nas sociedades 

modernas e impregnou as culturas de um modo geral. Por isso, friso que ela se 

tornou indispensável, ou seja, sua prática e avaliação social a elevaram a um 

status mais alto, chegando a simbolizar educação, desenvolvimento e poder. 
Marcuschi (2007, p.16/17) 

 

 

Assim, optou-se pelo termo “letramentos” no título deste trabalho, por se 

compreender que ele está aplicado ao contexto das práticas sociais de todo indivíduo. 
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Dessa maneira, o estudante deve, ao concluir o ensino básico, estar apto a não 

somente ler e a escrever de maneira plausível, mas a ter habilidades de escrutinar a leitura 

de mundo embutida em cada palavra, a depender do contexto em que estão inseridas e, 

ainda, ser capaz de usar a escrita ao seu modo e projeto de vida, adequando palavras aos 

contextos que assim desejar, com maestria no uso de sua própria língua(gem). 

Essas ações de ensino-aprendizagem são apenas meios facilitadores da formação 

do discente, fazendo com que ele esteja consciente de si mesmo e do papel social que 

desempenha dialeticamente por meio da língua(gem), já que ninguém fala ou escreve a 

mesma coisa com a mesma situação e intenção de uso, porque as interações se modificam 

instantaneamente, produzindo outros significados, interpretações e, consequentemente, 

novos enunciados em contextos variados de uso, na visão de Bakhtin (2011).  

Nesse caminho, conforme estudos de Bevilaqua (2013), ancorados em Street 

(1982/1984), cumpre apontar a distinção básica existente entre prática de letramento e 

evento de letramento. A primeira ocupa uma abrangência cultural e teórica maior nas 

diversas maneiras de pensar e praticar a leitura e a escrita em contextos culturais, 

envolvendo, por exemplo, o discurso e a identidade; já o evento de letramento se dá 

quando a escrita se encontra na mira de estudos e observações, tais como a produção de 

um determinado texto em sala de aula. De acordo com Rojo (2009, p. 99) e Bevilaqua 

(2013), baseadas também em Street (1982/1984), há dois enfoques nos estudos dos 

letramentos, denominados de enfoque autônomo e enfoque ideológico do letramento. O 

autônomo é um tipo de letramento que independe do contexto social, pois à medida que 

se tem contato com a leitura e a escrita no ambiente escolar, o sujeito já está 

desenvolvendo níveis de alfabetismo, implicando desenvolvimentos intelectual, social e 

de mobilidade econômica, por exemplo. O enfoque ideológico concebe as práticas de 

letramento ligadas às estruturas sociais e culturais em que leitura e escrita são práticas 

que acontecem em diferentes contextos, variando de acordo com o tempo, a cultura e, são 

diferentemente avaliados e valorizados, conferindo poderes também diversos a cada 

sujeito. Nas palavras de Rojo (2009, p.11-grifos da autora): 

 

Defendo que um dos objetivos principais da escola é possibilitar que os alunos 

participem das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática. Para 

fazê-lo, é preciso que a educação linguística leve em conta, de maneira ética e 

democrática: os letramentos multissemióticos, os letramentos críticos e 

protagonistas, os letramentos múltiplos.  
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 Para Rojo (2009, p.119-120), letramentos multissemióticos são a leitura e a escrita 

em diversas linguagens e semioses, corporal e do movimento, matemática, digital, 

abordando diversas mídias e suportes, já que o papel deixou de ser a fonte principal de 

formação e informação. A esse respeito, Silva (2016, p. 37) também contribui dizendo 

que:  

 

A interatividade que surgiu com a web 2.08 fez surgir novas formas de escrita 

usando a tela do computador. A escola não pode “dar as costas” a esses novos 

gêneros textuais mediados pelas TIC, tais como blogs, fanfics, mashups e 

remixes, que fazem uso de recursos visuais e sonoros, associados ao uso da 

escrita. 

 

 

Nesse sentido, abre-se uma janela reflexiva para se observar um pouco mais de 

perto como deveria ser o letramento digital. Segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), 

as preocupações dos impactos de novas tecnologias em relação à língua, aos letramentos, 

à educação sempre existiram desde Sócrates até os nossos dias. Preocupações genuínas, 

inseridas a cada época em questão, que passavam de incontáveis escritos a conhecimentos 

inócuos até tecnologias de comunicação, mal avaliados, na opinião de muitos, prestando-

se quase um desserviço à sociedade, conforme os referidos autores. No entanto, a noção 

de letramento (monolítico/escrito) é ampliada para a implementação da ideia de 

pluralidade, ou seja, ser também digital, além de servir como prática social e não 

simplesmente para a aquisição de habilidades individuais ou competências. Veja-se o que 

esses estudiosos dizem a esse respeito:  

 

O letramento digital, então, é ainda mais poderoso e empoderador do que o 

letramento analógico. Precisamos incrementar nosso ensino e a aprendizagem 

de nossos estudantes de acordo com essas novas circunstâncias. Para nosso 

ensino de língua permanecer relevante, nossas aulas têm de abarcar ampla 

gama de letramentos, que vão bastante além do letramento impresso 

tradicional. Ensinar língua exclusivamente através do letramento impresso 

é, nos dias atuais, fraudar nossos estudantes no seu presente e em suas 

necessidades futuras. (grifos meus), (DUDENEY, HOCKLY E 

PEGRUM, 2016, p.19). 

 

Os letramentos digitais estão inovando a língua em comparação com os 

letramentos analógicos. De acordo com Silva (2016, p. 38), ser letrado digitalmente 

 
8  A partir do advento da web 2.0, segundo Silva (2016, p. 34), houve a disseminação do uso das TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) nas interações sociais em maior escala e que demandaram 

novas formas de leitura e escrita.  
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significa “estar apto a desempenhar funções e executar ações que envolvam artefatos 

eletrônicos e digitais(...) além de dar conta da escrita e leitura de códigos, sejam eles 

verbais ou não, presentes no mundo virtual.” 

 Nesse sentido, conforme Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), há quatro enfoques 

necessários para que o letramento digital seja bem amparado no processo de ensino: 

linguagem, informação, conexão e (re)desenho. No aspecto da linguagem, há os 

letramentos em SMS, hipertexto, multimídia... Os letramentos requerem habilidades de 

uso das novas tecnologias que vão surgindo conforme as necessidades dos sujeitos. Esses 

letramentos, que são inúmeros e dinâmicos, devem fazer parte da metodologia de ensino, 

envolvendo professores e alunos. Quanto à informação, a atenção requerida é quanto à 

capacidade de selecionar, avaliar e administrar os recursos que estão on-line, ou seja, há 

a necessidade dos letramentos classificatórios. Esse tipo de letramento é fundamental no 

uso de tecnologias digitais. A conexão é uma importante habilidade de letramento, que 

também deve ser desenvolvida responsavelmente pelos usuários digitais em geral, pois 

sem esta, pode-se comunicar algo com potencial para comprometer a personalidade do 

usuário dessa tecnologia. O (re)desenho também é uma habilidade que deve ser 

reconhecida e valorizada no meio digital, pois abre espaço para o novo, o criativo e, sem 

dúvida, para a construção de identidades sociais, redesenhando significações.  

 É nessa construção de identidades sociais, redesenhando significações 

enunciativas, que se tem mediante o texto (escrito/oral) a possibilidade de se criar eventos 

comunicativos que possibilitem a interação social por meio dos variados gêneros textuais 

consubstanciados pelos diversos letramentos, que estão inseridos em uma comunidade 

real de fala. Assim, como fato perceptível das práticas sociais por meio dos letramentos, 

vê-se que a variedade linguística é imanente nas relações discursivas. 

 Ainda em colaboração aos ensinos acima, vê-se em Furtado Baú (2015, p.39) 

que 

(...) a escolha do gênero textual, do tipo de texto, o lugar de circulação bem 

como da variante linguística é que determinará o estilo da linguagem a ser 

usada. Para que ocorra uma prática mais significativa em sala de aula, e com 

produções de textos “reais”, é necessário que as condições de produção de 

textos sejam incorporadas em nossas atividades de escrita. E isso cabe à escola, 

aos professores, orientar, instrumentalizar os alunos para que esses possam 

realizar suas escolhas linguísticas de acordo com o que querem dizer, planejar 

seu discurso e, consequentemente, o texto em função do seu objeto e do leitor, 

ao qual se destina, considerando as características específicas do gênero. 

 

 



60 
 

 

Assim, como espécie de gênero textual, cujas considerações acima lhes são 

aplicáveis, é notável que os letramentos digitais estejam em todos os lugares e fazem parte 

da vida social, no entanto, como se sabe, é preciso fornecer os meios necessários para que 

o letramento digital seja implementado, haja vista existirem escolas que não possuem 

laboratório de informática ou acesso à internet de boa qualidade. As teorias acerca dos 

letramentos digitais são salutares, porém, em uma cultura brasileira, que pouco valoriza 

a educação pública, ainda levará algum tempo para que se tornem uma realidade nas 

escolas brasileiras financiadas pelo Estado. Por ora, é importante perceber, enquanto 

professores e responsáveis pelo ensino/aprendizado, que o cenário teórico educacional 

formal/informal está mudando constantemente e com uma velocidade assustadora. Nesse 

sentido, a educação formal9, é dizer, a institucional, precisa urgentemente adequar-se aos 

novos modelos vigentes para não se tornar obsoleta, sobretudo, para evitar que o professor 

seja substituído por novas tecnologias, a custos reduzidos. 

Vê-se que os letramentos são muito maiores e mais abrangentes do que o simples 

e antigo letrar por meio dos gêneros textuais, em sua maioria escritos em folhas de papel. 

A escola, por sua vez, precisa estar preparada para essa realidade latente dos nossos 

alunos, sejam eles de escola privada ou pública. De todo modo, os letramentos digitais 

estão acontecendo, cada um à sua medida, pois fazem parte das práticas sociais desses 

alunos, com maior ou menor intensidade, a depender dos recursos financeiros de cada 

qual. De acordo com Silva (2016, p.39), nunca se leu ou se escreveu tanto com o uso das 

tecnologias digitais, seja por meio de mensagens de textos, blogs, sites de notícias, fóruns 

de discussões, chat rooms ou em redes sociais, tais como Facebook, Twitter ou 

WhatsApp. 

   Como visto, o letramento crítico precisa se desenvolver, conjuntamente, nas aulas 

de língua(gem), que, para Rojo (2009), cuida da abordagem dos diversos textos, assim 

como das diversas mídias e culturas de forma crítica, descortinando finalidades, intenções 

e ideologias sempre de maneira discursiva.  

 
9  Educação formal, conforme Monteiro (2015, p. 123), é a educação que é institucionalizada, intencional 

e planeada através de organizações públicas e organismos privados reconhecidos e que, na sua totalidade, 

formam o sistema de educação formal de um país[...] A educação profissional, educação para necessidades 

especiais e algumas partes da educação de adultos são frequentemente reconhecidas como fazendo parte do 

sistema de educação formal. 
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 Essa habilidade crítica a ser desenvolvida no aluno é fundamental, pois segundo 

Silva (2016, p.44), nos ambientes virtuais “os significados não são somente construídos 

social e culturalmente, mas também distribuídos em rede.” Dessa forma, segundo a autora 

“a complexidade é uma característica essencial do mundo virtual, mundo esse onde o que 

se enfatiza aqui é a produção e a busca de conhecimento. Não é mais o consumo de 

conhecimento preestabelecido; o que se valoriza mais é a capacidade de buscar 

conhecimento.” 

 Assim, tanto nos ambientes virtuais, quanto nos demais setores da vida social 

demanda-se um conhecimento analítico, apurado pelas ferramentas da língua(gem), que 

devem ser desenvolvidas logo cedo com os alunos nas aulas de Língua Portuguesa. 

  Desse modo, vê-se que há uma teia que interliga todos os tipos de letramentos, 

não havendo escala de valores entre si quanto à relevância de cada um. O que, talvez, 

possa existir são traços mais marcantes de um tipo de letramento em uma dada 

comunidade real de fala em comparação a outra comunidade, mas todos os tipos de 

letramentos e, consequentemente, o estudo deles, são igualmente importantes na seara 

social de cada indivíduo. Portanto, há a necessidade de se perceber, enquanto professores, 

a importância dos letramentos múltiplos.  

Para que se desenvolva na Educação Básica os letramentos necessários a fim de 

que os alunos estejam aptos a integrar e interagir cultural, social e autonomamente nos 

diversos ambientes sociais em que vive, deve-se considerar como esteio didático as 

práticas de letramento por meio dos letramentos múltiplos e, também por meio dos 

multiletramentos, que são ferramentas emancipatórias do aprendizado de Língua 

Portuguesa. 

Desde há muito, tem-se visto a defesa de um ensino que transcenda o ensino 

metalinguístico da gramática, no entanto, parece que ainda não se ultrapassou a linha 

divisória de um ensino de língua(gem) encampado em torno dos gêneros textuais nas suas 

formas orais ou escritas e, ainda assim, gêneros textuais destoantes da prática social do 

alunado ou que pouco contribuem com os eventos sociais além dos muros escolares. 

Diante disso, nota-se que há um distanciamento das práticas de letramentos 

vivenciados por alunos e os que são oferecidos didaticamente nos ambientes escolares. 

Essa realidade, muitas vezes, gera desinteresse e apatia, sobretudo nas aulas de Língua 

Portuguesa, espaço que deveria ser utilizado como laboratório da língua(gem) em uso. 

Em consequência, o estudo da língua(gem) torna-se obsoleto e enfadonho, porque fica 

aquém da realidade dos envolvidos, muito embora haja documentos vigentes (BNCC) e 
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estudos teóricos relevantes, que apontam para a valorização dos diversos letramentos na 

Educação Básica. 

Nessa esteira, se o texto (oral/escrito) era a base de ensino de Língua Portuguesa, 

nos idos de 1990, referendados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, documento 

vigente à época, atualmente, vê-se que os letramentos também acontecem por meio das 

mídias sociais e em outros suportes que vão surgindo com as modificações dos gêneros 

discursivos. Essas novas ferramentas de aprendizado e ensino comunicam muito mais do 

que a simples letra fria em um texto de papel, pois os símbolos, emotions, gifs, por 

exemplo, expressos em uma linguagem verbal e não-verbal, carregam sentido e emoção 

e retratam a finalidade para a qual foram utilizados pelo interlocutor.  

Isso tudo faz parte do uso da linguagem e da prática de letramento, pois a vivência 

e a ação sociocultural dos alunos não estão circunscritas apenas nos muros dos textos 

(oral/escrito), produzindo apenas eventos de letramento. Os alunos, assim como os 

professores, estão sempre em práticas de letramentos, discutindo culturas, identidades e 

tendo visões amplificadas de leitura e escrita. Sendo assim, não há razão que justifique a 

insistência da escola em desenvolver suas práticas de ensino voltadas para eventos de 

letramentos como se a realidade social vivida pela comunidade escolar não tocasse a 

experiência desses sujeitos dentro da escola. Em relação a esse tema, os estudos de Rojo 

(2009, p.106), ancorados em Hamilton (2002, p.8) apontam que muitos dos letramentos 

que são influentes e valorizados na vida cotidiana das pessoas e que têm ampla circulação 

são também ignorados e desvalorizados pelas instituições educacionais. 

 

 

2.3 REFORMULAÇÃO DO ENSINO DE PORTUGUÊS: TIPOS E GÊNEROS 

TEXTUAIS 

 

O estudo dos gêneros textuais, segundo Marcuschi (2008, p.147), não é novo, pois 

já vem há vinte e cinco séculos em observações sistemáticas desde Platão e, conforme 

Marcuschi, seria uma ingenuidade histórica imaginar que foi nos últimos decênios do 

século XX que se descobriu e se iniciou esse estudo. No entanto, apesar de bastante tempo 

de estudos e análises desse fenômeno, a impressão que se tem é a de que várias teorias 

importantes foram desenvolvidas, mas a prática pedagógica em sala de aula ainda é 
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estranha e de pouca compreensão por professores. Nesse segmento, apresento as 

contribuições dos estudos de Sousa Filho (2015, p. 33): 

 

(...) os termos gêneros discursivos e gêneros textuais revelam dois 

posicionamentos teórico-metodológicos relativamente distintos. Os pontos em 

comum entre esses dois posicionamentos estão centrados na consideração dos 

aspectos sociais e discursivos da linguagem para as análises de gêneros 

discursivos ou textuais. Os pontos que os diferem centram-se na metodologia 

das análises, sendo que os adeptos dos gêneros discursivos estão mais 

centrados na descrição de situações de enunciação e de enunciados em seus 

aspectos sócio-históricos e os adeptos dos gêneros textuais se preocupam mais 

com as descrições de composições e/ ou de materialidade linguística dos 

textos. 

 

Dessa forma, vê-se que há uma distinção teórica em relação às expressões “gênero 

textual” e “gênero discursivo”, que não se pode dizer realmente, grosso modo, que são 

iguais, visto que se trata de sintagmas distintos. De igual maneira, também não se pode 

dizer que são sinônimos, visto que não existem sinônimos perfeitos para o mesmo campo 

semântico. Portanto, o que há entre essas duas expressões, segundo Marcuschi (2008), é 

uma intercambialidade de termos, resguardadas, nesse caso, algumas situações 

específicas em que se pretende identificar algum fenômeno específico. 

 Assim, em aspectos sumários, a definição de gênero, ancorada nos estudos de 

Bakhtin (1953/1979) nos revela que: 

Cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados: 

os gêneros; 

 Três elementos os caracterizam: conteúdo temático-estilo-construção 

composicional; 

 A escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, 

o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor. 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 23). 

 

Estando os gêneros textuais atrelados à vida cultural e social, eles têm a função de 

ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Porém, não são 

instrumentos paralisantes da ação criativa. Segundo Marcuschi (2003, p. 19), os gêneros 

textuais são “considerados eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. 

Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais”.  

 Com o surgimento da escrita alfabética, segundo Marcuschi (2003), por volta do 

Séc. VII A.C, agregaram-se aos gêneros orais os gêneros textuais manuscritos. Já no 
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século XX, com o advento da cultura eletrônica, notadamente a Internet, observou-se um 

surgimento de novos gêneros e novas formas de comunicação oral e escrita.  

Por serem dinâmicos, surgem e desaparecem quase na mesma proporção. Como 

informa o próprio Marcuschi, o evento já fora notado por Bakhtin, que se referia à 

transmutação dos gêneros e à assimilação de um gênero por outro, gerando novos. Sobre 

isso, anotou Tardelli (2010, p. 96): 

 
Para o autor [Bakhtin], sempre que falamos, utilizamos gênero do discurso, ou 

seja, todos os enunciados são constituídos a partir de uma forma padrão de 

estruturação. Dessa forma, gênero pode ser definido como ‘tipos relativamente 

estáveis de enunciados’, elaborados por cada esfera de utilização da língua. 

Esses enunciados relativamente estáveis são construídos sócio historicamente 

e se relacionam diretamente com diferentes situações sociais, sendo que cada 

situação gera determinado gênero com características temáticas, 

composicionais e estilísticas próprias.  

 

 

Assim, o surgimento de novos gêneros textuais, como observou Marcuschi 

(2008), não é inovação absoluta, sem uma ancoragem em outros gêneros já existentes. O 

autor exemplifica o e-mail que produz cartas eletrônicas, mas que tem as suas origens nas 

cartas pessoais ou comerciais de antigamente. 

Sabendo que há diferenças na consideração e na identificação de um gênero 

textual, cabe aqui distanciar os conceitos de gênero textual e tipo textual, partindo-se do 

pressuposto consagrado por diversos autores, incluindo o próprio Marcuschi, de que a 

comunicação verbal só é possível por algum gênero textual, com ações sociodiscursivas, 

tendo a língua como uma produtora de ação social histórica, constituindo uma realidade 

que interage com o meio social. 

De acordo com Marcuschi (2008, 154-155), segue uma breve definição de tipo 

textual e gênero textual: 

 
a) Tipo textual designa uma espécie de construção teórica {em geral uma 

sequência subjacente aos textos} definida pela natureza linguística de sua 

composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 

estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas 

(sequências retóricas) do que como textos materializados; a rigor, são modos 

textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 

categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais é limitado e 

sem tendência a aumentar. Quando predominam um modo num dado texto 

concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo ou narrativo ou 

expositivo ou descritivo ou injuntivo. b) Gênero textual refere os textos 

materializados em situações comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais 

são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos, e estilos concretamente realizados na integração de 

forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos tipos, 
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os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam 

em designações diversas, constituindo em princípio em listagens abertas. 

Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística, aula 

expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita 

culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções 

de uso, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, conversação 

espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas 

virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros são formas textuais escritas 

ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas. 

 

 

Dessa maneira, os tipos textuais são sequências linguísticas típicas, enquanto os 

gêneros textuais são formas verbais de ação social não estanques. Importante destacar que 

um gênero textual não é composto unicamente de um mesmo tipo textual, mas pode 

compor-se de forma heterogênea, por exemplo, uma notícia jornalística pode conter 

trechos de narração, descrição e argumentação.  

O domínio de um gênero textual possibilita a interação social nos eventos 

comunicativos de uma sociedade. Não são invenções individualizadas, mas adquiridas 

em práticas comunicativas, em uma evolução cultural. Determinado gênero pode não 

conter uma certa característica identificável, mas ainda sim continuar sendo o mesmo 

gênero, por exemplo, uma publicidade com formato de poema. O que se deve observar é 

que haja o estímulo da compra pelos clientes. Isso caracteriza uma estrutura intergêneros, 

conforme Marcuschi (2008). Essa flexibilidade que existe com os gêneros textuais 

permite uma capacidade de adaptação e ampliação de sua utilização para os mais diversos 

tipos de necessidade social. 

 Sabe-se que o estudo dos gêneros textuais abrange o funcionamento da língua, que 

impulsiona a escolha, na produção textual, dos caminhos que se quer traçar, como por 

exemplo, o léxico, nível de formalidade, como afirma Marcurschi (2008, p. 156): “os 

gêneros limitam nossa ação na escrita”. Agora, não há que se pensar que os tipos textuais 

se antagonizam com os gêneros textuais, ao contrário, os tipos textuais são 

complementares e integrados ao gênero textual. Isso é mostrado pelo referido autor 

quando diz que gêneros e tipos textuais “não subsistem isolados nem alheios um ao outro, 

são formas constitutivas do texto em funcionamento” (MARCUSCHI, 2008, p. 156). 

Os gêneros textuais, conforme Marcuschi (2008), são institucionalmente marcados e 

circulam em instâncias discursivas, previamente estabelecidas por estados de 

pertencimento a essa ou aquela esfera social. 

 Nessa perspectiva, não se pode olvidar que as nomenclaturas distintivas, 

guardadas nessas expressões, leva-nos para caminhos interpretativos bem peculiares, 
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pois, segundo Orlandi (2009), a palavra discurso, etimologicamente, tem a ideia em si de 

curso, percurso de correr por, de movimento, sendo a palavra em movimento, prática da 

linguagem. Noutro aspecto, tem-se que o texto, segundo Marcuschi (2008, p.58), como 

sendo uma forma linguística e organizada em que a comunicação linguística não se dá em 

unidades isoladas, tais como fonemas, morfemas ou palavras soltas, mas em unidades 

maiores, isto é, por meio dos textos.  

 Os textos, conforme Marcuschi (2008), são o único material linguístico 

observável. Talvez, por isso, a predileção pelo termo gênero textual ser tão amplamente 

utilizado por esse pesquisador e demais estudiosos, com preferência vista também pelo 

documento curricular vigente, a Base Nacional Comum Curricular Anos Finais- BNCC 

(BRASIL, 2017), além de se ver igualmente com maior frequência nos livros didáticos 

distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) nas escolas públicas brasileiras. 

 Assim, é nessa perspectiva dialógica e enunciativa em ações responsivas que 

tomamos como base o uso da expressão gênero textual presente neste trabalho. 

 Como visto, os gêneros textuais possibilitam a interação social nos eventos 

comunicativos. Por esse motivo, é oportuno empreender um breve estudo a respeito do 

ensino dos gêneros textuais e dos gêneros discursivos. Inicialmente, apresento uma breve 

abordagem acerca dos gêneros na oralidade, na escrita e na mídia virtual.  

 O estudo dos gêneros textuais falados é uma área que tem despertado um interesse 

recente pelos estudiosos da área. Segundo Marcuschi (2008, p. 186-187), trabalhos sobre 

o tema não são abundantes, sendo que o estudo das interações verbais orais é recente e 

menos sistemático que a classificação dos textos escritos. A produção de um texto oral, 

conforme Dolz e Schneuwly (2004, p. 95), segue uma lógica totalmente diferente, em que 

o processo de produção e o produto dele constituem um todo, devendo, neste caso, criar-

se um controle do próprio comportamento. 

 Os gêneros orais, antes estudados na Antiguidade, segundo Bakhtin (2011, p. 

263), não levavam em conta a questão linguística geral do enunciado e dos seus tipos, 

pois minimizavam a heterogeneidade dos gêneros discursivos, complicando ainda mais a 

definição da natureza geral do enunciado. Talvez por essas e outras dificuldades, tais 

como o monitoramento desse gênero para fins de ensino-aprendizagem, é que se deixou 

de lado o gênero falado, dando-se mais foco aos gêneros textuais escritos (crônica, poema, 



67 
 

 

conto, diário), que são vistos em maior número nos livros didáticos em detrimento dos 

gêneros orais. 

 Conforme Marcuschi (2008, p. 187), baseado nos estudos de Elizabeth Gulich 

(1986), a relevância da investigação desses gêneros reside no fato de serem usados pelos 

participantes da comunicação linguística como parte integrante de seu conhecimento 

comum, integrando as relações sociais na comunicação linguística sociointerativa. 

 Nesse aspecto, Marcuschi (2008, p. 187) assinala que: 

 

(...) um gênero seria uma noção cotidiana usada pelos falantes que se apoiam 

em características gerais e situações rotineiras para identificá-lo. Tudo indica 

que existe um saber social comum pelo qual os falantes se orientam em suas 

decisões acerca do gênero do texto que estão produzindo ou que devem 

produzir em cada contexto comunicativo.  

 

 Isso leva a perceber que os interlocutores possuem uma noção muito clara das 

estratégias a serem utilizadas durante uma conversa, esteja ela descrevendo, narrando ou 

comentando algo. Pode-se assim dizer que se trata de um conhecimento social de todos 

os envolvidos numa comunicação. 

 Os gêneros textuais escritos, assim como os orais, também fazem parte da vida e 

das atividades humanas, são parte constitutiva de uma determinada sociedade. Eles se 

espalham e se diversificam para dar conta das inúmeras demandas sociais de interação. 

Portanto, o conjunto dos gêneros constitui uma sociedade, forma um inventário dos 

eventos sociais mediados pela linguagem, uma determinada instituição, grupo, reunião. 

 Por sua vez, os gêneros textuais da mídia virtual, por conta das inúmeras 

demandas, também vêm contribuindo para a proliferação de novos gêneros ligados à 

tecnologia. As formas de interação entre as pessoas são influenciadas pelo 

desenvolvimento tecnológico, sendo que essa interação é dinâmica, mudando com o 

tempo. 

Dito isso, algumas sequências didáticas foram estabelecidas por Schneuwly e Dolz 

(2004) para trabalhar os gêneros orais e escritos na prática do ensino, que deverá seguir 

algumas exigências fundamentais para o bom andamento dessa tarefa, a saber:  

 

Permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um encaminhamento, a 

um só tempo, semelhante e diferenciado; 

Propor uma concepção que encobre o conjunto da escolaridade obrigatória; 

Centra-se, de fato, nas dimensões textuais da expressão oral e escrita; 

Oferecer um material rico em textos de referências, escritos e orais, nos quais 

os alunos possam inspirar-se para as suas produções; 

Ser modular, para permitir uma diferenciação do ensino; 
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Favorecer a elaboração de projeto de classe. (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, 

p. 81-82). 

 

 Assim, os referidos autores asseguram que é realizável o ensino de escrita e de 

expressão oral, quando há a inserção do aluno em um ambiente imerso em situações 

variadas de escrita e de fala. Para isso ser possível, dizem-nos que é preciso: 

 

(...) criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios 

múltiplos e variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das 

noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de 

suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de comunicação 

diversas. (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 82). 

 

  As sequências didáticas servem, portanto, para dar acesso aos alunos a práticas 

de linguagem novas ou dificilmente domináveis, conforme Schneuwly e Dolz (2004, p. 

83). Desse modo, o objetivo da sequência didática é facilitar o domínio de um gênero 

textual por parte do aluno. 

 Em seguida, Schneuwly e Dolz (2004, p. 84) traçam algumas diretrizes para o 

ensino de gênero. Eles dividiram a abordagem da seguinte maneira: apresentação da 

situação, produção inicial, módulos e produção final. A seguir, será apresentada, em 

linhas gerais, a maneira como se dará o passo a passo nesse esquema de ensino do gênero 

textual. 

 Primeiramente, a apresentação da situação, que constitui o momento inicial de 

contato do aluno com o gênero que deverá ser trabalhado. Nesse instante, não há apenas 

uma apresentação do que será estudado, com descrição das características ou situações de 

uso, mas uma preparação, ainda que implícita, para a produção inicial. Para isso, o autor 

mostra o caminho de tais procedimentos para desenvolver com êxito o estudo do gênero. 

 Na sequência, deverá haver a apresentação de um problema de comunicação bem 

definido. Depois, virá a preparação dos conteúdos, que serão produzidos de maneira que 

os alunos se deem conta da importância dos textos e saibam de antemão o que será 

trabalhado. O exemplo fornecido é este: para redigir um conto, eles deverão saber quais 

são seus elementos constitutivos: personagens, ações, lugares típicos, objetos mágicos 

etc. 

 Desse modo, essa primeira fase visa a que o aluno se cerque de todas as 

informações necessárias para desenvolver um bom trabalho. Schneuwly e Dolz (2004) 

ainda assinalam que a sequência didática, se possível, deve ser trabalhada dentro de um 

projeto de classe, porque torna o trabalho de aprendizagem mais significativo. 
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 A segunda fase diz respeito à produção inicial ou primeira produção. Nessa fase, 

o aluno já pode ser capaz de elaborar um texto oral ou escrito. Aqui, a possibilidade de 

êxito do aluno será grande se a primeira fase tiver sido bem apresentada e trabalhada. É 

também nesta fase que há a intervenção do professor com vistas aos ajustes devidos e à 

atividade de motivação no prosseguimento do trabalho. 

 Nas primeiras produções não há o que se avaliar mediante notas, mas o critério 

deverá ser formativo e oportuno no sentido de se perceber nas produções o 

desenvolvimento da aprendizagem. Também é uma oportunidade para que o professor 

possa tratar de maneira individualizada, se necessário for, as dificuldades dos alunos. O 

simples fato de iniciar uma atividade que está sendo monitorada cria nos alunos a 

percepção do que está sendo trabalhado e expõe as reais dificuldades em relação ao objeto 

de estudo.   

 Nesse cenário, Schneuwly e Dolz (2004, p. 87) aduzem que: 

 

Esse efeito pode ser ampliado se o desempenho dos alunos for objeto de uma 

análise que pode ser desenvolvida de diferentes maneiras: discussão, em 

classe, sobre o desempenho oral de um aluno; troca de textos escritos entre 

alunos da classe; reescuta da gravação dos alunos que produziram o texto oral 

etc. Os pontos fortes e fracos são evidenciados; as técnicas de escrita ou de fala 

são discutidas e avaliadas; são buscadas soluções para os problemas que 

aparecem. Isso permite introduzir uma primeira linguagem comum entre 

aprendizes e professor, ampliar e delimitar o arcabouço dos problemas que 

serão objeto de trabalho nos módulos. 

 

 Chega-se, assim, à fase dos módulos. Nesta, busca-se resolver os problemas que 

surgiram com a produção inicial. Atua como um diagnóstico das produções. É exatamente 

após essa produção inicial que se inicia o trabalho de construção intelectual em busca de 

se apropriar dos reais conhecimentos daquilo que foi proposto na apresentação. Para se 

ter uma produção escrita ou oral, propõe-se que se aborde separadamente os inúmeros 

elementos dessa composição. É um movimento do simples para o complexo. Nesse 

caminho, surgem as variadas dificuldades que serão trabalhadas nos módulos, os quais 

existirão tantos quantos forem necessários.  

 Por fim, superadas eventuais dúvidas do processo de construção intelectual e 

textual, os alunos estão aptos a apresentar uma produção final, reunindo tudo o que 

aprenderam nos módulos e produzindo uma versão final, que possibilita ao docente fazer 

uma avaliação somativa, pontuada, baseada em critérios construídos ao longo do 

processo. 
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 Registra-se que as sequências didáticas mencionadas se aplicam tanto para um 

ensino de gêneros orais quanto escritos. No entanto, deve-se ter em conta que existem 

diferenças importantes entre gênero escrito e oral. Por exemplo, o escrito é permanente. 

O oral desaparece logo após a pronúncia. No texto escrito, há a possibilidade de 

reescritura, enquanto na produção oral, de certa maneira, há uma preparação da fala por 

meio da memorização ou um constante controle no ato da comunicação. O 

comportamento nos textos escritos é mais facilmente visível, ao passo que na oralidade 

essa observação será possível se houver gravação. 

 Tratando ainda de metodologia de ensino de gênero, faz-se também o registro de 

que Marcuschi (2008) adotou em sua obra todo o estudo realizado por Dolz e Schneuwly 

em relação às sequências didáticas do ensino do gênero na sala de aula, destacando a 

importância do método desenvolvido por esses autores. 

 Da mesma forma, Marcuschi menciona em seu trabalho a proposta de Bronckart 

para o tratamento de gêneros. Segundo Bronckart (2001, apud MARCUSCHI, 2008, p. 

221), os gêneros são “instrumentos de adaptação e participação na vida social e 

comunicativa”. Assim, ao elaborar uma série de sequência didática, o autor propõe quatro 

linhas de ação. Primeiro, a elaboração de modelo didático; depois, a identificação das 

capacidades adquiridas; terceiro, a elaboração e condução das atividades de produção; e, 

por fim, a avaliação das novas capacidades adquiridas. 

 Quanto à elaboração de modelo didático, Bronckart (2001, apud MARCUSCHI, 

2008, p. 222) sugere como primeiro momento a escolha de um gênero e a adaptação dele 

para conhecimento dos alunos. Segue-se uma análise em relação ao uso, forma de 

realização, variação e contextos de uso. Isso possibilita limitar três objetivos de ensino: 

análise das atividades discursivas, que é aprender a escolher um gênero em uma situação 

de comunicação; operação com as sequências típicas (tipos textuais), sendo a capacidade 

de gerenciar as sequências narrativas, argumentativas, como base de coerência textual; 

domínio dos mecanismos linguísticos, que é o estudo dos elementos sintáticos, 

morfológicos, propriedades léxicas, como a seleção de registros e estilos. Dando 

prosseguimento, Bronckart propõe a identificação das capacidades adquiridas, que nada 

mais é do que avaliar se os alunos adquiriram ou apreenderam os três elementos 

trabalhados. Seguindo esse estudo, o autor sugere que se elabore e conduza as atividades 

de produção, que são os exercícios de produção dos gêneros, monitorados pelos módulos 

de sequências didáticas. Por último, ordena que se avaliem as novas capacidades 

adquiridas, que é a análise das produções textuais dos alunos e posterior retorno daquilo 
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que poderá ser melhorado na tarefa com os gêneros textuais. Em linha com Marcuschi, 

Bronckart (2001, apud MARCUSCHI, 2008, p. 223) contribui dizendo que esse modelo 

poderá ser trabalhado tanto com gêneros textuais escritos, bem como com os gêneros 

orais. 

 Dessa maneira, à luz do que foi mencionado, pode-se ter uma noção das 

possibilidades a serem seguidas no ensino dos gêneros textuais. 

 Para além das sequências didáticas descritas para os gêneros textuais, é importante 

fazer menção ao ensino dos gêneros do discurso. Para Bakhtin (2016, p. 285):  

 

(...) Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 

empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 

individualidade (onde isso é possível), refletimos de modo mais flexível e sutil 

a situação singular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais 

acabado o nosso livre projeto de discurso.  

 

  Assim, a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana (Bakhtin, 2011, p. 262). 

Segundo essa heterogeneidade Bakhtiniana, não há e nem pode haver um plano único 

para o estudo dos gêneros. Caso haja um plano de estudo, aparecerão fenômenos 

sumamente heterogêneos, a exemplo de réplicas monovocais do dia a dia, desembocando 

na heterogeneidade funcional em que os traços gerais dos gêneros discursivos são 

demasiadamente abstratos e vazios, na visão Bakhtiniana (BAKHTIN, 2011).  

  Como exemplo, têm-se as conversas por telefone, escritas em um livro didático 

qualquer (gênero diálogo), ensejando uma função fática. No entanto, naquele suporte 

didático, há apenas a representação vazia do que poderia ser um diálogo, sendo, portanto, 

abstrato e vazio, de acordo com Bakhtin (2011). Abstrato porque não é real e, por isso 

mesmo, não está representando a dialogicidade de uma verdadeira conversa. Vazio, 

porque em si mesmo encontra-se exaurido de significância, tornando-se quase um 

fenômeno inexistente com uma imagem acústica forçada e distorcida do que realmente é 

ou poderia ser na prática.  

  Talvez, por isso, conforme Bakhtin (2011), a questão geral dos gêneros 

discursivos nunca ter sido verdadeiramente colocada, dando-se espaço somente para os 

estudos dos gêneros literários, que eram escrutinados apenas nas diferenciações entre eles 

e não como tipos de enunciados (primários e secundários) com natureza verbal. 
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  O estudo somente da forma desvirtua o propósito dialógico dos enunciados. Neste 

caso, estuda-se apenas uma parte dele, isto é, o gênero primário/simples, que se forma 

nas condições da comunicação imediata e que, integrados ao gênero complexo se 

transforma e toma um caráter especial, pois perde o vínculo imediato com a realidade e 

os reais enunciados alheios. Eles continuam mantendo a forma, mas o significado 

cotidiano é perdido. Porém, permanecem com as características intrínsecas resguardadas 

e a realidade é apenas percebida pelo conjunto da obra. Assim, consoante às ideias 

descritas acima, Brait (2013) considera o fato de que o citado autor ainda resguarda  

 

O sucesso da missão de introduzir o aluno na língua viva e criativa do povo 

exige, é claro, uma grande quantidade e diversidade de formas e métodos de 

trabalho. [...] Resta ao professor ajudar nesse processo de nascimento da 

individualidade linguística do aluno por meio de uma orientação flexível e 

cuidadosa. (BRAIT, 2013, p. 7)  

 

  Nesse caso, as aulas de Língua Portuguesa, abordando os gêneros discursivos e 

todos os seus elementos constitutivos na ótica Bakhtiniana, não podem ser preparadas 

contrariando as idiossincrasias desses gêneros, pois são dialógicos em sua própria 

essência. Se for assim, não será viável as próprias aulas de língua(gem), pois deixarão de 

agregar em si mesmas características sociológicas e de natureza eminentemente 

heterogêneas, perfazendo culturas, identidades e discursos dos mais variados possíveis. 

  Dessa maneira, para que as aulas dialógicas aconteçam, o ambiente monológico 

centrado em uma só voz, a do professor, precisa abrir espaço para as múltiplas vozes, que 

vão se constituindo e tomando a forma desse gênero em estudo, visto que, segundo Sousa 

Filho (2015, p. 24), “a sala de aula é viva, é cheia de vida e a alternância de voz é uma 

constante em nossas vidas.” 

   Nessa esteira, os ensinos de Paulo Freire (1986, p. 64) são elucidativos quanto a 

essa questão: 

(...) deveríamos entender o “diálogo” não como uma técnica apenas que 

podemos usar para conseguir obter alguns resultados. Também não podemos, 

não devemos entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos 

alunos nossos amigos. Isto faria do diálogo uma técnica para a manipulação, 

em vez de iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser entendido como algo 

que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. É parte de nosso 

progresso histórico do caminho para nos tornarmos seres humanos. (...) o 

diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres 

humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. 
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O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre 

sua realidade tal como a fazem e re-fazem. 

 

  Assim, para que o estudo dos gêneros discursivos realmente se efetive na sala de 

aula, é necessária a mudança de postura de ambos os sujeitos educacionais, isto é, 

professor-aluno, começando inicialmente pelo “mestre-sala”. Para Sousa Filho (2015, p. 

31): 

(...) precisamos de uma postura docente dialógica que nos impulsione a 

caminhar para um fazer pedagógico que reconheça a condição de 

inacabamento dos sujeitos, da sociedade e da linguagem, ou seja, que devemos 

nos entender como dinâmicos em todo o alcance que essa dinamicidade possa 

nos constituir. 

 

  Com essa noção de inacabamento10 e de dialogismo é que devemos soltar as 

amarras de um fazer pedagógico engessado, sobretudo na área da linguagem, visto que 

ainda se insiste em práticas didáticas tradicionalistas baseadas no “fala que eu te escuto”, 

contribuindo negativamente para um ensino-aprendizagem monológico, centrado no 

conhecimento e na voz do professor como detentor de todo o saber científico das letras.  

  A visão de Freire (2017, p. 69), nessa perspectiva, é contributiva, quando assim 

nos diz: 

De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que 

não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude 

de tudo isso, terminam por se convencer de sua “incapacidade”. Falam de si 

como os que não sabem e do “doutor” como o que sabe e a quem devem 

escutar. Os critérios de saber que lhe são impostos são os convencionais. 

Não se percebem, quase sempre, conhecendo, nas relações que estabelecem 

com o mundo e com os outros homens, ainda que um conhecimento ao nível 

da pura doxa. 

 

   A capacidade de falar uma língua traz consigo a competência para usar, 

convenientemente, as normas que dela fazem parte, tais como as normas fonológicas, 

morfológicas, sintáticas, semânticas e discursivas aplicáveis nas práticas sociais. 

Conforme Bakhtin (2011, p.283), “Nós assimilamos as formas da língua somente nas 

 
10 A noção de inacabamento está diretamente relacionada à de dialogismo e à de polifonia, haja vista que 

uma consciência só pode abrir fissuras em outra porque ambas são inacabadas. (...) o inacabamento que 

confere aos significados os efeitos de sentidos diversos, uma vez que age como visão da linguagem, do 

mundo e do homem em formação e, sendo assim, está sempre em devir, sem que se chegue ao ponto de 

termos uma última palavra sobre esse devir, conforme Sousa Filho (2015, p. 32). 
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formas das enunciações e justamente com essas formas. As formas da língua e as formas 

típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase 

da mesma forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas).” 

  Por isso mesmo, não convém que os gêneros do discurso sejam compreendidos de 

maneira estanque em sua materialidade como objeto de estudo, pois isso fere frontalmente 

as características imanentes deste elemento linguístico, eis que, segundo Bakhtin (2011, 

p. 282), a língua materna não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e 

gramáticas, mas de enunciações concretas e, portanto, dialógicas. 

  Preocupações em relação ao ensino da língua materna já constavam nos escritos 

de Bakhtin no início do século XX, de acordo com Beth Brait: 

(...) Bakhtin também se preocupava com um ensino que, tratando 

abstratamente a língua, não lograva de fato ensinar seu comportamento vivo 

aos alunos. 

 (...) ele estava atento ao contexto escolar e à crise do ensino da gramática na 

escola, considerando que uma certa estilística, então no centro de suas 

preocupações, poderia, se articular à gramática, auxiliar os professores e levar 

os alunos a um conhecimento ativo de procedimentos característicos da língua 

literária e, também, da língua do cotidiano, da língua viva, em uso. (BRAIT, 

2013, p. 9-11). 

 

  Para Brait (2013), havia em Bakhtin inquietações porque era professor e 

pesquisador e, nesta qualidade, podia conhecer os problemas que existiam nas salas de 

aula com os estudos da língua materna. Com isso, para não deixar no vácuo as suas teorias 

tão relevantes à época, quanto para a atualidade, propôs um modelo prático ou uma 

espécie de sequência didática, conforme Beth Brait (2013). Essa sequência orientaria os 

professores nas aulas de língua materna, a partir das práticas que o professor Bakhtin 

desenvolveu por meio de estudos e pesquisas nas próprias aulas de língua russa, quando 

se propôs a ensinar gramática e estilística e os diferentes efeitos de sentido causados pelo 

uso ou ausência de conjunções subordinativas. 

  Assim, para esse ensino, as orientações metodológicas foram relacionadas, 

inicialmente, à interação entre professor e aluno para que juntos construíssem o 

conhecimento gramatical e estilístico, descortinando saberes e sentidos, conferidos a uma 

determinada expressão pelo uso dessa e não daquela conjunção em um dado contexto de 

uso, e uma verdadeira dialogicidade, não somente em relação aos conteúdos estudados, 

mas, principalmente, entre os sujeitos educacionais envolvidos. 
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  Ainda conforme os estudos de Beth Brait (2013), as instruções Bakhtinianas 

também foram no sentido de serem trabalhados exemplos de textos literários até chegar 

na linguagem do cotidiano, discutindo os efeitos de sentidos, mudança de sentido e 

expressividade. Isso tudo sem perder de vista o objetivo principal da aula, que era, no 

contexto, as análises das conjunções subordinativas e os efeitos de sentido. Como 

conclusão do estudo, o professor deveria, assim como fez Bakhtin, submeter o próprio 

ensino a uma autoavaliação para verificar o cumprimento ou não dos objetivos das aulas.  

  Ancoradas no ensino de Bakhtin, Brait apresenta descrições de práticas, a título 

de exemplo metodológico para o ensino dos gêneros discursivos: 

Essa detalhada metodologia não prescinde de uma avaliação/autoavaliação do 

trabalho, demonstrando que o professor Bakhtin vai acompanhando as 

redações de seus alunos, observando se sua metodologia realmente produz os 

efeitos desejados, sendo o principal deles a autonomia do aluno enquanto autor. 

De fato, o principal objetivo de quem ensina a língua é levar o aluno a ler e 

escrever com autonomia, tornando-se sujeito dessas duas atividades 

interligadas para a constituição de sua condição de cidadão (BRAIT, 2013, p. 

16). 

 

  Nos escritos de Brait (2013, p.17), constata-se que Bakhtin, mesmo para ensinar 

período composto, com ou sem preposição, mobilizou a teoria dialógica, pois não poderia 

ser incoerente a si mesmo. De modo análogo às asserções desta pesquisadora e como 

esteira didática e explicativa, tem-se que é possível haver uma sequência didática para o 

estudo dos gêneros discursivos, pois se vê que: 

Não é apenas a articulação entre gramática estilística que está em jogo, ou a 

interação professor-aluno como forma de construção de conhecimento, embora 

esses dois aspectos sejam componentes do todo e estejam contemplados pela 

teoria e pela metodologia por ele proposta. É antes de tudo um conceito 

dialógico de linguagem que, assumido didaticamente pelo professor, 

coloca em movimento aspectos constitutivos da relação 

sujeito/linguagem,comunicação/expressividade,leitura/produção/autoria.  

(grifos meus) 

 

  Assim, das palavras de Beth Brait, é possível depreender-se o ponto cerne para os 

estudos dos gêneros discursivos, não como sequências didáticas materialmente falando, 

como se fossem um manual de instrução e à prova de erros e que podem ser aplicadas em 

todo e qualquer contexto de sala de aula que dará certo. Porém, o que se propõe é um 

despertar para o entendimento de uma noção real quanto às características imanentes do 

sistema linguístico frente ao conhecimento das regras de formação e significação dos 
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enunciados de uma língua como elemento integrante do ensino-aprendizagem, visto que 

sem isso, deixa-se de ser língua(gem).  

  Assim, posso dizer que a abordagem de gêneros discursivos considera ser o objeto 

de estudo dinâmico e, assim sendo, não há como estabelecer uma sequência didática 

cristalizada para o ensino dos gêneros discursivos, sob pena de ser contrária à natureza 

própria das coisas.  

Noutro giro, tem-se que os gêneros textuais são elementos garantidores da prática 

social discursiva em diferentes modalidades e situações e, também, são instrumentos de 

inúmeras sugestões de trabalho na prática docente. Nessa perspectiva, não se pode deixar 

de conferir o ensino de Marcuschi (2008, p. 84), no sentido de que “entre o discurso e o 

texto está o gênero, visto como prática social e prática textual-discursiva. Ele opera como 

a ponte entre o discurso como uma atividade mais universal e o texto enquanto peça 

empírica particularizada e configurada numa determinada composição observável.” 

 Entretanto, é importante não perder de vista que os gêneros textuais podem ser 

objeto de uso meramente formal, servindo-se apenas de seus dispositivos constitutivos, e 

não como potente agente enunciativo habilitado a desempenhar a língua(gem) em uso. Se 

por trás do texto, não há uma linguagem, este já não é um texto, mas um fenômeno das 

ciências naturais (BAKHTIN, 2003, p. 309). Por trás de cada texto está o sistema da 

linguagem e, assim sendo, há de se observar as variadas nuances que ela comporta. 

Nesse sentido, para o ensino da língua(gem) na Educação Básica, a expressão 

gênero textual11 é de mais fácil compreensão para alunos e professores de qualquer nível 

escolar, mas isso não pode esvaziar as condições dialógicas que podem comportar esse 

objeto de estudo, visto que tudo depende do encaminhamento dado aos estudos da língua. 

Em Bakhtin (2011, p.330), vê-se que 

Toda observação viva, competente e imparcial feita de qualquer posição e de 

qualquer ponto de vista sempre conserva o seu valor e o seu significado. A 

unilateralidade e as limitações do ponto de vista (da posição do observador) 

sempre podem ser corrigidas, completadas e transformadas (enumeradas) com 

 
11 (...) é bom salientar que embora os gêneros textuais não se caracterizem nem se definam por aspectos 

formais, sejam eles estruturais ou linguísticos, e sim por aspectos sociocomunicativos e funcionais, isso 

não quer dizer que estejamos desprezando a forma. Pois é evidente, como se verá, que em muitos casos são 

as formas que determinam o gênero e, em outros tantos serão as funções. Contudo, haverá casos em que 

será o próprio suporte ou o ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero presente. 

Conforme Marcuschi citado por Dionísio, Raquel Machado, Bezerra (2003, p. 21) 



77 
 

 

o auxílio das mesmas observações levadas a cabo de outros pontos de vista. Os 

pontos de vista pobres (sem observadores vivos e novos) são estéreis. 

 

Na linha do citado autor, pode-se deduzir que pontos de vista sem maiores 

recursos interpretativos tendem a classificar apenas os gêneros textuais em descrições 

formais e metalinguísticas, sem interligação com a discursividade inerente da língua, 

podendo ser vista simplesmente na atribuição às orações características que são 

particularidades dos enunciados. Nesse sentido, veja-se as observações de Bakhtin (2011, 

p.287) 

(...) Qualquer oração pode figurar como enunciado acabado, mas neste caso, é 

completada por uma série de elementos muito substanciais de índole não 

gramatical, que lhe modificam a natureza pela raiz. E é essa circunstância que 

serve de causa a uma aberração sintática especial: ao analisar-se uma oração 

isolada, destacada do contexto, inventa-se promovê-la a um enunciado pleno. 

Consequentemente, ela atinge o grau de conclusibilidade que lhe permite 

suscitar resposta. 

 

Esse fato pode ser visto no relato de experiência de curso realizado na Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Goiás12, ministrado pelo professor-regente Sinval 

Martins, o qual, mediante suas memórias de aula, observou após dois anos de investigação 

e estudos que 

Os alunos da Pós insistiam em tratar (pensar e agir) as estruturas linguísticas 

como objetos isolados, ou seja, como categoriza Bakhtin (1992), insistiam em 

tratar os enunciados como orações e, com isso, deixavam de ver que os limites 

da oração, enquanto unidade da língua, nunca são determinados pela 

alternância de sujeitos do discurso. E, assim, perdiam de vista que essa 

alternância converte a oração em um enunciado pleno (SOUSA FILHO 2015, 

p. 35-36). 

 

 Verifica-se, pois, que há a necessidade de se trabalhar nas formações docentes e 

de modo mais aprofundado as características de nossa língua em uso, já na Educação 

Básica, para que o aprendizado não produza simples repetidores de uma pedagogia 

tradicionalista e metalinguística, emoldurando aquilo que é ou pode tornar-se dialógico, 

visto que, em se tratando de língua(gem), isso depende de um olhar sociológico.  

 

 
12 Tópicos de Ensino de Língua Portuguesa: Gêneros Discursivos-Textuais e Análise Linguística no 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 
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2.4 CONSTITUIÇÕES TEXTUAIS: A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E SUA 

IMPORTÂNCIA 

 

Os fundamentos da Sociolinguística estabelecem uma relação entre língua e 

sociedade. Ela surgiu nos estudos acadêmicos como aporte teórico para avançar nas 

concepções de língua, até então, apresentadas por Chomsky, que privilegiam “as relações 

internas combinatórias e contrastivas de um sistema linguístico” (LYONS, 1981, p. 204). 

Nesse tema, veja as contribuições de Faraco e Zilles (2015, p.7):  

 

A variação linguística é uma realidade que, embora razoavelmente bem 

estudada pela sociolinguística, pela dialetologia e pela linguística histórica, 

provoca, em geral, reações muito negativas. 

O senso comum tem a escassa percepção da língua como um fenômeno 

heterogêneo que alberga grande variação e está em contínua mudança. Por isso, 

costuma folclorizar a variação regional; demoniza a variação social e tende a 

interpretar as mudanças como sinais de deterioração da língua. O senso comum 

não se dá bem com a variação e a mudança linguística e chega, muitas vezes, 

a explosões de ira e a gestos de grande violência simbólica diante de fatos de 

variação e mudança. 

 

Desse modo, a Sociolinguística, para o propósito deste trabalho, objetiva analisar, 

apreender e ordenar os elementos linguísticos usados por uma comunidade em constante 

mutação. A esse respeito, Martelotta (2011, p. 142), alega que a abordagem variacionista 

baseia-se em pressupostos teóricos que permitem ver a regularidade e sistematicidade por 

trás do aparente caos da comunicação do dia a dia. Procura demonstrar como uma variante 

se implementa na língua ou desaparece.  

Assim, a interação verbal e a produção de linguagem, forma de comunicação entre 

os falantes de uma língua, possibilitam a relação entre sujeitos ativos, bem como a criação 

identitária social de um povo, construída por estilos e por registros distintos. Nesse 

ambiente, os parâmetros da variação possibilitam ordenação valorativa social. 

 Entretanto, há uma lacuna procedimental entre a concepção variacional da língua 

e sua consequente aplicabilidade em sala de aula, pois o que se tem visto desde há muito 

tempo é a concepção errônea de que a língua e suas manifestações orais e/ou escritas são 

uniformes e pautadas quase que exclusivamente na gramática normativa. Nesse sentido, 

Bagno (2007, p. 35) adverte que: 

As pessoas que vivem em sociedade com uma longa tradição escrita, com uma 

história literária de muitos séculos e um sistema educacional organizado se 

acostumaram a ter uma ideia de língua muito influenciada por todas essas 

instituições. Para elas só merece o nome de língua um conjunto muito 
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particular de pronúncias, de palavras e de regras gramaticais que foram 

cuidadosamente selecionadas para compor o que vamos chamar de norma 

padrão, isto é, modelo de língua “certa”, de “bem falar” que, nessas sociedades, 

constitui uma espécie de tesouro nacional, de patrimônio cultural que, assim 

como as florestas, os rios, a flora, a fauna e os monumentos arquitetônicos, 

precisaria ser preservado da ruína e da extinção...  

 

Na prática, não há dificuldades para se observar como tem sido a 

operacionalização na língua dessa vertente voltada exclusivamente para a norma padrão. 

Tome-se, a título de exemplo, a abordagem de uma atividade no Plano Nacional do Livro 

Didático/PNLD13 (2018, p. 88), que norteia o estudo da variação linguística centrada na 

oposição da gramática normativa. Trata-se de uma análise sumaríssima e exemplificativa 

de um livro didático que será utilizado por muitos docentes. Veja-se o recorte do livro 

didático: 

 Variedade linguística 

1. Observe a maneira como um personagem do texto “Na escola” expôs sua 

opinião e responda às próximas questões: 

 

 

 

 

a) A construção destacada no trecho está de acordo com as regras gramaticais? Por quê? 

R: não, pois o sujeito (a gente) está no singular e o verbo (aparecemos) no plural. 

b) Construções como essa em destaque podem aparecer na fala das pessoas quando elas se 

comunicam? Por que você acha que isso acontece? 

Resposta “pessoal” 

 

No material, o tema variação linguística é incluído no terceiro capítulo do livro 

onde são tratados diversos assuntos da Língua Portuguesa, dentre os quais os conceitos e 

atividades de crônica, de artigo, de numeral, de concordância nominal, de variedade 

linguística, de linguagem formal e informal. Há uma parte denominada de reflexão sobre 

o uso da língua, na parte lateral da página, apresentando conceitos de variedade 

linguística e de norma-padrão como se fossem notas “de orelha de livro”. Esses conceitos 

 
13 OLIVEIRA, Tânia Amaral, Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens: 6ºano 5º. Ed. Barueri 

(SP): IBEP, 2018.  

 

A senhora vem de calça comprida, e a gente aparecemos de 

qualquer jeito. 
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estão atrelados à resposta da atividade de número 1, letra “b” (cuja resposta deve ser dada 

pelo aluno), estabelecendo um dialogismo com o professor.  

Verifica-se, pois, que o tema variação linguística somente foi tratado nesse 

capítulo do livro e de forma bem suscinta. O exercício de fixação, que pretendia explorar 

o assunto, limitou-se a uma questão com duas alternativas de respostas. 

Vamos às análises: 

 A primeira alternativa (letra “a”) direcionou a discussão para a norma-padrão, no 

caso, para a concordância verbal, como se pode ver acima. A explicação inicial para a 

alternativa “a” seria mostrar que a construção contida no retângulo não estava de acordo 

com as regras gramaticais, pois o sujeito estava no singular, e o verbo, no plural. Caberia 

ainda ao professor, com base nos conceitos já pré-estabelecidos no livro, explicar que há 

pessoas que usam a variedade da língua padrão e, portanto, seguem os ditames das regras 

de concordâncias e outras que usam uma variedade da língua que não segue a norma-

padrão. E, assim, segundo o manual didático, quanto menos escolarizadas fossem essas 

pessoas, mais distantes estariam da norma-padrão.  

A segunda alternativa (letra “b”) concedeu uma abertura para que o professor 

encaminhasse a matéria a partir das respostas dadas pelos alunos (resposta pessoal), 

porém seguindo as instruções conceituais metodológicas que constam do livro. 

Assim, após o professor receber as respostas dos alunos, deveria dar continuidade 

às explicações sobre os usos da variação linguística, mostrando que a língua por ser 

dinâmica, passa por processos naturais de mudanças e o uso dela se modifica, dependendo 

da situação, do tempo, do lugar em que se vive, da idade, das circunstâncias. 

Dessa forma, na atividade proposta (letra “a”), houve uma abordagem 

tradicionalista, apontando que construções como essas podem acontecer quando pessoas 

se comunicam principalmente com aquelas que são menos escolarizadas. Como se trata 

de um manual do professor, os direcionamentos contidos no livro, como se pode observar, 

abrem precedentes para que esse profissional aborde o tema, dizendo que aquilo que foge 

dos ditames da norma padrão é variação linguística, o que, nesse caso, é incorreto.  

Em relação à letra “b”, a sugestão do livro quanto à resposta a ser dada (gabarito) 

para os alunos foi insatisfatória e incoerente, pois a variação linguística não ocorre apenas 

entre os menos escolarizados, mas representa um processo natural da própria língua, que 
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dispõe de outros elementos que a integram, como abordado anteriormente. Para Bagno 

(2007, p. 39), a variação acontece em todos os níveis, seja fonético-fonológica, 

morfológica, sintática, semântica, lexical e estilístico-pragmática, ensejando uma 

heterogeneidade da língua.  

Assim, é preciso compreender e trabalhar a variedade da língua não apenas 

dizendo que aquilo que é contrário à norma padrão é variação linguística e, que, por isso 

mesmo, é uma incorreção no uso da língua, pois o conceito de variação é muito mais 

amplo e engloba diversos fatores extralinguísticos tais como gênero, escolaridade, faixa 

etária, classe social, atividade profissional, região geográfica.  

Há também, de acordo com Bagno (2007, p. 46), a classificação da variação 

sociolinguística que consiste na variação diatópica,  que é a comparação entre os modos 

de falar de lugares diferentes; variação diastrática, que se verifica na comparação entre os 

modos de falar das diferentes classe sociais; variação diamésica, que é a comparação entre 

a língua falada e a língua escrita; variação diafásica, que consiste no uso diferenciado que 

os falantes fazem da língua e variação diacrônica, que é a comparação em nível da história 

da língua.    

 Nessa esteira, o ensino da variedade linguística precisa acontecer de fato nas salas 

de aula e, para que isso aconteça, não há a necessidade de se buscar em grandes manuais 

aporte prático/teórico para se ter exemplos desse fenômeno, bastando para isso um olhar 

sociolinguístico voltado para os alunos mesmos em sala de aula, pois eles compõem um 

material riquíssimo de estudo e análise, além de proporcionar uma maior interação com 

esses sujeitos, pois essa prática gera um espelhamento deles mesmos e de suas origens. 

Não se pretende é claro que haja um distanciamento dos manuais didáticos, mas que 

aconteça uma análise crítica por parte dos docentes no repasse de conhecimentos e dos 

conteúdos que realmente sejam apropriados e que complementem os conhecimentos 

desses alunos, que, merecem, a propósito, teorias de ensino que acompanhem a evolução 

e a atualização linguística de cada qual.   

 Nesse sentido, veja o que a BNCC (2017, p. 80) pontua a respeito do eixo temático 

Análise Linguística/Semiótica: 

envolve os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação 

consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, 

escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por 

seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos 

textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela 
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situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com 

forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que diz respeito à linguagem 

verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à 

coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, 

influenciadas pela organização típica (forma de composição) do gênero em 

questão. No caso de textos orais, essa análise envolverá também os elementos 

próprios da fala – como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, 

variedade linguística adotada, estilização etc. –, assim como os elementos 

paralinguísticos e cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc. No 

que tange ao estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade 

linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de 

acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero. 

 

Desse modo, percebemos que o processo de ensino-aprendizagem da língua deve 

ser posto em evidência em sua forma mais abrangente, sobretudo quando se trata de 

variação linguística. Não se pode entrincheirar esse processo unicamente nos ditames do 

tradicionalismo, pois os sujeitos partícipes dos atos de fala mudam e se transformam e, 

consequentemente, a língua também acompanha essas modificações, ensejando realmente 

a heterogeneidade linguística na qual o aluno se reconhece nela. Observem-se as 

afirmações de Bagno (2012, p. 33) 

(...) A pressão da mudança – que se processa na sociedade, impulsionada pelos 

falantes em suas interações – acaba por transformar uma forma linguística 

inovadora num uso tão normal que, mesmo enfrentando a reação de uma 

minoria (os gramáticos mais prescritivistas, os puristas, os reacionários em 

geral), acaba por se impor ao conjunto da sociedade.  

 

Em relação ao tema, a BNCC (BRASIL, 2017) advoga que o ensino de Língua 

Portuguesa contemple também a variação da língua. Nesse propósito, destacam-se abaixo 

os vários excertos extraídos do referido documento, seguidos de observações a respeito: 

Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da 

variação linguística, inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser 

observados em quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades 

linguísticas devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às 

variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a 

preconceitos sociais, deve ser tematizado. (BRASIL, 2017, p. 81) 

 

Como se vê, é proposto que o tema seja levado a análise e que as diferenças 

atribuídas entre variedades de prestígio e variedades estigmatizadas sejam discutidas e 

avaliadas em qual contexto isso acontece. Esse tipo de reflexão fornecerá ao estudante 

ferramentas que contribuirão para o entendimento da importância da língua(gem) e das 

possibilidades de uso. 
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Para isso, a Base aconselha que o ensino da variedade linguística contemple tanto 

as análises linguísticas quanto as semânticas, de modo que o aluno perceba que a variação 

não se dá apenas pela troca de sintagmas nominal/verbal ou até mesmo pelas ausências 

de concordâncias nominais/verbais no uso da língua(gem), mas que essa variedade 

acontece também no campo semântico. Veja-se: 

• Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas 

diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas, avaliando seus efeitos 

semânticos. (BRASIL, 2017, p. 83) 

 

 Assim, pode-se perceber que reflexões acerca do tema devem acontecer para que 

as competências específicas a serem desenvolvidas no ensino fundamental por meio da 

Língua Portuguesa se efetivem na vida do aluno, a exemplo das mencionadas a seguir:  

4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude 

respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos.  

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 

adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. (BRASIL, 2017, p. 87). 

 

 Não há no texto da BNCC – Língua portuguesa uma definição tão acurada do que 

se entende por variação linguística, essa definição, todavia, aparece mais bem delineada 

na BNCC – Língua Inglesa. Na sequência, transcrevo o que a BNCC sistematiza acerca 

da variação linguística em relação à Língua Inglesa, que, aplico, de modo reflexo, ao 

ensino da Língua Portuguesa  

Para além da definição do que é certo e do que é errado, essas descobertas 

devem propiciar reflexões sobre noções como “adequação”, “padrão”, 

“variação linguística” e “inteligibilidade”, levando o estudante a pensar sobre 

os usos da língua inglesa, questionando, por exemplo: “Essa forma de usar o 

inglês estaria ‘adequada’ na perspectiva de quem? Quem define o que é o 

‘correto’ na língua? Quem estaria incluído nesses usos da linguagem? Quem 

estaria silenciado?” De modo contrastivo, devem também explorar relações de 

semelhança e diferença entre a língua inglesa, a língua portuguesa e outras 

línguas que porventura os alunos também conheçam. Para além de uma 

comparação trivial, com vistas à mera curiosidade, o transitar por diferentes 

línguas pode se constituir um exercício metalinguístico frutífero, ao mesmo 

tempo em que dá visibilidade a outras línguas, que não apenas o inglês. 

(BRASIL, 2017, p. 245) 

 

 No entanto, quanto ao componente curricular Língua Portuguesa, não estão 

evidenciadas as razões da omissão da BNCC para o não estabelecimento de uma reflexão 

do tema variação linguística mais aprofundada e didática, visto que se trata da língua 
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materna e, por isso mesmo, deveria ocupar espaço de maior importância nas discursões 

didáticos pertinentes ao ensino da variação linguística, conforme a perspectiva 

apresentada por Neves (2004, p. 35) em relação a esse tema:  

Com todo o desenvolvimento da Linguística, era de esperar que se 

reconhecesse a variação linguística como uma manifestação evidente da 

natureza e da essência da linguagem, e a partir daí, que se considerasse, sem 

dúvidas, que, se, de um lado, a existência de formas e modos de dizer 

prestigiados constitui uma realidade que não pode ser negada - e, portanto, tem 

funcionalidade -, o que isso significa, entretanto, tem de ser avaliado dentro do 

campo em que o próprio fato se insere, que obviamente, não é o campo da 

linguagem. A heterogeneidade não é adventícia à linguagem, pelo contrário, é 

fator de adequação e eficiência, e afinal, é qualidade, e não defeito, é solução, 

e não problema.  

 

  Diante disso, sobressai a compreensão de que o ensino da variação linguística e 

a valorização desse tema nas salas de aula caminham para o despertamento de habilidades 

que resultarão na formação de cidadãos conscientes das questões sociais que os envolvem 

e críticos em relação a sua própria linguagem. Essa noção é libertadora, pois tem a 

capacidade de emancipar as vozes daqueles que se encontram estigmatizados pelo 

desconhecimento desse ou daquele registro linguístico. Abaixo, algumas habilidades 

voltadas a esse propósito: 

Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de 

uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a 

perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e 

analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma-padrão na 

escola. 

Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis 

(variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-

pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social, 

situacional, ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre 

a natureza viva e dinâmica da língua (...) (BRASIL, 2017, p. 507/508) 

 

Observa-se, assim, que a Base contempla de alguma maneira o modo como a 

variação linguística deve ser apresentada ao aluno de Língua Portuguesa do ensino 

fundamental anos finais e, não só nesse recente documento normativo, mas também em 

robustos estudos e aportes acadêmicos de variados estudiosos da área.  

Assim sendo, as práticas pedagógicas precisam operar nos alunos de modo que 

eles percebam que há variedades da língua, não somente as que trazem consigo do 

ambiente familiar e/ou cultural, mas outras consagradas como cultas, que são 

provenientes das culturas letradas.  Estas devem ser estudadas sistematicamente no 
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decorrer da escolaridade básica, objetivando enriquecer a língua(gem), sabendo que não 

há juízos de valor positivo ou negativo para nenhuma delas, mas adequações linguísticas 

a serem respeitadas de acordo com cada ambiente de fala. 

 Dito isso, é pertinente reafirmar, segundo estudos de Faraco e Zilles (2015), que 

toda e qualquer língua é sempre heterogênea e o é em múltiplas dimensões. Essa 

heterogeneidade intrínseca de toda sociedade se reflete por meio da língua(gem) em uma 

pluralidade linguística, revelada, a título de exemplo, nas faixas etárias, nos gêneros dos 

falantes, bem como nas atividades em que estão envolvidos e em contextos de interação 

etc. Nesse sentido, é apropriado nesse momento dar atenção devida aos estudos 

instrucionais de Bagno (2007), na diferenciação entre variação linguística e variedade 

linguística, objetivando sanar possíveis equívocos que possam ser produzidos ao não se 

lidar adequadamente com esses termos. 

 Assim, cumpre nessa incursão distintiva e conceitual entre esses temas, destacar 

inicialmente a historicidade dos estudos dedicados à linguagem. Durante mais de dois mil 

anos a área de maior concentração era a língua literária, nas opções de uso feitas pelos 

grandes escritores do passado. Segundo Bagno (2001, p.15), os estudiosos da grande 

literatura clássica da Grécia preocupavam-se em preservar a pureza da língua grega. 

Nesse intento, os filólogos gregos descreveram as regras gramaticais empregadas pelos 

escritores clássicos para que fossem um modelo que servisse de base para todas as outras 

pessoas que desejassem escrever obras literárias. Tal modelo se intitulou de gramática, 

cujo significado é a arte de escrever.  

  No entanto, a gramática tradicional conhecida nos dias atuais, conforme Bagno 

(2001, p.15) ancorado nos estudos de John Lyons (1968:9), incorreu em dois equívocos 

fatais: o primeiro, na separação rígida entre língua falada e língua escrita; o segundo, na 

forma de encarar a mudança das línguas (que é simplesmente mudança, e não 

“corrupção”, “ruína” ou “decadência”). Segundo John Lyons (1981, p.171) 

 

As línguas literárias eram mais consideradas do que as línguas e dialetos não-

literários. E quaisquer diferenças que os gramáticos observam entre o literário 

e o coloquial, ou entre a língua-padrão e os dialetos não-padrão tendiam a ser 

condenadas e atribuídas a desleixo ou à falta de instrução.  

 

 

 Esse comportamento separatista entre língua falada e língua escrita, em que a 

língua escrita ocupa o lugar de maior prestígio, infelizmente ainda é endossada por 
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instituições educacionais nas práticas pedagógicas de muitos professores na atualidade. 

O principal problema é que, segundo Bagno (2001, p.18), a gramática tradicional que foi 

criada para servir de régua/regra para a língua escrita literária tem sido usada 

extrapoladamente pelo sistema educacional, pois o que se tem visto hoje é o uso para 

medir/regular/regrar todo e qualquer uso da língua, causando prejuízos linguísticos e 

identitários de toda ordem na vida de muitos educandos da Educação Básica, com a 

pulverização errônea de que a língua é um conjunto muito particular de pronúncias, e, 

portanto, homogênea para todos por meio da norma-padrão. 

 Passando em revista a boa compreensão do termo norma-padrão, tem-se que, 

segundo os estudos de Travaglia (2005, p.62-63), ancorados em Castilho (1988), o 

conceito de norma (culta ou padrão) é dividido em sentido amplo e sentido restrito. 

 

Em sentido amplo ela seria um fator de coesão social e corresponderia à 

necessidade que o grupo social tem de defender sua língua, seu instrumento de 

comunicação contra alterações que poderiam acontecer no momento de seu 

aprendizado, quando a criança tende a fazer “simplificações” do sistema 

linguístico, ao utilizar formas análogas do tipo de “eu sabo”, “eu fazi”, que 

representariam regularizações.  Neste caso, a comunidade como um todo 

pressiona o falante e o faz assumir o padrão aceito pela linguagem adulta e 

assegura intuitivamente sua identidade. (...) Esse comportamento de 

padronização acaba se misturando com a atitude componente da norma em 

sentido restrito, que estabelece qual será o padrão linguístico que uma 

sociedade adotará. 

Em sentido restrito a norma corresponderia aos usos, atitudes e aspirações da 

classe social de prestígio de uma nação, em virtude de razões políticas, 

econômicas e culturais. A norma em sentido restrito contém como 

componentes pelo menos dois ingredientes: um uso linguístico concreto, que 

corresponde ao dialeto social praticado pela classe de prestígio; e a atitude que 

o falante assume diante desse dialeto e que corresponde ao fato de que a classe 

social prestigiada espera que os demais falantes façam e digam determinadas 

coisas e não outras em determinadas situações. 

 

 

 Assim, é preciso que fique claro que a Língua Portuguesa, como qualquer outra 

língua, é heterogênea, assim como os falantes e, que não cabe a nenhum deles a exigência 

peremptória de uma língua engessada, que em contextos variados serve apenas de 

pretexto para lhes tirar o bem mais precioso de cada cidadão, a fala. 

 Por isso, de outro modo não se pode conceber o ensino da Língua Portuguesa, 

visto que é necessário abrir-se para os discursos plurais, e uma dessas aberturas passa, 

inevitavelmente, pelas variedades da língua. Para Bagno (2007, p. 36), a língua na 
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concepção sociolinguística14 é intrinsecamente múltipla, variável, instável e está sempre 

em desconstrução e em reconstrução, sendo, por isso mesmo, heterogênea.  

 A variação da língua ocorre em todos os níveis da língua e essa variação não é 

desordenada, conforme Bagno (2007), pois, segundo ele, é impossível falar sem obedecer 

a regras linguísticas. Assim, há uma heterogeneidade linguística ordenada, pois é 

possível, por meios das características da própria língua, expressar um mesmo conteúdo 

informativo por meio de regramentos diferentes e, claro, lógicos entre si, permitindo 

interações sociais e culturais. Dentre as variações que ocorrem no âmbito interno da 

língua, existem também variações linguísticas cujos fatores são externos, isto é, são 

fatores sociais que também contribuem no enriquecimento do idioma, sendo os seguintes: 

 

 

Origem geográfica: a língua varia de um lugar para o outro; assim, podemos 

investigar, por exemplo, a fala característica das diferentes regiões brasileiras, 

dos estados, de diferentes áreas geográficas dentro de um mesmo estado; Status 

socioeconômico: as pessoas que têm um nível de renda muito baixo não falam 

do mesmo modo das que têm um nível de renda médio ou muito alto, e vice-

versa; Grau de escolarização: o acesso maior ou menor à educação formal e, 

com ele, à cultura letrada, à prática de leitura e aos usos da escrita, é um fator 

muito importante na configuração dos usos linguísticos dos diferentes 

indivíduos; Idade: os adolescentes não falam do mesmo modo como seus pais, 

nem estes pais falam do mesmo modo como as pessoas das gerações anteriores; 

Sexo: homens e mulheres fazem usos diferenciados dos recursos que a língua 

oferece; Mercado de trabalho: o vínculo da pessoa com determinadas 

profissões e ofícios incide na sua atividade linguística: uma advogada não usa 

os mesmos recursos linguísticos de um encanador, nem este os mesmos de um 

cortador de cana; Redes sociais: cada pessoa adota comportamentos 

semelhantes aos das pessoas com quem convive em sua rede social; entre esses 

comportamentos está também o comportamento linguístico. (BAGNO, 2007, 

p. 43-44). 

 

 Nessa imersão variacional da língua, há também fatores estilísticos que podem 

ocorrer e influenciar os modos de falar das distintas comunidades, bem como dos grupos 

sociais, além de se fazer presente também na individualidade linguística de cada falante. 

Essa variedade estilística, para Bagno (2007), pode ser feita de maneira mais consciente 

 
14 O objetivo central da Sociolinguística, como disciplina científica, é precisamente relacionar a 

heterogeneidade linguística com a heterogeneidade social. Língua e sociedade estão indissoluvelmente 

entrelaçadas, entremeadas, uma influenciando a outra, uma constituindo a outra, conforme Bagno (2007, p. 

38).  
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ou menos consciente, mais formal ou menos formal, conforme a situação de interação, 

ensejando por parte dos interlocutores uma postura de monitoramento estilístico.15 

 Nesse caminho, há de se registrar a importante conexão existente entre variação 

linguística e letramentos, sobretudo no caso do monitoramento estilístico da escrita, visto 

que esse monitoramento somente se efetivará de modo coerente e coeso, obedecendo aos 

ditames ou aos regramentos das práticas sociais por meio dos níveis de letramentos, 

materializados nos gêneros textuais discursivos. Então, essa prática requer do falante 

conhecimentos escolares que extrapolem o nível mais ou menos monitorado da fala, que 

pode se efetivar de modo mais fácil, sendo por repetição, a partir de normas de boa 

educação ou mesmo ensinadas por familiares, o que não se pode perceber na escrita 

monitorada se não houver um estudo apurado e consciente do assunto. Nesse caso, veja-

se as considerações de Bagno (2007, p. 46) 

Uma pessoa que foi alfabetizada, mas não ultrapassou os primeiros anos da 

escola formal nem criou o hábito de ler e de escrever com frequência, 

certamente não vai dispor dos mesmos recursos de monitoramento estilístico 

de alguém que cursou a universidade, tem bom desempenho no domínio da 

escrita, conhece as convenções dos diferentes gêneros textuais, maneja um 

vocabulário mais amplo e diversificado. O grau de letramento elevado também 

favorece, é claro, a produção de textos falados mais monitorados, em que a 

pessoa tenta reproduzir na oralidade mais formal traços característicos dos 

gêneros textuais escritos mais monitorados. 

 

 Nessa mesma toada, é possível, de acordo com Bagno (2007, p. 47), encontrar em 

textos de estudos especializados da sociolinguística termos como: 

Variação diatópica - verificada na comparação entre modos de falar de lugares 

diferentes, como as grandes regiões, os estados, as zonas rural e urbana, as 

áreas demarcadas nas grandes cidades etc.; variação diastrática - é a que se 

verifica na comparação entre os modos de falar das diferentes classes sociais; 

variação diamésica - é a que se verifica na comparação entre língua falada e a 

língua escrita. Na análise dessa variação é fundamental o conceito de gênero 

textual; variação diafásica- é o uso diferenciado que cada indivíduo faz da 

língua de acordo com o grau de monitoramento que ele confere ao seu 

comportamento verbal; variação diacrônica - é a que se verifica na comparação 

entre diferentes etapas da história de uma língua. 

 

 
15 O monitoramento estilístico é uma escala contínua, que vai do grau mínimo ao grau máximo e opera não 

só na língua falada, mas também na língua escrita. Os sociolinguistas, conforme Bagno (2007, p.45), 

enfatizam sempre que não existe falante de estilo único: todo e qualquer indivíduo varia a sua maneira de 

falar, monitora mais ou menos o seu comportamento verbal, independente de seu grau de instrução, classe 

social, faixa etária etc. 
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 Toda língua é um feixe de variedades, conforme Bagno (2007, p. 47), e cada 

variedade linguística tem suas características próprias que servem para diferenciá-las das 

outras variedades. Nesse sentido, as variedades linguísticas também guardam consigo 

classificações denominadas de 

Dialeto- é um termo usado há muitos séculos, desde a Grécia antiga, para 

designar o modo característico de uso da língua num determinado lugar, região 

província etc.; socioleto- designa a variedade linguística própria de um grupo 

de falantes que compartilham as mesmas características socioculturais ( classe 

socioeconômica, nível cultural, profissão etc.); cronoleto- designa a variedade 

própria de determinada faixa etária, de uma geração de falantes; idioleto- 

designa o modo de falar característico de um indivíduo, suas preferências 

vocabulares, seu modo próprio de pronunciar as palavras, de construir as 

sentenças etc. 

 

 As variedades da língua - termo preferencial nos estudos de Travaglia (2005, 

p.42), que ele coloca em um mesmo nível todos os tipos de variação - pode-se dividir 

basicamente em dois tipos de variedades que são: os dialetos e os registros. Os dialetos 

são as variedades que ocorrem em função dos falantes, fazendo uso da língua e nesse 

sentido podem ocorrer em várias dimensões: territorial, geográfica, social, idade, sexo, 

geração e função. Os registros são as variedades ocorridas em função do uso que se faz 

da língua, que são dependentes do recebedor da mensagem ou da circunstância, podendo 

ser de três tipos distintos: grau de formalismo, modo e sintonia, havendo a possibilidade 

de correlações e superposições entre eles, segundo Travaglia (2005). 

 Nessa esteira, é perceptível o montante da variabilidade de uma Língua, porém ao 

tempo que se reconhece formalmente essa variação como um fato inafastável de toda e 

qualquer sociedade letrada e linguisticamente ativa, não se acompanha essa percepção 

nas práticas em salas de aula, visto que ainda se pode perceber um apego à tradição da 

variedade de prestígio, a norma culta, afastando as demais variedades linguísticas, tidas 

por pouco ou nenhum valor na vida social dos estudantes. 

 Em contrário, a variedade linguística deve ser tratada com o mesmo prestígio em 

relação a norma culta, visto que em termos discursivos-práticos ela é dominante e impera 

em todas as áreas da vida social dos falantes. A propósito, vejam-se as contribuições de 

Travaglia (2005, p.41) 

Não cabe o argumento de trabalhar apenas com a norma culta porque o aluno 

já domina as demais: isso não é verdade, uma vez que o aluno, quando chega 

à escola, pode dominar bem uma ou duas variedades e alguns elementos de 

várias, mas sempre tem muito que aprender de diversas variedades, inclusive 

das que domina. 
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 Nesse sentido, vale a pena entender os modos de funcionamento do sistema 

linguístico para o êxito de todo e qualquer ato comunicativo, sobretudo quando se fala de 

norma, cujo intuito primeiro, segundo Faraco (2008, p. 31) foi o de “estipular um nível 

teórico capaz de captar, pelo menos em parte, a heterogeneidade constitutiva da língua”. 

 A finalidade do estudo da língua deve levar em conta que os recursos, as 

categorias gramaticais e os elementos internos de determinada língua se interagem no 

texto, produzindo ou revelando uma coerência dentro de uma sequência linguística 

própria.  

 Nas reflexões sobre a língua são oferecidos moldes ou padrões que direcionam 

as entidades abstraídas nas taxonomias/classificações, de abordagem nas gramáticas. Nos 

espaços escolares, o ensino da língua, ou da gramática, há de respeitar a natureza da 

linguagem, pois a língua é dinâmica e variável. Sendo assim, a gramática normativa não 

poderá ser ofertada como “uma camisa de força”, segundo expressão de Neves (2004), 

ou seja, sendo inicialmente mapeada para depois ser recheada de exemplos. Nesse 

sentido, veja-se a colocação de Geraldi (2011, p. 45): 

(...) a maior parte do tempo e do esforço gastos por professores 

e alunos durante o processo escolar serve para apreender a 

metalinguagem de análise da língua, com alguns exercícios, e 

eu me arriscaria a dizer ‘exercícios esporádicos’, de língua 

propriamente ditos.  

 

Deve-se, pois, evitar a ocorrência de esquemas mudos ou esqueletos sem 

explicação encontrados em exemplos, na tentativa de atribuir algum significado ao tópico 

abordado, com a prevalência da gramática e da metalinguagem em relação à linguagem. 

Contudo, a escola tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Confira-se, 

novamente, a opinião de Geraldi (2011, p. 45): 

 

(...) se o objetivo das aulas de língua portuguesa é oportunizar 

o domínio do dialeto padrão, devemos acrescentar outra 

questão: a dicotomia entre o ensino da língua e o ensino da 

metalinguagem. A opção de um ensino da língua considerando 

as relações humanas que ela perpassa, a partir da perspectiva 

de que na escola se pode oportunizar o domínio de mais outra 

forma de expressão, exige que consideremos ‘o que’ vamos 

ensinar, já que tal opção representa parte da resposta do ‘para 

que’ ensinamos. 

 

 No geral, ensina-se a língua escrita porque ela está no centro dos estudos 

escolares, esquecendo ou diminuindo a importância da língua falada, que, neste caso, fica 
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quase sem espaço para ser discutida. Observa-se, então, que a mera transposição de 

exemplos recortados dos manuais tradicionais, transmitindo um conhecimento 

petrificado, ocasiona um desprestígio à língua falada, enquanto a escrita ocupa a 

modalidade de maior prestígio e honra. 

Essa opção limita a capacidade intrínseca do homem de produzir linguagem, o 

poder de falar e de desenvolver uma competência linguística que o habilite a produzir 

discursos e construir textos. Muitas vezes essa capacidade, que é inata, é refreada quando 

se insiste em esquemas de classes e subclasses, funções, relações. Variadas vezes, limita-

se apenas à análise de uma oração. Sobre isso, verifiquem-se, a propósito, as observações 

de Travaglia (2005, p. 101): 

 

O ensino de gramática em nossas escolas tem sido 

primordialmente prescritivo, apegando-se a regras de 

gramática normativa (...). Tais regras e exemplos são repetidos 

anos a fio como formas “corretas” e “boas” a serem imitadas 

na expressão do pensamento. Nas aulas há uma ausência quase 

total de atividades de produção e compreensão de textos.

  

  

 

 Nesse cenário, observa-se o uso demasiado da metalinguagem no ensino de 

gramática teórica com o intuito de identificar e classificar as categorias, as relações e as 

funções dos elementos linguísticos, aspectos estes caracterizadores de um ensino 

descritivo. A metalinguagem, portanto, tem tomado parcela considerável do tempo 

destinado às aulas, pela utilização dos mesmos tópicos gramaticais, tais como: 

classificação de palavras e flexões, análise sintática do período simples e composto, bem 

ainda noções de processo de formação de palavras e regras de regência e concordância, 

acentuação e pontuação. 

 Neves (2004, p.116), diante disso, relata o caráter ritual do ensino tradicional de 

gramática, assinalando de forma didática os pontos referentes ao ensino vigente, os quais, 

por necessário, seguem de forma resumida: 

 

i) primordialmente organizam-se atividades de simples rotulação, reconhecimento 

e subclassificação de entidades (classes ou funções); 

ii) essas atividades se apoiam em prévia definição das entidades, de forma acabada, 

inequívoca, absoluta; 

iii) isso implica que as entidades sejam tidas como discretas, com limites precisos, 

exatamente obrigados na definição oferecida; 

iv) isso também significa que a gramática é vista simplesmente como um mapa 

taxonômico de categorias, alheio à língua em funcionamento; 

v) configura-se, pois, o ensino da gramática como uma exposição e imposição de 

parâmetros; 
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vi) implica também que a gramática do falante da língua ao organizar a sua 

linguagem, esgota-se na estrutura da oração; 

 

 Dessas observações, conclui Neves (2004), fica caracterizado, acima de tudo, que 

se dispensa toda reflexão para falar de gramática, e que se desconhece o uso da linguagem 

quando se trata da gramática da língua. Ainda de acordo com a citada autora, no intuito 

de levar os alunos a falar e a escrever melhor, de acordo com a norma padrão, o que ocorre 

é que, na prática, há uma disfunção com a gramática ministrada, porque ela, nesse caso, 

nem é normativa para guiar a correção e nem se socorre do texto para desenvolver um 

desempenho no uso linguístico.  

 Noutro giro, segundo estudos de Faraco (2008), há muitos equívocos ainda sendo 

praticados nas salas de aula, quando o assunto é norma padrão e norma culta, pois 

conforme o referido autor há uma distinção entre essas normas, cujas classificações foram 

denominadas de norma-normativa (norma-padrão) e norma-normal (norma-culta), 

respectivamente.  

 Esses equívocos ainda acontecem, segundo Quadros (2020, p.1), por quê: 

 

O problema da norma linguística foi, durante muito tempo, desconsiderado 

pelos linguistas. Quando a linguística se constituiu como ciência, no início do 

século XX, e fixou como seu objeto de estudos “a língua”, criou a concepção 

de que seu interesse exclusivo seria o de descrever os fenômenos tal como eram 

produzidos pelo falante, sem nenhuma consideração de outra ordem que não a 

especificamente linguística. Em oposição à atitude avaliativa e valorativa que 

sempre existiu sobre a prática linguística, cristalizou-se, pois, a atitude 

denominada descritiva, pretensamente objetiva. Instalou-se, assim, a 

dicotomia descritivismo x prescritivismo para designar as duas atitudes. A 

ideia era a de que os descritivistas faziam a verdadeira linguística, enquanto os 

prescritivistas faziam a gramática tradicional e se ocupavam de fatos não 

científicos, que envolviam julgamentos de valor (certo/errado) baseados na 

ideologia do grupo dominante, sobre os usos que a sociedade fazia da língua. 

 

 

 Nessa discussão, é preciso ter em conta que o pano de fundo, de acordo com 

Faraco (2008), é sempre o fato de que a língua é heterogênea e que somente existe como 

um conjunto de variedades, pois não existe língua de um lado e variedade de outro e nem 

sentido de que existe uma língua sobre as variedades. 

 Desse modo, a reflexão dos temas língua, norma e padrão é pertinente, pois o 

estudo da Língua Portuguesa não se circunscreve apenas ao certo x errado, tampouco se 

pode alcançar o padrão desta ou de qualquer outra língua, visto que, segundo Faraco 

(2008), a norma-normativa (padrão) é um código relativamente abstrato, uma baliza 
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relativamente homogênea para servir de referência a projetos políticos, como por 

exemplo, a ortografia, que se buscou padronizar. 

 Assim, as dúvidas quanto ao ensino de Língua Portuguesa estão na ordem de como 

trabalhar as questões normativas com os alunos, fugindo dos preceitos normativos de 

certo x errado, que segundo Faraco (2008), pouco aproveitam na cognição ou na 

incorporação dos conhecimentos, visto que destoam da fala linguística dos alunos. As 

razões, conforme esse estudioso, são por haver distâncias entre os preceitos normativos, 

que são anacrônicos, e um certo afastamento do senso linguístico dos alunos, isto é, 

confusões pedagógicas no ensino da língua-padrão e da língua-culta. 

 Essa desorientação, quanto ao ensino da língua materna, transpõe as barreiras 

geográficas nacionais e chega em solos estrangeiros no ensino do Português Brasileiro 

como segunda língua. Conforme Guimarães (2019, p. 232) 

 

A questão, apesar de há muito em pauta, segue sem ser resolvida, o que gera 

um impasse no ensino do PB:  afinal qual(is) seria (m) a(s) norma(s) 

relevante(s) a ensinar? A essa problemática soma-se a busca da “união na 

diversidade”, frequente slogan utilizado para a difusão e promoção da língua 

portuguesa internacionalmente. Como difundir e promover sem a solução deste 

problema interno pelo qual passa a língua no Brasil? 
  

 Assim, muitos são os modos pelos quais se apresentam uma língua. Também são 

variados os propósitos observáveis por pesquisadores, bem como os instrumentos teóricos 

de que se valem, conforme Lacerda e Vilaça (2014). Nessa esteira, tem-se nos estudos de 

Coseriu (1959/1960, p.6) que: 

 

As incoerências inerentes às várias concepções devem-se a uma série de 

razões, entre as quais principalmente: 1) o fato de que as distinções se 

estabelecem quase sempre sobre a base de uma linguagem abstrata, 

aprioristicamente concebida como entidade orgânica que se manifestaria, 

simultânea ou alternadamente, sobre diversos planos; 2) a tendência a 

considerar langue e parole como duas realidades autônomas e nitidamente 

distintas, isto é, como objetos e não como conceitos, não como construções 

mentais aplicadas a uma única realidade concreta, com a finalidade de melhor 

a analisar e compreender; 3) a interferência entre diversos critérios e diversos 

pontos de vista, com a consequente oposição entre planos não-correlativos; e 

4) a insuficiência mesma da dicotomia ( que, ou não esgota a complexa 

realidade da linguagem e das suas múltiplas determinações, ou tem 

necessariamente de reunir sob um mesmo conceito aspectos na realidade 

heterogêneos), ou, para melhor dizer, o desenvolvimento frequentemente 

unilateral e insuficiente de certas sugestões, bastante significativas e fecundas, 

que, na nossa opinião, podem encontrar-se, explícitas, na própria obra de 

Saussure. 
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 Para Faraco (2008), uma língua não se define linguisticamente. O nome singular 

“Português”, por exemplo, refere-se a uma realidade que é plural, ou seja, o conjunto de 

inúmeras variedades reconhecidas histórica, política e culturalmente por seus falantes 

como manifestação de uma mesma língua. Nessa perspectiva, segundo o referido 

estudioso, são os critérios externos - histórico, político, cultural - que recortam uma língua 

e não critérios internos, estruturais, gramaticais. A prova disso, conforme Faraco (2008, 

p.32), veio por meio de estudos realizados pela sociologia da linguagem ao constatar que 

“falantes de diferentes comunidades linguísticas se reconhecem como falantes de uma 

mesma língua, mesmo quando não há entre eles mútua inteligibilidade”, ao passo que 

falantes de variedades mutuamente inteligíveis, por razões históricas, políticas, declaram-

se falantes de línguas diferentes. Nesse caso, segundo Faraco (2008, p.34) 

No passado, a suposição tácita de que, por trás de toda variação de uma língua, 

existe uma unidade sistêmica adquiriu uma forma teórica na concepção de língua 

como um sistema social uniforme que se materializaria nos usos individuais 

(estes sim heterogêneos), resumida na famosa dicotomia langue/parole 

formulada por Ferdinand Saussure. 

 

 Para Coseriu (1959/1960), não existe sob o ponto de vista teórico um acordo geral 

entre estudiosos acerca dos conceitos de langue [língua] e parole [fala], introduzidos na 

linguística por Ferdinand Saussure, no intuito de, segundo Coseriu, “se reduzirem à sua 

suposta pureza e clareza originárias ou de estabelecer se correspondem efetivamente ou 

não a realidades perfeitamente definíveis e delimitáveis da linguagem humana”. 

 Na visão desse estudioso supracitado, os fundamentos dessa distinção devem ser 

novamente discutidos e precisados porque as divergências existentes entre as várias 

concepções devem-se à diversidade de critérios adotados e dos planos sobre os quais se 

estabelecem essas oposições. Na visão Coseriu (1959/1960, p.5), com igual frequência e 

não raro o que é langue numa concepção é parole noutra, e vice-versa. 

 Nessa perspectiva, vejam-se as contribuições de Faraco (2008, p.34): 

 

No entanto, por mais produtiva que esta concepção possa ter sido em algumas 

áreas dos estudos linguísticos (em especial na criação da fonologia), ela se 

mostrou insuficiente para explicitar a imaginada unidade sistêmica, bem como 

para dar conta da variabilidade supraindividual. 

Esse modelo não comportava a variabilidade como fenômeno intrassistêmico, 

nem dispunha de estratos intermediários entre sistema e indivíduo. Não tinha, 

portanto, recursos teóricos suficientes para absorver a heterogeneidade 

supraindividual (social) constitutiva da língua. 
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 Então, conforme os estudos empreendidos por Coseriu (1959/1960), há uma 

confusão semântica que provoca esses desencontros no que os outros autores chamam de 

língua e fala. Talvez, por isso mesmo, tem-se visto na atualidade um desejo de uma 

correspondência direta entre essas dicotomias, ensejando um enquadramento 

padronizante daquilo que é individual, é dizer, a fala ao que é social, isto é, a língua, 

pretendendo excluir tudo aquilo que soa diverso. 

 Coseriu (1959/1960), objetivando resolver tal dicotomia volta aos estudos iniciais 

da Linguística Saussureana, isto é, ao “curso de linguística geral” e expõe que as ideias 

desenvolvidas no referido curso foram disseminadas em vários momentos distintos, sendo 

neste caso, uma das suspeitas de Coseriu (1959/1960) quanto a haver tantas interpretações 

discordantes. Nesses estudos, Coseriu (1959/1960) aponta que na primeira parte do curso 

a langue e parole são mostradas com uma certa insistência referindo-se ao caráter social 

da língua, parecendo que Saussure estabelece uma distinção entre a contraposição 

sociedade-indivíduo. 

 No entanto, esse estudioso olhando para a fórmula da parole e a da langue16 indica 

sem possibilidade de equívoco que a langue não deveria distinguir-se da parole pelo seu 

caráter social. Na langue, segundo ele, conserva-se o que é comum e constante nos atos 

de parole, ou seja, ao constituir o conceito de langue, consideram-se os mesmos atos num 

plano superior de formalização ou abstração. O estudioso ainda acrescenta que ao 

conceber a langue como sistema de formas linguísticas, indica-se o lugar que ela ocupa 

entre os fatos da linguagem, porém sem precisar suficientemente a índole e a extensão. 

 Faraco (2008, p.34) acrescenta ainda quanto à dicotomia langue e parole que: 

 

O pressuposto forte dessa concepção era o de um sistema único e uniforme, 

pensado como um nível de grandes relações invariantes que conteria, em 

potência, todas as possibilidades expressivas materializáveis nos atos 

individuais de fala. 

Esse modelo não comportava a variabilidade como fenômeno intrassistêmico, 

nem dispunha de estratos intermediários entre sistema e indivíduo. Não tinha, 

portanto, recursos teóricos suficientes para absorver a heterogeneidade 

supraindividual (social) constitutiva da língua. 

 

 Como solução a essas divergências dicotômicas, Coseriu (1959/1960) trouxe um 

novo recorte teórico ao introduzir os estudos de sistema, norma e fala, cuja referenciação 

e dialogismo será feita a partir de Palomo (2004, p.42), por estabelecer relações 

 
16 Fórmula da langue (1+ 1’+1” ...) fórmula da parole (1+ 1+1...=I). 
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significativas com o ensino de língua materna. Assim, na visão dessa estudiosa sistema 

constitui: 

 

Os fatos de sistema são modelos abstratos, constituídos de oposições 

funcionais. Representa um código para toda a sociedade. (...) 

Nos processos de ensino/aprendizagem de língua materna, a compreensão dos 

fatos de sistema significa compreender a tão almejada funcionalidade das 

produções linguísticas. Pode parecer, então, que sistema e fala se equiparam. 

Não, apenas se assemelham quanto a um aspecto, pois se a fala deve ser 

funcional, o sistema indica quais os elementos dessa funcionalidade. Por 

conseguinte, um ensino que se pretenda eficaz deve enfocar o exame dos 

mecanismos subjacentes ao percurso que vai da invariância (sistema) ao grau 

máximo de variação (fala). 

 

 

 

 Nas palavras de Coseriu (1959/1960, p. 26): 

 

 
(...) o sistema aparece-nos como sistema de possibilidade, de coordenadas que 

indicam os caminhos abertos e os caminhos fechados às necessidades 

expressivas ou ao arbítrio e ao capricho do falante, pertencente a uma 

determinada comunidade; é um complexo de liberdades mais que de 

imposições, visto que admite infinitas realizações e exige somente que não se 

afetem as condições funcionais do instrumento linguístico; mais do que 

imperativa, a sua índole poderia dizer-se consultiva. 

  

 

 Para Faraco (2008), o conceito de sistema representou uma tentativa de reduzir as 

variedades a uma única representação altamente abstrata, acreditando que essa 

representação corresponderia a uma definição linguística de língua que pairaria sobre as 

variedades, dando-se, portanto, a essa representação abstrata o nome de sistema. Tal 

pretensão, segundo esse estudioso, não foi alcançada, visto que se propunha a designar 

um sistema para um conjunto de variedades. Porém nunca se conseguiu definir o sistema 

acima das variedades ou que se sintetizasse todas elas. Essa situação só reforça a ideia de 

que não existe uma definição puramente linguística, estrutural de uma língua, conforme 

estudos de Faraco (2008). 

 Veja-se agora os conceitos de norma, conforme Palomo (2004, p.42-43): 

 

Os fatos de norma são modelos abstratos e não manifestações concretas. 

Representam obrigações impostas numa dada comunidade sócio-linguístico-

cultural. Inclui elementos não relevantes, mas normais na fala dessa 

comunidade. A norma se constitui como realização coletiva, tradição, 

repetição de modelos anteriores. Indica como se diz, ao estabelecer códigos e 

subcódigos para diferentes grupos de uma mesma sociedade. É convencional 

e opcional, mas opção do grupo a que pertence o falante. Preserva apenas os 
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aspectos comuns, eliminando tudo o que, na fala, é inédito, individual. A 

norma é modelo de como funciona. 

 

 Já para Coseriu (1959/1960, p. 24), norma pode ser descrita como: 

 
Tomemos pois como postulado que o indivíduo cria a sua expressão, porém 

não num modo totalmente arbitrário, antes elaborando-a sobre a base de 

modelos precedentes, que os novos atos contêm e ao mesmo tempo superam: 

significa isto que o indivíduo realiza concretamente, recriando-se no seu falar, 

modelos e estruturas correntes na sua comunidade. Ora, num primeiro grau de 

formalização, estas estruturas são simplesmente constantes, normais e 

tradicionais na comunidade: constituem aquilo a que chamamos norma. 

 

 Nos estudos de Faraco (2008) há a assertiva de que linguisticamente uma língua 

somente será entendida como um conjunto das variedades assumidas por seus falantes 

como constitutivos de uma mesma língua. Desse modo, há uma impossibilidade teórica, 

segundo esse mestre, que abrace as variedades linguísticas, surgindo o conceito de norma, 

cujo intuito era acomodar a realidade linguística heterogênea nos novos modelos teóricos. 

Nesse caso, cada variedade linguística corresponde a uma norma. Porém, para além da 

correspondência variedade-norma, a linguística teve de incorporar uma outra dimensão 

da realidade das línguas. Trata-se do fato de que as sociedades das comunidades falantes 

desenvolvem também, segundo Faraco (2008), um movimento de padronização 

linguístico para determinadas práticas de linguagem. 

 Nessa esteira, quanto ao termo norma, Neves (2004, p. 43) apresenta duas 

significações básicas: 

 

Na primeira, entende-se norma como a modalidade linguística “normal”, 

“comum” (Coseriu,1976[1951]). Em princípio essa modalidade seria 

estabelecida pela frequência de uso. E, se se contempla, realmente, o uso 

linguístico, essa visão, sem fazer valoração, reparte a noção de norma por 

estratos sociais (variação de uso diastrática), por períodos (variação de uso 

diacrônica) por regiões (variação de uso diatópica). A ressalva é que pode 

tratar-se de uma língua idealizada como “normal”, “comum”, e, então, a noção 

é de uma única modalidade, aquela concebida e tida como usual, como média 

dos falares, abstraindo-se, por aí, a frequência e a modalidade de uso. 

Na segunda significação, o termo norma é entendido como o uso regrado, 

como a modalidade “sabida” por alguns, mas não por outros. Também neste 

caso, se se contempla a real inserção de tal modalidade “padrão” no uso 

linguístico, a noção de norma se reparte diastrática, diacrônica e 

diatopicamente, entretanto com juízo de valor sobre as modalidades, em cada 

zona de variação: umas são mais prestigiadas que outras. De outro lado, se há 

uma – e apenas uma- modalidade estabelecida como representação de um 

padrão desejável, a concepção é ainda mais arbitrária, e sempre se sustenta por 

autoridade. (grifos da autora). 
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  Os falantes envolvidos nessas práticas sociais discursivas, conforme Faraco 

(2008), vão desenvolvendo padrões comunicativos mais adequados a essa ou aquela 

prática. Como exemplo disso, temos a prática da escrita e o surgimento dos manuais 

ortográficos, dicionários. Tudo com o objetivo de estabelecer modelos a serem seguidos 

pela comunidade de fala.  

 Para Faraco (2008), o conceito de norma se divide em duas dimensões diferentes 

nos estudos da linguística: norma-normal e norma-normativa, sendo que esses dois 

conceitos sustentam o que se chamam de norma-culta e norma-padrão respectivamente. 

 A norma-normal, para Faraco (2008), é constituída por um conjunto de fenômenos 

linguísticos, fonológicos, morfológicos, lexicais, sintáticos que são comuns entre os 

falantes de uma determinada comunidade de fala. A norma-normal, conforme esse 

estudioso, é a norma urbana, periférica, rural, juvenil, senil e regional, ou seja, na 

sociedade brasileira há inúmeras normas normais, sendo, portanto, a normalidade. Faraco 

(2008) ainda acrescenta que cada falante é um camaleão linguístico. 

 Com referência a norma-culta, Faraco (2008) considera que é uma das muitas 

normas-normais típicas das populações urbanas com um nível médio-alto de 

escolaridade, usados em situações mais monitoradas de fala ou escrita, demandando do 

falante um certo grau de letramento. Há que se acrescentar que o termo norma-culta não 

diz respeito ao grau de formalidade (situação que vai do baixo monitoramento ao alto 

monitoramento das formas), pois mesmo em situações de uso da norma-culta, que não é 

homogênea, segundo esse estudioso, há a variabilidade estilística, comportando 

diferenças entre a fala e a escrita como também diferenças entre os gêneros textuais. 

 Interessante registrar, ainda em Faraco (2008), que o adjetivo “culta” não se 

contrapõe à norma “inculta”, que seria falada por grupos desprovidos de cultura, pois 

segundo a Antropologia, não existe nenhum grupo humano sem cultura. Esse conceito, 

conforme esse especialista, está na mentalidade dos falantes da norma culta, cuja 

caracterização se reveste de preconceitos da ordem de “não sabem falar, falam mal, falam 

errado”. Portanto, na visão desse teórico, deve-se trabalhar a norma-culta mostrando o 

seu efetivo limite, que diz respeito exclusivamente a uma certa extensão da cultura 

urbana, letrada em suas expressões linguísticas monitoradas e, que, portanto, não passa 

de mais uma variedade linguística. 

 Norma-normativa (padrão) é um fenômeno linguístico decorrente dos esforços 

socioculturais e políticos relativos à padronização linguística esperada em determinadas 

práticas discursivas mais monitoradas. Assim, como visto em Faraco (2008), norma-
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padrão é uma codificação, um código relativamente abstrato. Portanto, a norma-padrão é 

um artifício, sob a perspectiva de ser artificial, criada para ser modelo de língua, que 

segundo Bagno (2013), não existe nos usos da língua. 

 Em contribuição a esses estudos, Guimarães (2019, p.234), ancorada também nos 

ensinos de Pagotto (1998), desvela que: 

 

(...) no caso do Brasil, a norma-padrão se originou de modo exageradamente 

artificial. A codificação que se fez do português no país, durante a segunda 

metade do século XIX, não levou em conta as variedades cultas dos brasileiros 

da época como referência, e sim a norma praticada por escritores portugueses 

do período do Romantismo, devido, sobretudo, a um projeto de nação das elites 

do país. 

 

 

 O objetivo da adoção desse modelo de língua no Brasil, conforme a citada autora, 

foi uma tentativa de aproximação da cultura europeia no intuito de a elite brasileira se 

destacar dos demais extratos da sociedade, pois o acesso a essa norma aconteceria 

somente por meio de uma rigorosa educação. Nesse caso, o processo de exclusão social 

e de preconceitos linguísticos estaria sendo estabelecido na comunidade brasileira por 

meio da distinção linguística. Na visão de Neves (2004, p.65): 

 

A consequência de mais peso é passar-se da consideração de uma língua que 

todos falam naturalmente para uma língua que tem de ser estudada e aprendida- 

e só por alguns- para que seja a “boa”, a desejável, a prestigiada, o padrão. Isso 

representa, em síntese, passar-se de uma consideração em que a língua está a 

serviço da aglutinação social para uma consideração em que a língua, 

estigmatizando e excluindo indivíduos, serve à discriminação social. 

 

 Ainda conforme Guimarães (2019, p.236), vê-se que: 

 

A codificação da norma que viria a ser a norma-padrão do português prescrita 

nas gramáticas e dicionários brasileiros teria então sido baseada em um 

português anacrônico, e não no português brasileiro culto real- este já com suas 

características gramaticais consolidadas, devidas sobretudo ao seu percurso 

linguístico e sócio-histórico, p. ex. aos inúmeros contatos multilinguísticos da 

população junto a um precário processo de escolarização. 

 

 Desse modo, nota-se que tal divergência, conforme aponta a estudiosa, chega ao 

grande impasse no ensino do português brasileiro como segunda língua, pois não se tem 

a precisão daquilo que é realmente relevante para esse ensino, visto que há ainda uma 

intenção de unir aquilo que é diverso para se promover a Língua Portuguesa 



100 
 

 

internacionalmente, situação totalmente descabida em solo brasileiro quanto mais em 

terras estranhas. 

 A ultrapassagem linguística, cultural, social do português brasileiro ao exterior 

compreende, conforme Chulata e Casseb-Galvão (2018, p.11), o fenômeno da 

transnacionalização. Para essas autoras, trata-se de (...) o uso dessa manifestação 

linguístico-cultural fora do seu território de origem, num processo de hibridismo no qual 

se mesclam impressões e visões de mundo, acionadas a partir do contato entre duas 

culturas, que serão expressas com o auxílio de combinações linguísticas idiossincráticas.

  

 Essa transnacionalização, conformes as citadas especialistas, faz emergir 

questões linguísticas e sociolinguísticas latentes das nossas identidades nacionais e 

colabora para a reflexão sobre a pedagogia linguística e os questionamentos didáticos. 

Nesse sentido, Guimarães (2019, p.247) considera que: 

 

Estudos sobre o Português Brasileiro como língua materna que defendam uma 

educação baseada na variação linguística, na formação sociolinguística dos 

professores, e que privilegiem o ensino da norma culta, sem desvalorização das 

demais, podem trazer importantes contribuições para a área de ensino e 

aprendizagem do português brasileiro para falantes de outras línguas. Afinal, 

falantes de outra língua que se interessam pelo português falado e escrito no 

Brasil devem necessariamente acessar uma norma linguística condizente com 

os usos reais dos brasileiros, e isso seria propiciado com a flexibilização da 

norma. 

 
  

 Por fim, mas não menos importante nas digressões de Coseriu (1959/1960), temos 

a fala completando a tríade deste estudioso. Conforme Palomo (2004, p. 42) 

 

é uma atividade linguística concreta, movimento dialético entre criação e 

repetição, inclui todas as variações que o falante pode acrescentar às inúmeras 

estruturações linguísticas já formuladas e aceitas socialmente. Representa 

sempre um ato individual. Só aí é possível a comprovação de realizações 

inéditas do sistema e, por isso mesmo, constitui o grau máximo de variação 

linguística. Mensagem codificada, nível de observação objetivamente 

comprovável, indica como se diz num determinado ato de fala. Caracteriza-se 

ainda por ser não convencional e opcional, mas opção individual de cada 

falante. Enfim, a fala é como funciona concretamente. Nos processos de 

ensino/aprendizagem de língua materna a desconsideração dos fatos 

linguísticos que compõem a fala significa uma atitude perversa. Eles aparecem, 

por exemplo, nas manifestações espontâneas dos alunos, sobre as quais deve 

se desenvolver todo o trabalho docente com vistas a um aperfeiçoamento da 

competência linguística e, obviamente, comunicativa. 
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 Segundo Coseriu (1959/1960, p.10), a língua não deveria distinguir-se da fala pelo 

seu caráter social, entendendo ainda que: 

 

uma langue concebida como um sistema de formas linguísticas, isto é, a uma 

entidade sistemática-formal-interindividual, não se pode opor diametralmente 

senão uma parole assistemática-material-individual; de fato, os dois conceitos 

de ‘produto linguístico’ (material-social) e ‘ato verbal’ (individual-formal) são 

geralmente passados em silêncio na caracterização da parole e na oposição 

desta à langue(...). 

 

 

  

 As questões dicotômicas envolvendo a língua falada e a língua escrita são 

recorrentes, porque ainda há a supervalorização do ensino da língua escrita em detrimento 

da língua falada. E as razões são compreensíveis, pois entre elas está a incapacidade de 

monitoramento desse gênero para fins de ensino-aprendizagem, conforme Marcuschi 

(2008), para quem a realização desse ensino deveria, nesse caso, ser gravado ou filmado 

para uma melhor apreciação desse material linguístico.  

 Sabe-se que os gêneros textuais limitam a nossa ação na escrita, conforme o 

Marcuschi (2008, p.156), no entanto, deve-se acrescentar a essa verdade o fato de que 

não são somente os gêneros textuais materializados por meio da escrita que definem o 

que será escrito, mas também os gêneros orais fixam a fala por meio dos variados 

contextos de uso. Carlos Alberto Faraco em uma reportagem realizada em abril de 2018 

à Folha de São Paulo, assegurou que:  

 

(...) todas as capacidades linguísticas devem ser praticadas na escola. “Falar 

em público em situações mais formais é tão relevante quanto escrever textos 

em situações mais formais”. Debater com civilidade é essencial à vida 

democrática. Ampliar, portanto, os universos linguísticos orais ou escritos é do 

coração do ensino de português. As modalidades da língua podem ser mais 

formais ou mais informais. Não se escreve uma mensagem numa rede de 

amigos no celular do mesmo modo que se escreve um ensaio acadêmico. 

Assim também não se fala no plenário do Supremo Tribunal Federal do mesmo 

modo que se fala num bate-papo entre amigos numa mesa de bar.   
 
 

 Conforme estudos apontados acima, vê-se que a variação linguística é um tema 

de suma importância a ser desenvolvido, sobretudo na Educação Básica, que é o momento 

de maior abertura nas aprendizagens e, também, oportuno para a quebra de paradigmas e 

de conceitos nefastos, que podem comprometer a vida acadêmica e social dos estudantes 

em termos do conhecimento linguístico, se não trabalhados de maneira correta. É 

importante que fique claro que a defesa, neste trabalho, de uma pedagogia da variação 
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linguística não corresponde aos equívocos linguísticos reverberados em outras instâncias 

da sociedade, que podem gerar um caos no ambiente escolar. Tais confusões distorcidas 

em relação à variedade linguística foram descritas por Bagno (2007, p.20), conforme 

abaixo:  

“os linguistas são favoráveis ao vale-tudo na língua” – mentira! 

“eles apregoam a inutilidade do conhecimento da tradição normativa” –   

balela! 

“os linguistas defendem o uso da ‘linguagem popular’ ou ‘caipira’ em todas as 

instâncias de interação social falada ou escrita” – calúnia! 

“eles negam a necessidade de aprendizado, por parte das classes 

desfavorecidas, das formas prestigiadas de falar e de escrever” – lorota! 

“os linguistas aplaudem o uso irrefreado de termos estrangeiros no cotidiano” 

– piada de mau gosto! 

“os linguistas recomendam jogar no lixo todas as gramáticas e dicionários” – 

conversa fiada!  
 

   

Para além das distorções ao ensino da variação linguística, importa reconhecer a 

relevância dos apontamentos realizados acerca da existência e dos tipos de letramentos, 

bem como de se trabalhar a variação linguística em uma perspectiva ampla e 

emancipatória desse sujeito linguístico, ambos fundamentados nos gêneros textuais, 

dando-lhes materialidade e significância ao ensino-aprendizagem de língua(gem). A 

depender do lugar ocupado por um tipo de letramento em uma comunidade real de fala, 

se demandará práticas pedagógicas distintas e, por isso mesmo, digna de aplicação no 

ambiente escolar, quando o objetivo é ensino-aprendizagem. Desse modo, nota-se a 

necessidade de se trabalhar interdisciplinarmente esses conteúdos, ou então, mais 

apropriadamente, por meio de sequências didáticas. 

Por isso mesmo, sem prejuízo do trabalho interdisciplinar feito na Educação 

Básica, a formação docente continuada é umas das maneiras de se desenvolver no 

ambiente social e escolar os letramentos e a variação linguística com o esteio nos gêneros 

discursivos e produtos das mídias e culturas, dando-lhes materialidade aos diferentes usos 

em sociedade, pois não cabe mais na atualidade um ensino estanque em que a base de 

estudo seja somente um texto, sem contexto e outras limitações.  
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CAPÍTULO 3 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

 No capítulo anterior, houve a explanação das muitas possibilidades de uso e de 

ensino referente aos letramentos e da importância de se desenvolver alternativas para os 

letramentos, enfatizando a necessidade de se formar sujeitos plenos de conhecimento da 

Língua Portuguesa. Algumas reflexões foram apresentadas para o ensino dos letramentos 

no ensino fundamental anos finais, tendo como referentes a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)17, bem como vários estudiosos da área, os quais trouxeram algumas 

sugestões para que o ensino dos letramentos transponha as barreiras do formalismo 

estruturante, que somente engessa e não contribui para a fluidez do aprendizado como um 

todo. 

 Em consonância com acadêmicos renomados, também se analisou o fenômeno 

da variação linguística e suas concepções e, a partir disso, empreendeu-se uma reflexão 

sobre como tem sido a abordagem tradicional desse ensino. Cuidou-se para que não 

faltassem os apontamentos ancorados na BNCC, que é um dos principais documentos 

vigentes da atualidade para a temática. Ao fim, algumas reflexões para o ensino da 

variação da língua foram apontadas em conformidade com os estudos já expostos. 

 Neste capítulo, serão vistos tópicos relativos à relevância dos livros didáticos, à 

formação docente continuada e sua importância, pois as modificações institucionais 

educativas passam, em pequena ou em grande medida, pelo crivo do professor.  Também 

serão vistas reflexões propositivas para o ensino de Língua Portuguesa por meio de 

sequências didáticas.  

 

3.1 O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DIALÓGICA 

 

 

 
17 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de, editado pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e homologado em 2017 pelo Ministério da Educação (MEC), que define, segundo o 

próprio texto (Brasil, 2017, p.7), “o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”. 
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De acordo com Bezerra (2003, p. 44), o estudo da Língua Portuguesa, na década 

de 1950, era realizado nos próprios manuais de gramática, porque havia um grupo de 

pessoas que tinha acesso à escola e que falava o português padrão e também tinha contato 

com práticas de leitura e escrita no seio de suas famílias. Nesse ponto, o estudo das regras 

gramaticais era possível porque não existiam tantas dificuldades, visto que esse público 

dominava o registro linguístico abordado nos manuais de gramática. 

Convém registrar, segundo os estudos de Geraldi (1997), que tanto os alunos 

quanto os professores eram advindos de classe média alta, possuindo um nível elevado 

de letramento. Por isso, os mestres tinham habilidades suficientes para preparar as aulas 

e os respectivos exercícios, não cabendo a nenhum manual didático sugerir ou impor algo 

do tipo. Os alunos, por sua vez, demonstravam facilidade no aprendizado. 

Porém, já nesse mesmo período, acentua Geraldi (1997), começaram a surgir 

mudanças nas condições de ensino/aprendizagem, pois as classes mais populares 

pressionavam o governo para a universalização da educação, disso decorrendo o 

surgimento de alunos de outras camadas sociais e com práticas de letramento diferentes 

ou até mesmo inexistentes daquelas tão bem desenvolvidas e reforçadas pela instituição 

escolar.  

Assim, com o aumento da população escolar, cresceu também o número de 

docentes, que, nesse momento, não mais pertenciam às classes abastadas e nem possuíam 

os conhecimentos mais profundos da língua (cf. GERALDI, 1997). Contudo, os 

conteúdos de ensino permaneceram praticamente os mesmos. Se os educadores mudaram, 

mas as exigências de ensino não, surgem nesse cenário os livros didáticos com toda a 

parte de textos, lições de gramática e exercícios, inclusive com o manual do professor, 

contendo todas as respostas para cada exercício fornecido. Conforme Batista (2001, p.7), 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é uma iniciativa do 

Ministério da Educação (MEC). Seus objetivos básicos são a aquisição e a 

distribuição, universal e gratuita, de livros didáticos para os alunos das escolas 

públicas do ensino fundamental brasileiro. Realiza-se por meio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal 

vinculada ao MEC e responsável pela captação de recursos para o 

financiamento de programas voltados para o ensino fundamental. A fim de 

assegurar a qualidade dos livros a serem adquiridos, o Programa desenvolve 

um processo de avaliação pedagógica das obras nele inscritas, coordenado pela 

Secretariada Educação Fundamental (SEF) do Ministério da Educação. 
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Nos dias atuais, a dependência em relação aos livros didáticos tem se agravado, 

visto que boa parte dos professores, pelo menos da rede pública de ensino, somente 

ministram as aulas com o livro didático em mãos, o que revela, no mínimo, uma 

acomodação na elaboração dos seus próprios conteúdos ou o baixo investimento público 

na rede educacional de ensino no sentido de oferecer outras ferramentas, como as 

tecnologias que favoreçam as interações de ensino-aprendizagem (FARACO e ZILLES, 

2015).  Outra situação que também se pode considerar para essa dependência do livro 

didático são as cargas horárias extenuantes, que impossibilitam um tempo livre para que 

o profissional faça pesquisas, estude e, assim, aprimore as aulas ministradas. E, por fim, 

mas não menos importante, os baixos salários, que o incapacita de adquirir outros 

materiais para estudo e pesquisa. 

 A consequência disso tudo foi a baixa qualidade do ensino e o desprestígio da 

profissão de professor, com reflexos negativos na formação e na promoção desses 

profissionais, muito dos quais passam a depender única e exclusivamente dos livros 

didáticos.  

De acordo com Bezerra (2003, p. 45), as mudanças nos conteúdos metodológicos 

resultaram de estudos realizados na área de línguas, ensino e aprendizagem, juntamente 

com programas de avaliação do Ministério da Educação (MEC). Algumas propostas 

apresentaram-se somente de maneira superficial, com a permanência das mesmas 

práticas. Outras sugeriram uma variedade textual maior, recomendando o 

desenvolvimento linguístico e textual.  

Segundo Faraco e Zilles (2015), com respeito à variedade textual, de um modo 

geral, o que se tem encontrado atualmente nos manuais didáticos é a exposição pura e 

simples de textos, denominados de gêneros textuais, com aplicabilidade meramente 

interpretativa, o que contribui pouco para o desenvolvimento linguístico preconizado pelo 

MEC. 

 Para Neves (1999, p. 25), os livros didáticos, embora destaquem uma parte para 

o ensino da gramática, apresentam pouca teoria e muitos exercícios, o que é observável 

ainda nos livros atuais. Segundo a autora, 60% dos professores não participam do 

processo de adoção desses livros, gerando questionamentos acerca da qualidade do 

material. Quanto a isso, Faraco e Zilles (2015, p.15) salientam que: 
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(...) Nem sempre os professores discutem as possíveis escolhas com colegas 

ou leem o Guia de livros didáticos. Por vezes, os prazos para a escolha dos 

livros são exíguos, o que limita as possibilidades de escolha. Além disso, é 

possível que os livros escolhidos pelos professores não cheguem à escola, 

porque, se numa certa região determinado título foi muito pouco escolhido, ele 

é preterido em favor do livro mais escolhido na região, para que a quantidade 

de livros adquiridos force as editoras a baixarem seus preços.  

 

Conforme Batista (2001, p. 11): 

Embora a compra desses livros sempre envolvesse volumes e cifras de grande 

monta (o governo comprou em 1996, por exemplo, cerca de 80 milhões de 

livros didáticos, segundo o FNDE), em nenhum momento o Ministério vinha 

se propondo, direta e sistematicamente, a discutir a qualidade e a correção dos 

livros que adquiria e que buscava fazer chegar às mãos dos alunos e professores 

das escolas públicas do ensino fundamental. 

 

 

 Talvez, por isso, ainda se observa nos manuais didáticos de Língua Portuguesa 

que compõem o atual cenário educativo uma abordagem tímida e, algumas vezes, 

reprodutora de alguns equívocos linguísticos, sobretudo com referência à variação 

linguística e aos letramentos por meio dos gêneros textuais, mesmo depois de o MEC ter 

dado, nos anos de 1990, os primeiros passos para participar mais direta e sistematicamente 

das discussões sobre a qualidade do livro escolar, de acordo com Batista (2001).  

 Assim, a importância de bons livros didáticos estarem presentes no processo de 

aprendizagem escolar não é assunto que se possa relativizar ou atenuar os impactos que 

podem trazer nas aprendizagens dos alunos. Como já alertava Marcuschi (2008, p. 207): 

Uma análise dos manuais de ensino da Língua Portuguesa mostra que há uma 

relativa variedade de gêneros textuais presentes nessas obras. Contudo, uma 

observação mais atenta e qualificada revela que a essa variedade não 

corresponde uma realidade analítica. Pois os gêneros que aparecem nas seções 

centrais e básica, analisados de maneira profunda são sempre os mesmos. Os 

demais gêneros figuram apenas para “enfeite” e até para distração dos alunos. 

São poucos os casos de tratamento dos gêneros de maneira sistemática. 

 

 Por enquanto, a melhoria desses manuais é algo lento e gradual, porque depende 

de fatores políticos, sociais e históricos, restando ao professor encaminhar o aprendizado 

a partir da escolha por ele feita entre os livros disponíveis e os conhecimentos adquiridos 

em formação continuada. 

 Noutro giro, é importante destacar as diferentes funcionalidades entre livro e 

livro didático, que para Marcuschi (2008, p. 178-179): 
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(...) o livro não é um gênero textual. Seja ele qual for, desde que visto como livro. 

Trata-se de um suporte maleável, mas com formatos definidos pela própria 

condição em que se apresenta (capa, páginas, encadernação etc.). O livro 

comporta os mais diversos gêneros que se queira. Contudo, podemos ter um livro 

que ao mesmo tempo realiza apenas um gênero, como no caso do romance ou da 

tese de doutorado. Nesses casos, distinguimos entre os gêneros textuais romance 

e tese de doutorado e o suporte textual livro. 

(...) o livro didático é nitidamente um suporte textual, embora a opinião não seja 

unânime a esse respeito. Não obstante os argumentos em contrário, ainda se pode 

dizer que o livro didático (LD), particularmente o LD de Língua Portuguesa, é 

um suporte que contém muitos gêneros, pois a incorporação dos gêneros textuais 

pelo LD não muda esses gêneros em suas identidades, embora lhe dê outra 

funcionalidade (...). 

 

 Realmente, é nesse aspecto que os livros didáticos, como suporte pedagógico, se 

fazem dialógicos para o ensino da Língua Portuguesa, pois conseguem abrigar uma série 

de gêneros textuais que servem a propósitos pedagógicos distintos, entre os quais estão o 

ensino dos letramentos, da variação linguística e da gramática normativa. Tais 

características encampadas no livro didático fazem-no um instrumento de suma valia e 

importância nas salas de aula brasileiras, onde, muitas vezes, é o único material 

pedagógico disponível para o ensino-aprendizagem dos alunos da Educação Básica.  

 A razão de o livro didático apresentar-se como um suporte dialógico nas aulas 

de Língua Portuguesa diz respeito à presença unânime de textos de diferentes gêneros, 

consubstanciando os diversos letramentos, amalgamados pelas variedades linguísticas, 

que, por sua vez, estão ligados às práticas sociais de um ensino formal que o aluno tem 

direito a conhecer. 

 Nesse sentido, Souza e Lima (2020, p.244-245) acrescentam que: 

O LD deve ser um instrumento de auxílio para o educador, ou seja, é algo de 

que lançará mão para atingir objetivos pré-determinados em seu planejamento 

e que lhe ajudará na realização de atividades e acesso a textos de gêneros 

diversos.  

Ao manusear o LD, constatamos múltiplas possibilidades de trabalho partindo 

das várias formas de linguagem. Além dos textos predominantemente verbais, 

destacamos os textos verbo-visuais e visuais. Muitas vezes ignorados, esses 

textos oportunizam reflexões que transcendem preocupações com o nível 

formal da língua. Em outras palavras, a multimodalidade contribui para pautar 

discussões diferenciadas. Outras possibilidades são criadas a partir de novos e 

variados gêneros que foram incorporados ao LD como critério para sua 

adequação à BNCC. 

 

 

 

 Por outro lado, para Marcuschi (2008, p.269) os textos trabalhados nos manuais 

escolares são pouco representativos da diversidade textual encontrada no dia a dia. A 
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escola poderia oferecer mais oportunidade de contato com textos não narrativos, tais 

como as bulas de remédio, as instruções de uso de aparelhos, os contratos de aluguel (...). 

Nisto, as sugestões de Marcuschi são pertinentes para a ampliação dos letramentos do 

alunado em suas diversas práticas sociais, pois conforme Souza e Lima (2020, p. 244): 

 
(...) quando o professor entende que discurso e estrutura social são mutuamente 

moldadas, consegue entender que os textos que passam por suas mãos, 

veiculados pelo manual didático adotado, podem ser utilizados como 

elementos de significativo potencial letrador a partir do fato de que, uma vez 

atentos para a natureza ideológico e social dos discursos constitutivos da 

sociedade, o indivíduo que passa a ter contato com as práticas do letramento 

ideológico pode ter oportunidades de mudanças sociais. 

 

 É preciso ainda compreender que as mudanças sociais também passam pelo 

entendimento de que o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) deve promover 

mudanças qualitativas no ensino, ampliando as multiplicidades dos modos de aprender e 

de ensinar, pois conforme Faraco e Zilles (2015), os livros didáticos estruturadores 

supõem a homogeneidade desses modos, supondo que todos aprenderão os mesmos 

conteúdos, dos mesmos modos, nos mesmos momentos, ignorando a heterogeneidade de 

sujeitos e de aprendizagem. 

 Nessa esteira, as recomendações de Faraco e Zilles (2015, p. 229) quanto ao 

tratamento dado à variação linguística nos livros didáticos, que são chanceladas nesse 

estudo, advertem que os manuais devem: 

Não veicular preconceitos contra quaisquer variedades linguísticas; apresentar 

textos representativos de diferentes variedades sociais, regionais e estilísticas; 

considerar as diferentes variedades linguísticas no âmbito da leitura, da 

produção textual e da oralidade; estimular a reflexão sobre as formas 

linguísticas, relacionando-as com o uso e com os sentidos que elas mobilizam 

etc. 

 

 Todavia, resguardadas as inquietações pertinentes aos conteúdos dos 

letramentos e da variedade linguística presentes nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa, ressalta-se a grande importância desse material no cenário escolar brasileiro, 

muitas vezes, constituindo-se como ferramenta única de inúmeros professores que 

trabalham em condições escassas de material pedagógico, sem expectativas de melhoria. 

Para esses, mesmo diante de tantas limitações, as seguintes reflexões de Antunes (2003, 

p.124) dão o tom acerca do papel fundamental do professor no processo de ensino-

aprendizagem: “Mesmo com o livro didático (que está bem melhor, diga-se de passagem), 
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se pretende um professor que lê (tudo!), que pesquise, que observa a língua acontecendo, 

no passado e agora, em seu país, em sua região, em sua cidade, em sua escola, e que sabe 

criar suas oportunidades de analisar e de estudar os fatos linguísticos que pesquisou.”  

 

3.2 LETRAMENTOS E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O processo de ressignificação da prática didática na formação docente, bem como 

o suprimento de eventuais carências nos livros didáticos distribuídos na rede pública de 

ensino do Distrito Federal, onde esta pesquisadora pertence ao quadro docente, conta com 

o auxílio direto da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

(EAPE), que há mais de trinta anos vem desenvolvendo cursos em todas as áreas dos 

componentes curriculares a fim de minorar insuficiências teóricas ou didáticas do próprio 

corpo docente e dos materiais pedagógicos.  

De acordo com a Revista inFormação Continuada (EAPE, 2020), a EAPE, 

fundada em 10 de agosto de 1988, busca, segundo sua missão institucional, desenvolver-

se e aprimorar-se a cada ano letivo para oferecer uma formação docente que contemple 

as várias situações enfrentadas na atualidade, objetivando sempre o avanço científico, 

tecnológico e didático para os cursos que são ofertados nessa entidade.   

No enfrentamento das diversas situações políticas e sociais ocorridas ao longo dos 

anos, a EAPE busca se consolidar unindo forças às demais subsecretarias do DF, às 

universidades como a Universidade de Brasília - Faculdade de Educação (UnB/FE), 

Universidade Católica, e também à Secretaria Nacional de Educação Básica (SEB/ MEC), 

ao Sindicato dos professores (SINPRO-DF) e demais instituições que possam ajudar na 

continuidade e na assunção de uma política pública de formação aos seus pares. Essas 

parcerias têm fornecido à EAPE muitos avanços e melhorias na extensão das formações 

continuadas. Isso pode ser visto por meio de programas18 como o “Currículo em 

Movimento” e o mais recente “Aprender sem Parar”. Assim, 

 
18 Currículo em Movimento. A sua primeira edição, construção coletiva resultante de estudos e debates 

entre profissionais da educação, em seus pressupostos teóricos, assegura a identidade dinâmica do 

documento quando, ao se propor em movimento, prevê a necessidade de (...) ser permanentemente avaliado 

e significado a partir de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada uma no contexto concreto 

das escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino (Distrito Federal, 2014). 

Aprender sem Parar. A EAPE busca apoiar as escolas na organização de um trabalho pedagógico que 

promova as aprendizagens dos estudantes, com base nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento 

e dos processos de inovação que o mundo contemporâneo nos impõe. O Projeto Aprender Sem Parar 
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(...) para além da articulação com o currículo e com outros documentos 

norteadores, a formação continuada precisa estar articulada com o mundo 

escolar, social, político e cultural, pois é esse multifacetado que se pretende 

transformar. O mundo que se deseja mudar está globalizado, e, sem que 

estejamos atentos, ele reproduz desigualdades tecnologiza e exclui pessoas. É 

nesse cenário de globalização, tecnologização e exclusão que os profissionais 

da educação atuam e nele lhes enseja o desafio da transformação. (DISTRITO 

FEDERAL, Brasília, 2019). 

 

 

 

 As ações formativas realizadas pela EAPE têm como pressuposição uma 

formação crítico-emancipadora dos profissionais que dela fizeram parte, bem como o 

desenvolvimento pessoal, social e profissional, entendendo que: 

 

o processo de formação continuada informa, forma e transforma: informa 

quando atualiza e contextualiza os conhecimentos historicamente acumulados, 

forma e transforma os profissionais da educação à medida que modifica e/ou 

agrega as concepções práticas e os conceitos trazidos por eles para o espaço-

tempo da formação, que, por conseguinte, informam, formam e transformam 

as pessoas quando podem reconstruir a própria sociedade. (DISTRITO 

FEDERAL, Brasília, 2019). 

A formação continuada é compreendida como atividade crítico-reflexiva e de 

natureza teórico-prática, que possibilita o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos educadores, assim como o desenvolvimento da instituição 

educacional. A organização dessa formação parte de ações pedagógicas 

constituídas em práticas sociais. (DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019). 

 

 

 

 Nesse propósito, o caráter que se quer construir com a formação continuada é o 

de profissionais emancipadores, que tenham a percepção dos aspectos que precisam ser 

modificados socialmente e dos agentes que se pretendem formar para que essas 

transformações verdadeiramente aconteçam. Além disso, objetiva forjar um modelo de 

escola comprometida com as mudanças sociais e suscitar sujeitos transformadores na 

comunidade escolar engajados com essa mudança social. Tais diretrizes têm como intento 

asseverar que: 

 

(...) a escola não é uma instituição social criada unicamente para o ensino de 

conteúdos, conceitos e teorias, mas uma instituição que pode criar ou 

reverberar todos os conflitos e disputas sociais, notadamente os marcados pela 

desigualdade social, pela injustiça, pelo preconceito e pela intolerância. 

(DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019). 

 

 
estrutura-se em três dimensões: formação continuada, pesquisa e avaliação. A proposta geral do projeto, no 

que diz respeito às etapas da Educação Básica, é apoiar as escolas nos processos de ensino e de 

aprendizagem, de forma a contribuir para o êxito dos estudantes em sua trajetória escolar (EAPE, 2019). 
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Nesse caminho, a EAPE entende que a formação continuada é um espaço de 

conflitos, pois impulsiona tanto formadores quanto cursistas a lidar com valores, 

interesses, objetivos e muitas outras perspectivas trazidas das formações iniciais dos 

partícipes. O conflito se revela porque é um lugar onde os debates acontecem e 

contribuem para as transformações pessoais e interpessoais, entendendo-se que a escola 

é um espaço de realidades diversificadas e, por isso mesmo, não pode alimentar condutas 

discriminatórias ou preconceituosas. Assim, “a formação continuada tem um desafio 

pedagógico particular a ser enfrentado: a promoção das aprendizagens de todos que 

habitam a escola e que a ela recorrem.” (DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019). 

 

Diante da seriedade dessa proposta da EAPE, percebe-se que não se tem como 

pressuposto, pelo menos teoricamente, que as formações docentes continuadas se 

encaminhem para um ensino desconexo das realidades sociais vividas por estudantes de 

diferentes matizes, seja no enfrentamento dos estudos dos letramentos e da variedade 

linguística, seja no ensino em geral da Língua Portuguesa. 

Nesse aspecto, a EAPE entende que a escola atual deve ser capaz de entender quais 

são as aprendizagens a serem favorecidas e qual o ritmo pode ser aplicado ao tempo de 

escolarização dos discentes. Assim, “a não promoção da escolarização e o não 

favorecimento às aprendizagens constituem uma das faces da exclusão social, na sua 

versão mitigada, pois parece ser menos cruel do que aquela sofrida pelos que estão fora 

da escola.” (DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019).  

A formação continuada também se vale da democratização do ensino para que não 

se estabeleça uma parcela de estudantes marginalizados em todos os aspectos. Desse 

modo, a EAPE tem como pressuposto que: 

 

a formação continuada dos profissionais da educação deve levar em conta o 

importante debate sobre a função social da escola e da educação, especialmente 

quando se intitula uma instituição para todos, e não apenas para um grupo de 

homens (heterossexuais, brancos e privilegiados financeiramente). Tal perfil 

demarcava a escola brasileira, que vedava o acesso de mulheres, negros, 

indígenas, pessoas do campo e pessoas com deficiência à educação formal e 

sistemática. A escola não era, portanto, inclusiva, nem democrática, nem justa. 

(DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019). 

 

A aprendizagem contínua desenvolvida por essa instituição visa à emancipação 

da educação para que não se perpetue injustiças e exclusões sociais, históricas, culturais. 
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Dessa maneira, há o oferecimento de ações pedagógicas formativas que desenvolvam os 

profissionais da educação para que as práticas pedagógicas realizadas em sala superem 

as segregações existentes na comunidade escolar. Na prática, contudo, não se pôde aferir 

diretamente com os professores se essas transformações acontecem de fato, e em que 

medida acontecem, pois a pesquisa de campo, que seria realizada com esse público, ficou 

prejudicada em razão da emergência de saúde pública causada pela pandemia COVID-

19.  

Importante salientar que não se pretende, conforme compromisso assumido por 

esse órgão por meio de diretrizes, uma formação baseada na racionalidade técnica apenas, 

mas que haja a formação de profissionais aptos a assumir atitudes responsivas e 

emancipatórias na construção de uma educação transformadora, sendo mais justa e 

inclusiva. Assim, vê-se que entre as competências da EAPE está 

a elaboração, coordenação e execução de políticas de formação continuada, de 

letramento científico e de pesquisa, por meio das suas diretorias e respectivas 

gerências, de modo a oferecer aos profissionais da educação os subsídios 

técnico-pedagógicos necessários à melhoria do desenvolvimento profissional 

no âmbito da SEEDF. (DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019). 

 

 

 

 Conforme a Lei nº 4.075, de 28 de dezembro de 2007, a Carreira de Magistério 

Público do Distrito Federal é composta pelos seguintes cargos: Professor de Educação 

Básica e Especialista de Educação Básica. À carreira de magistério público do DF fica 

reservado, segundo a legislação vigente, o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) 

da carga horária semanal para as atividades pedagógicas, que deverá ser dedicada a 

atividades de qualificação e aperfeiçoamento profissional e de planejamento pedagógico. 

 Dessa forma, além das opções formativas oferecidas pela EAPE, há 

regulamentação e exigências legais para que toda a carreira do magistério público esteja 

em constante qualificação e aperfeiçoamento de suas funções, seja na EAPE, seja fora 

dela. Para isso, a SEEDF garante o afastamento remunerado de no mínimo 1% (um por 

cento) dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado e doutorado, 

respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, conforme a 

Lei nº 4.075, de 28 de dezembro de 2007.  

Os cursos de qualificação e aperfeiçoamento dos servidores da SEEDF devem ser 

realizados no horário de trabalho e dentro da área de atuação. “Nesse sentido, tanto a 

formação inicial quanto a formação continuada devem ter por intuito propiciar a esses 
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profissionais sólida formação, envolvendo a associação entre teoria e prática e o 

aproveitamento da formação e de experiências anteriores em outras atividades e em outras 

instituições de ensino.” (Distrito Federal, Brasília, 2019). O quadro abaixo mostra a 

adesão por essa formação continuada pelos docentes ao longo dos últimos cinco anos: 

 
 
 

Carreira 

Magistério 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Total de 

vagas para 

doutorado e 

pós-

doutorado 

98 98 100 96 98 

Total de 

servidores 

afastados 

para 

doutorado e 

pós-

doutorado 

(PD) 

33 24 50 53 71 

Total de 

vagas para 

mestrado 

184 181 186 180 180 

Total de 

servidores 

afastados 

para 

mestrado 

105 117 105 163 183 

 

(DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019) 

  

 Como se vê, as vagas ofertadas para Doutorado e Pós-Doutorado nos anos de 2015 

e 2016 foram recepcionadas timidamente pelos profissionais da educação, já que não se 

preencheu metade das vagas disponíveis. A partir de 2017, começa-se a notar um 

preenchimento gradativo maior das vagas oferecidas para esses cursos, alcançando-se 

mais da metade das oportunidades disponíveis. Por outro lado, desde o ano de 2015, as 

vagas de afastamento remunerado para o Mestrado têm sido ocupadas quase em sua 

totalidade, com atenção especial para o ano de 2019 em que houve o oferecimento de 180 

vagas e o preenchimento de 183, a indicar que a procura foi maior que a oferta. 

Os cursos de formação continuada garantem além da qualificação e 

aperfeiçoamento nas práticas didáticas para a melhoria do magistério público do DF uma 

progressão funcional na carreira. “Assim, a política de formação continuada resulta da 
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exigência da lei, da sociedade e das necessidades dos profissionais desta rede pública 

oficial de ensino.” (DISTRITO FEDERAL, Brasília, 2019). 

Dentro dessa competência formativa assumida há mais de trinta anos, a EAPE 

vem ofertando a cada ano escolar, divididos a cada semestre, cursos de formação inicial 

e continuada que possam contribuir de maneira direta com a qualificação e certificação 

de seu corpo técnico.  

Quanto à disciplina Língua Portuguesa, os cursos formativos desenvolvidos pela 

EAPE têm se concentrado, especificamente nos idos de 2010 a 2019, em matérias 

atinentes ao desenvolvimento das habilidades de oralidade, leitura e escrita, isto é, 

centrados nos aspectos dos letramentos por meio dos gêneros textuais, conforme pesquisa 

de campo realizada nessa instituição. De certa forma, esse rol de competências e 

habilidades se converge aos objetivos deste trabalho, que é de mostrar a relevância do 

desenvolvimento dos vários tipos de letramentos por meio de gêneros textuais nas 

formações docentes para que se tenha reflexos pedagógicos positivos nas escolas do 

Distrito Federal. 

 Porém, em uma análise mais atenta, não se sabe o motivo de os professores não 

darem tanta importância aos cursos oferecidos, ou, quando inscritos, de não prosseguirem 

até a conclusão desses cursos. Um exemplo significativo: foram ofertados para todas as 

14 Regionais de Ensino, envolvendo mais de 680 escolas públicas, no ano de 2013, cursos 

formativos voltados para a Olimpíada brasileira de Língua Portuguesa.  Nesse caso, além 

de ter havido poucos professores inscritos, não se obteve nenhum concluinte desses 

cursos. Em outro caso, não houve sequer interessados no curso oferecido, o que resultou 

no seu cancelamento. Os temas versavam sobre artigo de opinião, crônica, memórias 

literárias e poema, todos ministrados separadamente para que os assuntos pudessem ser 

bem desenvolvidos. Todas essas informações foram colhidas presencialmente em 

relatórios produzidos pela EAPE (fotos anexas) 

Com base no mesmo material de pesquisa de campo, pôde se observar, em caráter 

mais geral, que nos cursos de formação continuada na EAPE foram oferecidos cursos em 

grande número voltados para os letramentos e com pouco enfoque nos estudos da variação 

linguística. Aliás, o tema variedade linguística constou do curso GESTAR oferecido no 

ano de 2011, no qual houve um grande enfoque nos estudos da linguagem, inclusive tendo 

como mestres os professores Stella Maris Bortoni e Marcos Bagno. No entanto, não foi 

verificada a repercussão do curso na vida escolar dos professores, pois os relatórios 
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oferecidos pela SEEDF só passaram a ser registrados, segundo informações obtidas 

presencialmente no órgão, um pouco depois do ano de 2014. Também não se pôde 

verificar a adesão e se houve concluintes desse curso realizado em 2011. 

No mais, o que foi apurado por esta pesquisadora em visita presencial à EAPE foi 

a precariedade sobretudo do setor de documentação, que cuida da guarda e preservação 

dos dados armazenados ao longo de sua história formativa. Todo o material encontra-se 

em folhas de papel encadernadas e arquivadas em pastas de polietileno. Não há registros 

desses documentos em ambiente digitalizado ou em site de pesquisa, o que dificulta a 

obtenção de dados e a realização de pesquisas de campo, visto que para se ter acesso às 

informações, todo procedimento deve ser realizado de maneira mecânica e presencial. 

Apesar disso, não se pode negar o caráter formativo que essa Secretaria carrega 

ao longo dos anos, visto que muito foi realizado para aprimorar os serviços prestados, 

apesar das dificuldades políticas e das limitações orçamentárias. No entanto, ainda há 

muito o que se fazer a fim de melhorar a educação pública do DF, sobretudo na área de 

linguagens, pois essa Subsecretaria, embora não tenha uma política do monolinguismo e 

de desrespeito às variadas culturas dos alunos do DF, não propõe, de maneira recorrente, 

cursos voltados especificamente para o estudo e compreensão das variedades da língua. 

Isso é o que se tem visto em uma pesquisa de campo realizada nos relatórios dos cursos 

ofertados pela EAPE nos idos de 2010 a 2019 bem como experiências desta investigadora, 

que também integra o quadro de professores da SEEDF.  

Esse tema é de suma relevância não somente por se tratar de conhecimentos 

voltados para a emancipação da língua materna, mas porque o Distrito Federal é uma das 

unidades da federação que não tem uma cultura homogênea de base arraigada, composta 

por habitantes nascidos e criados somente nessa unidade. Há no DF uma heterogeneidade 

de pessoas advindas de vários estados da federação, de culturas também diferenciadas, 

que trazem para essa região uma infinidade de situações culturais e identitárias, 

especialmente em relação à linguagem. Brasília, por sua natureza jurídica e política, 

comporta em seu núcleo discursivo um trânsito considerável de estrangeiros advindos de 

outros países que também agregam valor e diversidade à língua presente na Capital 

Federal.  

Portanto, não se deve menosprezar os estudos da variação linguística nas 

formações docentes para que não se tenha, nas salas de aula, o reforço de um preconceito 
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linguístico velado por falta de conhecimento e reconhecimento do que é o natural e 

reflexo de toda sociedade. 

 

 

3.3. A IMPLEMENTAÇÃO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Antes das reflexões propriamente ditas para o ensino atual da Língua Portuguesa, 

convém inicialmente apresentar, a título de exemplo, algumas considerações acerca de 

um gênero textual intitulado “Poema tirado de uma notícia de jornal”, de Manuel 

Bandeira, 1980, reproduzido a seguir.  

 

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da 

Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 

  Sabendo-se que o estudo dos gêneros textuais não é algo novo, embora tenha 

estado em evidência nos últimos tempos em razão da movimentação que trazem na 

sociedade sob vários aspectos, veja-se, nesse sentido, o título da obra literária mencionada 

“Poema tirado de uma notícia de jornal”. Para além das intergenericidades19, cuja análise 

é sempre pertinente, verifica-se que há elementos que se inter-relacionam na composição 

do poema, de modo que deixá-los em segundo plano compromete o ensino não só da 

Língua Portuguesa, mas dos demais componentes curriculares, caso sejam trabalhados 

em oposição ou em desconexão.  

Vale lembrar que o trabalho no formato do dialogismo no ensino de língua(gem) 

pode ser feito por meio de sequências didáticas funcionalistas que, segundo Casseb-

Galvão e Duarte (2018, p. 21):  

(...) se baseia no entendimento de que é possível intervir na realidade escolar 

com qualidade, através de aulas baseadas em princípios teóricos consistentes e 

 
19 Hibridização ou mescla de gêneros em que um gênero assume a função de outro, como por exemplo, um 

gênero publicidade com o formato de outro (bula de remédio). Marcuschi (2008, p.165-167). 
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úteis para o professor e que lhe ofereçam aporte metodológico para agir em 

sala de aula de maneira significativa. Do ponto de vista do aluno, essa 

intervenção se efetiva na sugestão de atividades produtivas para sua formação 

intelectual e social, permitindo-lhe participar do seu próprio processo 

educativo, de modo a compreender criticamente a realidade social, a 

reconhecer diferentes pontos de vista, e a desenvolver a própria competência 

argumentativa. 

 

Para que isso aconteça, há de se transpor a barreira separatista ainda existente no 

ensino tradicional da Língua Portuguesa, compartimentando leitura, escrita, interpretação 

de texto e, mais comumente, o ensino da gramática normativa como se fosse um apanhado 

de matérias estanques.  

Nesse caminho do ensino dialógico nas aulas de Língua Portuguesa, é preciso 

também ultrapassar os obstáculos limitantes do estudo formal dos gêneros textuais, 

observando, especialmente, a leitura, a interpretação e o estilo composicional que cada 

gênero possui, além do contexto de uso, para que não se tornem letra morta os inúmeros 

textos trabalhados na sala de aula. Em conformidade com Casseb-Galvão e Duarte (2018, 

p. 30): 

Conciliar uma visão funcionalista da linguagem com o estudo via gênero em 

sequência didática implica livrar alunos e professores de uma prática exaustiva 

e taxonômica, realizada a partir do rol de itens previamente listados para cada 

série, e oferecer a oportunidade de compreender e mobilizar os gêneros como 

processo e atividades de interação. 

 

No poema destacado acima, há diferentes conhecimentos a serem abordados 

(história, geografia, ciências, ensino religioso, língua portuguesa, matemática), que 

podem ser explorados com êxito pelos diversos componentes curriculares e nas aulas de 

Língua Portuguesa. De acordo com Marcuschi (2008, p. 151), “(...) o estudo dos gêneros 

textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em 

funcionamento e para as atividades culturais e sociais”. Marcuschi (2008), Casseb-Galvão 

e Duarte (2018, p. 31) também contribuem com reflexões de maneira análoga, 

acrescentando que: 

Em uma proposta funcionalista para o ensino de língua via gêneros 

discursivos-textuais estão implicados o reconhecimento e a exploração das 

dimensões linguísticas de um texto, nos níveis semântico, sintático e 

pragmático. (...) assim a gramática, a organização de um texto também se 

constituem em níveis e pode ser analisada observando-se o princípio de que a 

sintaxe se realiza via semântica e é acionada por motivações pragmáticas. 
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Como se vê, a educação, sobretudo a educação linguística, não se opera 

eficazmente deixando de lado os aspectos sociais, culturais. Assim, pensar uma educação 

linguística voltada para uma sociedade dinâmica é uma realidade e um desafio ao mesmo 

tempo, pois além de se ter o cenário de uma sociedade em constante mutação, temos 

também sujeitos que se perfazem e se modificam diariamente, mostrando essas 

transformações por meio da própria linguagem e de aspectos sociais.    

Estamos diante de uma sociedade complexa, dinâmica e fragmentada em 

estruturas reais de poder, interesses diversos, que interfere muito na vida das pessoas, 

porém sempre em dialogismo, sobretudo quando diz respeito ao material linguístico que 

cada ser humano possui. Nesse sentido, Moreira (2002, p.34/35) nos aconselha que: 

(...) faz-se necessário, a nós educadores, alimentarmos uma visão 

pedagógica comprometida com a construção da cidadania, (...) é 

fundamental, hoje, formar professores radicalmente comprometidos 

com a problematização dos diferentes saberes, com o debate crítico e 

criativo das realidades sociais, com diferentes níveis de conhecimento 

já construídos na interação social. 

  

 Assim, o comprometimento com a educação e, especialmente, com a 

construção/formação de cidadãos integrados socialmente passa não somente pelo 

reconhecimento da necessidade, mas também pela sua execução, a exemplo da sequência 

didática, cujo objetivo, conforme Casseb-Galvão e Duarte (2018, p. 19), é cooperar com 

o professor através de um conjunto de atividades práticas, ordenadas, ligadas entre si e 

organizadas para alcançar determinados objetivos de aprendizagem. 

 A propósito, a organização das sequências didáticas consta dos escritos de 

Schneuwly e Dolz (2004, p.83) com o seguinte esquema: 

 

  

 

  

 A descrição de cada etapa desse ensino consta do capítulo 2 deste trabalho.  

Assim, aproveita-se tal esquema para trazer algumas reflexões propositivas e 

exemplificativas a respeito do ensino dos letramentos e da variação linguística, objeto de 

estudo deste trabalho. 

Apresentação 

da situação 
Módulo 1 

PRODUÇÃO            

FINAL 

PRODUÇÃO 

INICIAL 
Módulo 2 

Módulo n 
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Para estas considerações, tomar-se-á como modelo o “Poema tirado de uma 

notícia de jornal”, mencionado no início do capítulo, cujo ensino, exemplificativo, pode-

se dar da seguinte forma, acompanhado das sequências didáticas: 

i) Apresentação da situação – nesta primeira etapa o propósito é conhecer o gênero 

em estudo por meio da leitura e oralidade em interações realizadas entre professor e aluno. 

Conforme Casseb- Galvão e Duarte (2018), essa interação partirá de ações de ler, 

comentar e inferir possíveis situações presentes nesse gênero.  

 Uma discussão primária para se conhecer o gênero pode-se dar pelo título 

(“Poema tirado de uma notícia de jornal”), cujo tema leva a pelo menos duas situações: 

houve uma notícia de jornal que trouxe o acontecido? Quais as razões de se transformar 

uma notícia de jornal em um poema? Essas reflexões atraem para esse momento o 

desenvolvimento de habilidades de interação, aspectos sociodiscursivos, enunciativos e 

pragmáticos do texto, consoante aos estudos de Casseb-Galvão e Duarte (2018).  

 Ainda por meio dessas habilidades pode-se dar a conhecer os aspectos híbridos 

que os gêneros textuais comportam, quando querem gerar outras espécies de gêneros, 

configurando-se uma de suas características, a saber, que são inúmeros entre si, conforme 

Bakhtin (2011). 

 Essa primeira fase é importantíssima para que o aluno conheça a fundo o gênero 

em estudo, que é composto, na tríade Bakhtiniana (2011, p. 262), pelo conteúdo temático, 

o estilo e a construção composicional. Assim, as interações entre professor e aluno, 

escrutinando o texto, permitirão descobrir as possibilidades interpretativas acerca das 

escolhas linguísticas realizadas no poema, tais como “João Gostoso”, “morro da 

Babilônia”, “barracão sem número”, “bar Vinte de Novembro”, “lagoa Rodrigo de 

Freitas”.  

 Tais discursões ampliam os letramentos dos alunos, pois requerem para a sua 

compreensão e análise outros conteúdos que também estão inseridos nesse gênero de 

modo subliminar. Da área de História, o que significa, hoje, a data vinte de novembro; 

quais os propósitos enunciativos que evoca essa data etc. Da Geografia, onde ficam 

situados os morros, por que eles existem, quais são as pessoas (classe social) que 

costumam morar nesses locais, os riscos de se morar etc. Das Ciências, o que se vende 

normalmente nas feiras (frutas /verduras/ folhagens), como são plantados, os tipos de solo 

favoráveis para essa cultura, etc.). Da Economia e Política, quais são os aspectos 

relevantes que levam as pessoas a morar em morros, sendo que, muitas vezes, esses locais 

não têm condições básicas de saneamento (água/ luz/ esgoto/ tratamento de lixo), quais 
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os motivos das poucas políticas públicas. Da Matemática, diferença entre os números 

cardinais e ordinais, a exemplo do nome do bar Vinte de Novembro); Do Ensino 

Religioso, o que significa o termo Babilônia para muitas religiões antigas, quais 

implicações de se associar o termo ao nome do morro); da Língua Portuguesa,  as 

atividades linguísticas de leitura e interpretação de texto com os possíveis efeitos de 

sentidos usados por meio da linguagem presente no gênero em estudo, as atividades 

metalinguísticas como substantivo próprio e comum, artigos definidos e indefinidos, uso 

dos verbos e os possíveis efeitos de sentidos que eles podem gerar, predicação verbal e 

nominal, atividades de epilinguísmos buscando reflexões a respeito de certas linguagens 

presentes no poema e os efeitos de sentido que geram na discursividade textual. 

 Quanto ao estilo que todo gênero textual possui, abre-se, nesse momento, uma 

rica oportunidade para se discutir os aspectos variacionais da língua, inclusive, fazendo-

se menção aos usos preferenciais e distintivos das linguagens usadas em jornais de grande 

circulação e nos poemas. Nota-se, nesse caso, a possibilidade de se comparar os possíveis 

estilos e os propósitos distintos de circulação desses gêneros textuais ou, conforme o 

exemplo visto, a hibridização do gênero. A variedade linguística, nesse caso, é mais 

facilmente percebida, pois os aspectos constitutivos do gênero já dão pistas das mudanças 

na linguagem, visto que não se usam os mesmos aspectos semânticos, sintáticos e 

pragmáticos para se construir um poema e uma notícia de jornal. Lembrando-se sempre 

que não se trata de aspectos formais ou informais do uso da linguagem, visto que há 

variação linguística em ambos os casos.  Assim, os gêneros textuais são variados e 

inúmeros entre si, ocasionando irremediavelmente para a sua composição o uso da 

variação da língua, definindo o estilo de cada gênero.   

 Quanto à construção composicional – oportunidade para se estudar as formas ou 

a estrutura que cada gênero textual possui –, as formas características são a garantia das 

distinções existentes entre os inúmeros gêneros presentes nas esferas sociais discursivas. 

Por meio da construção composicional é que haverá a limitação da escrita do gênero. No 

entanto, consoante ao magistério de Casseb- Galvão e Duarte (2018, p. 38): 

 

Não se pode perder de vista que os gêneros não são estáticos e suas 

características discursivo-funcionais não têm fronteiras rígidas: ao mesmo 

tempo em que conservam, ao longo da história, propriedades definidoras 

estáveis, eles sofrem as pressões do uso e se alteram devido a necessidades 

interlocutivas, ao tempo e aos espaços singulares de cada situação de produção. 
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 ii) Produção inicial – De acordo com estudos precedentes, a produção inicial (oral 

ou escrita) define para o aluno as capacidades que devem ser desenvolvidas para melhor 

dominar o gênero de texto abordado. A quem se dirige a produção, a forma que assumirá 

a produção, apresentação e os conteúdos necessários para desenvolver o gênero. De 

acordo com Schneuwly e Dolz (2004), a produção inicial não quer dizer necessariamente 

uma produção inicial completa. Somente a produção final constitui toda a riqueza e 

complexidade. 

 Essa fase é de suma importância, pois aqui serão apontados os questionamentos e 

as fragilidades não vistas na apresentação da situação e os possíveis caminhos didáticos 

que se definirão nas demais sequências com os módulos. O ensino realizado dessa 

maneira, conforme Casseb-Galvão e Duarte (2018, p. 26), prevê um processo de 

transformação gradual dos alunos e parte de estímulos iniciais, perpassa tarefas mais 

complexas e culmina no domínio do gênero em seus aspectos estruturais e discursivos. 

No caso do exemplo em estudo, o professor poderia incentivar a criação de um 

poema, cujo conteúdo fosse retirado de uma notícia de jornal ou de um artigo de opinião, 

contribuindo, dessa forma, para a manutenção das intergenericidades estudadas na 

apresentação da situação. Assim, os possíveis desafios para a construção desse gênero 

seriam desmembrados nas aulas módulos 1, 2, n. O ensino dessa maneira contribui para 

o favorecimento da construção do conhecimento em grupo, em que professor e aluno se 

colocam como agentes da transformação, visto que, conforme Casseb-Galvão e Duarte 

(2018, p. 28): 

A efetiva participação do aluno, as estratégias de checagem de sua 

aprendizagem e o forte apelo interacional são aspectos reveladores da base 

construtivista da prática de ensino por sequência didática. A atenção aos 

aspectos interativos e sociais imediatos nas atividades escolares mostra a 

extensão das competências, habilidades e conteúdos desenvolvidos no 

ambiente escolar à vida cotidiana. (...) Esse instrumento didático traz em sua 

essência a tradição do pensar pedagógico de modo organizado, quando se 

prevê um direcionamento de ações com vias a alcançar determinado fim, 

diminuindo as margens de improvisação na ação docente. 

 

 iii) Módulos – são as várias atividades e os exercícios desenvolvidos para o 

domínio do gênero em estudo. Trabalha-se, nessa etapa, os questionamentos que 

apareceram nas primeiras produções, prestando-se a suprir as necessidades que foram 

encontradas ao longo da maturação do conhecimento pelos alunos.  



122 
 

 

 Nos módulos, além do aprofundamento de outras temáticas, há a previsibilidade 

de que o professor se organize para os estudos da gramática normativa também, cujo 

ensino deve girar em torno da função do texto, que, diga-se de passagem, estará muito 

bem contextualizado. As prováveis dúvidas de uso estarão embasadas pela pragmática, 

cujos elementos de ensino-aprendizagem serão levantados pelos próprios alunos, 

objetivando suprir necessidades interacionais demandadas pelo contexto de uso. De 

acordo com Franchi (2006, p.107) 

 

(...) a significação de uma expressão complexa depende (é função) da 

significação de suas partes e do modo pelo qual essas partes se compõem ou 

se estruturam. Esta observação é importante, porque nos permite ver que as 

considerações semânticas, em que estamos interessados na construção de uma 

teoria gramatical, exigem, como pressuposto, um trabalho cuidadoso de 

descrição das estruturas sintáticas envolvidas. 

 

 iv) Produção final – é o resultado da sequência didática, dando a oportunidade 

de os alunos colocarem em prática as noções e instrumentos elaborados separadamente 

nos módulos. É a oportunidade de mostrar os conhecimentos adquiridos e medir 

juntamente com o professor os progressos alcançados. A produção final permite a 

avaliação somativa e a previsibilidade de se observar as aprendizagens que foram 

alcançadas ao longo das sequências didáticas, conforme Schneuwly e Dolz (2004). 

 O estudo exemplificativo proposto teria como produção final um poema. No 

entanto, muito mais do que a produção escrita ou oral como produto de uma atividade 

didática, busca-se com essa metodologia a noção de que a linguagem varia, pois depende 

de cada gênero em estudo, bem como a ampliação dos diversos letramentos que vão sendo 

requeridos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Os métodos de aquisição 

desses conhecimentos são dialógicos, pois há uma inter-relação não só de professor e 

aluno, mas também dos conteúdos didáticos, buscando essencialmente a autonomia e a 

emancipação social desses sujeitos. Para que isso aconteça, de acordo com Moreira (2002, 

p.23-24), é necessário lembrar-se de que 

  

(...)A construção de uma educação emancipadora nunca é neutra, 

porque não rendida, mas sempre inovadora. Isto significa a formação 

de um educador-pesquisador inclusivo, ético e estético, fundado no 

compromisso com a vida, na diferença, na justiça e equidade. 

  

 Diante do cenário em que não há mais um sujeito determinado detentor dos 

conhecimentos científicos, históricos e tecnológicos e diante da responsabilidade que 
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recai sobre os professores de Língua Portuguesa, Antunes (2003, p.23) complementa 

dizendo que  

Parece, portanto, não faltar ao professor o respaldo das instâncias superiores, 

que assumiram o discurso de novas concepções teóricas, de onde podem 

emergir novos programas e novas práticas. Pelo menos, para os professores, já 

não tem sentido transferir para as Secretarias de Educação, para o vestibular 

ou para os livros didáticos, a responsabilidade de ter de “rezar” o velho rosário 

das classes de palavras, conta a conta, uma a uma. A “salvação” parece vir por 

outros meios. Ou seja, os “santos” começam a ter outra cara.  

 

  Consequentemente, em resposta à provocação da mencionada autora, essa 

“cara” para o enfrentamento do ensino tradicional da língua(gem) já foi revelada pelas 

sequências didáticas funcionalistas que, conforme estudos realizados por Casseb-Galvão 

e Duarte (2018, p. 25), consistem em: 

(...) uma ferramenta altamente produtiva para o ensino e aprendizagem de 

língua, pois a necessidade de uma base teórica e sua cronologia favorecem 

atividades voltadas para inúmeras competências comunicativas e permitem 

também exercícios de autoavaliação e de verificação de aprendizagem no curso 

do processo, a fim de que o objetivo geral e os específicos relativos àquela 

unidade de intervenção sejam atingidos. 

 

Dessa forma, acredita-se que as ações assertivas tornar-se-ão mais visíveis na 

implementação dos estudos dos letramentos e da variação linguística caso a metodologia 

da sequência didática seja aplicada às aulas de LP, alicerçadas na postura de profissionais 

em constante formação, pois a interseção desses objetos de estudo acontece na 

proximidade genuína dessas teorias. Como sabemos, para o desenvolvimento dos estudos 

do letramento, faz-se necessária a materialização e a intermediação dos gêneros do 

discurso com o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional que cada gênero 

discursivo possui, justapondo-se com as questões relativas às variedades linguísticas. Isso 

dá suporte ao estilo e a construção composicional de cada gênero.  

Nesse sentido, não há como falar em letramentos sem estabelecer um suporte que 

são os gêneros textuais. Cada gênero textual carrega consigo particularidades que são 

facilmente perceptíveis por meio do estilo de linguagem, ensejando o aparecimento das 

variedades linguísticas que operam em níveis do informal ao formal e nas construções 

composicionais. Assim, a implementação de sequências didáticas é um operador que tem 

a capacidade de tornar esses conhecimentos dialógicos e não independentes, pois em 

verdade não são, visto que a língua é una e indivisível em seu status nas relações sociais. 
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Sabe-se também que é por meio da constante formação docente que se vê uma 

saída para a integralização não só dos conteúdos da Língua Portuguesa, mas, também, 

para a intersecção das disciplinas que compõem o currículo escolar dos alunos do ensino 

fundamental dos anos finais, bem como na formação holística desse educando, visto que 

segundo Kronbauer e Simionato, (2008, p. 24) 

Estamos vivendo um processo de ruptura paradigmática que recusa a 

racionalidade técnica e o ensino cartesiano, se configurando como uma 

nova percepção de mundo, de homem, de ciência. As verdades 

absolutas dão lugar ao reino das incertezas; o conhecimento lógico e 

definido cede lugar ao conhecimento provisório. Construir o 

conhecimento tecido nas complexas redes contextuais de significações 

pressupõe assumir o processo pedagógico com objetivos e estratégias 

pedagógicas diferenciadas; a sala de aula passa a ser palco de 

discussões, de argumentações, de pesquisa. A discussão a partir da 

complexidade pressupõe acolher a investigação como princípio 

pedagógico norteador, onde professor e aluno se lançam na construção 

de projetos- de vida, de saberes. 

 

  O benefício de se implementar sequências didáticas no ensino/aprendizagem da 

Língua Portuguesa seria a superação tradicionalista e arcaica do fazer pedagógico, em 

que se ministram conteúdos de maneira estanque e para “sujeitos ilhas”, que não têm 

nenhuma relação social fora dos muros escolares, contrariando as asserções de Bakhtin 

(2016), para quem a linguagem é dialógica e feita por meio de enunciados em atitudes 

responsivas em que a palavra é o signo ideológico por excelência. 

 Nessa esteira, as sequências didáticas permitem ao professor de Língua 

Portuguesa desenvolver, juntamente com os alunos, um projeto de ensino que perpasse 

pelas competências de leitura, escrita e oralidade por meio da valorização dos gêneros 

textuais, agenciadores das práticas sociais e da variação linguística, garantidores da 

autonomia/emancipação linguística e das idiossincrasias de cada estudante. 

 A implementação desse fazer pedagógico demanda, além da iniciativa própria, 

conhecimentos linguísticos atualizados e uma competência lógica no desenvolvimento da 

prática pedagógica para que nenhum conteúdo se perca no meio do caminho ou seja 

ofuscado por outros, que tomaram maior relevo, por ser a área de grande domínio desse 

profissional. Nessa medida, vê-se que a formação continuada para o profissional da área 

de linguagem serve não apenas como atualização dos conhecimentos, mas sobretudo 

como aprendizagem da melhor maneira de se trabalhar esse ou aquele conteúdo que possa 

fornecer não só um aprendizado eficiente para si mesmo, mas para os discentes. Nesse 

caso, não pode haver apatia desses profissionais, pois segundo Antunes (2003, p.40) 



125 
 

 

o desinteresse pela teoria pode significar também uma incompreensão 

do que seja “teoria” e “prática”, de como uma e outra se interdependem 

ou se alimentam mutuamente. Como pode significar ainda uma certa 

acomodação dos professores, que, passivamente, esperam que alguém 

venha dizer a eles o que fazer e como fazer, dispensando-os, assim, do 

trabalho constante de estudar, de “estar atentos”, de pesquisar, de 

avaliar, de criar, de inventar e reinventar sua prática, o que naturalmente 

supõe fundamentação teórica, ampla, consistente e relevante. 

Não pode haver uma prática eficiente sem fundamentação num corpo 

de princípios teóricos sólidos e objetivos. Não tenho dúvidas: se nossa 

prática de professores se afasta do ideal é porque nos falta, entre outras 

muitas condições, um aprofundamento teórico acerca de como funciona 

o fenômeno da linguagem humana. 

 

 Nessa trilha, vê-se que o necessário para a implementação das sequências 

didáticas, sobretudo para a funcionalidade das aulas de Língua Portuguesa, passa pelo 

despertamento desse profissional para ser um pesquisador, que com os seus discentes, e 

não para eles, descortinem ou redescubram conhecimentos nunca vistos ou até então não 

percebidos. No entanto, em busca desse novo fazer para se tornar um professor-

pesquisador há um preço a ser pago, que é abandonar a poltrona do comodismo onde 

quase todas as perguntas e respostas já tem o seu lugar conhecido e as teorias e práticas 

já não são uma novidade e o passo a passo já se tem de cor.   

Noutro giro, sabe-se que só há ensino se houver aprendizado e, nesse afã, o aluno 

deve entrar nessa triangulação do processo de ensino-aprendizagem, pois se constitui em 

um dos principais elementos dessa metodologia, senão o fundamental. Por isso, é 

importante saber ensinar, porém essa condição só é efetivada se houver do outro lado 

alguém que queira realmente aprender. Assim, a presença de sujeitos motivados é crucial, 

porque a pesquisa é uma ação natural do homem. Na criança, como se sabe, há uma fase 

denominada de “fases dos por quês”, objetivando respostas, entendimentos daquilo que 

ainda lhe é estranho e obscurecido pelo desconhecimento, imaturidade, inexperiência, 

ingenuidade ou qualquer outra coisa, mas, semelhantemente à criança, o que se espera 

dos alunos é uma proatividade em busca do conhecimento.  

De fato, aprendizagem é transformação e não está dissociada daquele que ensina 

e nem daquele que aprende. Há uma ação conjunta nesse processo, pois como bem afirma 

Paulo Freire (1989 p.34), “ o ato de estudar, de caráter social e não apenas individual, se 

dá aí também, independentemente de estarem seus sujeitos conscientes disto ou não. No 

fundo, o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo, é expressão da 
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forma de estar sendo dos seres humanos, como seres sociais, históricos, seres fazedores, 

transformadores, que não apenas sabem, mas sabem que sabem.”   
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADOS E REFLEXÕES PROPOSITIVAS 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as análises realizadas nos livros da coleção SE 

LIGA NA LÍNGUA: Leitura, produção de texto e linguagem dos autores Wilton 

ORMUNDO e Cristiane SINISCALCHI, do 6º ano ao 9º ano, PNLD 2020-2023, no 

tocante às estratégias de ensino dos letramentos e ao modo como a variação linguística é 

abordada, ambos materializados nos gêneros textuais presentes nos referidos livros 

didáticos. A partir disso, serão apontados os direcionamentos oferecidos pela SEEDF em 

relação a esses temas nos programas de formação docente continuada dos professores de 

Língua Portuguesa, a fim de sanar eventuais deficiências nas práticas didáticas em sala 

de aula.  

A coleção foi oferecida aos alunos do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino 

da SEEDF. O material é distribuído pelo MEC em parceria com o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), que tem o papel de auxiliar o trabalho pedagógico dos 

professores na escolha das obras a serem trabalhadas em um triênio, sendo renovados 

posteriormente. O triênio dos livros compreende os anos de 2020 a 2023, estando, 

portanto, em vigor. A análise envolve todo o Ensino Fundamental II, do 6º ano ao 9º ano. 

Também serão apresentadas, de forma exemplificativa, reflexões propositivas para o 

fortalecimento dos letramentos e compreensão da variação linguística por meio dos 

gêneros textuais. 

 

 4.1 DAS ANÁLISES  

 

  Cada livro da coleção “Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem 

- 6º ao 9º ano- PNLD 2020-2023” é composto de 8 (oito) capítulos, sendo estes divididos 

em seções. Como exemplo, veja-se as seções Minha canção, que aparece no início e no 

final do volume, tendo por objetivo de “levar à fruição estética, à expressão e 

diversificação do conhecimento da rica produção musical brasileira”; Mais da língua, 

apresentando “um conjunto de informações e de atividades que estimulam reflexões sobre 

a língua e outras linguagens”; a seção Se eu quiser aprender mais, aprofunda a exploração 

de um aspecto do gênero em estudo; a seção Meu [gênero] na prática, apresenta o passo 

a passo de propostas de produção referentes ao texto em estudo; a seção Textos em 
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conversa, busca a intertextualidade entre os demais gêneros abordados no capítulo por 

semelhança temática; a seção Transformando gênero em gênero, propondo a 

reelaboração de um texto estudado para adequá-lo a um novo gênero; a seção Na prática, 

em que se apresenta textos de variados gêneros para análise linguística e percepção dos 

efeitos de sentido; a seção Entre saberes, trazendo atividades associadas ao meio 

jornalístico/midiático e às práticas de estudo e pesquisas referentes à vida pública; a seção 

Conversa com arte, propõe o estudo de linguagens artísticas relacionado aos gêneros; a 

seção Expresse-se, objetiva o exercício de outras linguagens além da verbal e a 

divulgação da arte; a seção Leitura puxa leitura articula as leituras realizadas no capítulo 

em estudo bem como sugestões de outra e a seção Biblioteca cultural em expansão, 

indicações de leituras a partir de obras previamente conhecidas no capítulo estudado. 

A análise observará as principais características apresentadas em cada gênero 

textual para a construção de um roteiro de possibilidades para o ensino-aprendizagem dos 

letramentos e da variação linguística. O critério de análise ocorrerá por habilidades (oral, 

leitura, escrita, variação linguística, gramática normativa) seguida de reflexões teórico-

didáticas ancoradas em teóricos da área para que o ensino dos letramentos e da variação 

linguística se amplie de maneira mais significativa nas práticas sociais dos alunos e na 

vida escolar. As reflexões para este trabalho levarão em consideração, entre outros, o 

magistério de Antunes (2003, p.122) que assim resguarda: 

 

Com efeito, um ensino que priorize ampliar as habilidades dos alunos como 

sujeito interlocutor, que fala, ouve, escreve e lê textos, prevê objetivos amplos, 

flexíveis, relevantes e consistentes: de fala, escuta, escrita e leitura de textos. 

Objetivos que comtemplem o exercício da linguagem como um todo, 

internamente e em harmonia com os contextos sociais em que acontecem. 

Atividades que envolvem operações globais correspondem ao que as pesquisas 

em psicolinguística comprovaram como sendo as mais relevantes, uma vez que 

a percepção, em qualquer nível, não se realiza por pedaço, mas aos blocos, em 

unidades integradas. 

 

 Desse modo, os estudos abrangerão questões teóricas e práticas desenvolvidas 

nessa coleção de livros, baseando-se nas características composicional, formal, linguística 

e no estilo individual que cada gênero comporta, bem como em relação às referidas 

práticas sociais que deles fazem parte.  
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4.1.1 O ensino da oralidade: 

 

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos 

por enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras 

isoladas). (BAKHTIN, 2011, p. 283). 

O processo da fala, compreendida no sentido amplo como processo de 

atividade da linguagem tanto exterior como interior, é ininterrupto, não tem 

começo nem fim. A enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um 

oceano sem limites, o discurso interior. As dimensões e as formas dessa ilha 

são determinadas pela situação e por seu auditório. (BAKHTIN, 1995, p. 125). 

 

 

6º ano: 

 

 Nesse manual didático pode-se perceber a habilidade de leitura ser trabalhada 

por meio de alguns gêneros textuais, como retrato, história em quadrinho, entrevista, 

videoclipes, que serão vistos logo mais de modo detalhado.  

 A seção “Expresse-se!”, pág. 44, traz inicialmente o conceito de retrato 

(representação de uma pessoa ou de um grupo com base em um modelo vivo, em 

fotografias, em documentos ou na própria memória do pintor ou em sua imaginação) e 

logo abaixo apresenta algumas imagens, cujas observações dos retratos foram 

direcionadas por perguntas interpretativas que deveriam ser respondidas. Não se sabe se 

oralmente ou por escrito no caderno, pois o comando das questões não aponta a forma 

como deveriam ser respondidas.  

 Na seção “Mais da língua”, pág.90, há a explanação dos assuntos “Escrever não é 

o mesmo que falar” e “Planejamento da fala e da escrita”, ambos explicando as 

diferenciações entre a linguagem escrita e a falada.  Os temas foram abordados por 

meio de uma tirinha e de uma transcrição de vídeo de uma entrevista, valendo-se das 

muitas características que apontam esses gêneros em estudo, tais como a linguagem não-

verbal, no caso da tirinha, e repetições de palavras escritas para representar a linguagem 

falada na prática da entrevista.  

 No entanto, em ambos os gêneros, o ensino da oralidade pautou-se na fala 

“escrita” das personagens ali presentes ou nas observações faciais dos personagens da 

tirinha, cujas descobertas deveriam ser respondidas no caderno. Mais uma vez, o comando 

ficou lacônico, visto que se a habilidade trabalhada é a oralidade, não se pode desenvolver 

tal prática escrevendo as respostas em um suporte, mas sim praticando oralmente.  
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 A seção “Planejamento da fala e da escrita”, pág. 91, apresenta uma atividade 

baseada numa transcrição de uma entrevista, cujo texto resultante é fiel às palavras 

pronunciadas pelos interlocutores. Assim, podem-se identificar na atividade escrita as 

características da fala do jornalista e de seu entrevistado por meio dos usos de reticências, 

fonemas alongados, repetições de palavras e algumas orações incompletas. Nesse sentido, 

há que se ter em mente que, segundo Koch (2005, p.123), 

 

A repetição tem sido, tradicionalmente, avaliada de forma negativa. (...). No 

entanto, apesar de tais atitudes negativas relativamente à repetição, ela 

constitui uma constante, na conversação quotidiana, em qualquer palestra ou 

discussão, em aulas e exposições em geral, na interação com familiares ou 

colegas. Trata-se, na verdade, de uma estratégia básica de estruturação do 

discurso: os textos que produzimos apresentam uma grande quantidade de 

construções paralelas, repetições literais enfáticas, pares de sinônimos ou 

quase sinônimos, repetições da fala do outro e assim por diante. 

 

 Vê-se que a aplicação da oralidade na atividade proposta se deu por meio de 

perguntas interpretativas que objetivavam aferir o motivo do uso de reticências na fala do 

entrevistado e das repetições de palavras, como se fosse possível atingir os efeitos de 

sentido de um diálogo real, transcrito como sendo um modelo de uma conversa, que, na 

prática, deveria ser enunciativa, dialógica.  

 Nesse sentido, rememora-se os ensinos de Bakhtin (2011, p. 273), que assim 

assegura: 

 (...) uma vez que esses esquemas abstratos, mesmo não sendo apresentados 

diretamente como reflexo da comunicação discursiva real, tampouco são 

completados por alusões a uma maior complexidade do fenômeno real. Como 

resultado, o esquema deforma o quadro real da comunicação discursiva, 

suprimindo dela precisamente os momentos mais substanciais. Desse modo, o 

papel ativo do outro no processo de comunicação discursiva sai extremamente 

enfraquecido. 

 

 

 Na mesma página 91 do livro, é destacada uma caixa de diálogo explicando o que 

é a entonação na fala (variação no modo de emitir um enunciado), a partir dos seguintes 

exemplos “ele é seu amigo” e “ele é seu amigo?”. Neste caso, o ensino é um tanto 

intrigante, visto que a entonação é dada nos atos de fala em uso da linguagem, isto é, pelo 

tom que é dado ao emitir-se determinado enunciado, servindo-se as pontuações apenas 

como marco demonstrativo na escrita de como deveria ser a fala, mas a verdadeira 

entonação só pode ser vista nas interações entre interlocutores, pois demandam uma série 
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de contextos e fatores que não se encontram no texto escrito. Mais uma vez, invoca-se o 

ensino de Bakhtin (2011, p.275), que assim diz (...) a alternância dos sujeitos do discurso, 

que cria limites precisos do enunciado nos diversos campos da atividade humana e da 

vida, dependendo das diversas funções da linguagem e das diferentes condições e 

situações de comunicação, é de natureza diferente e assume formas várias. 

 Na sequência dos estudos da oralidade, pág.93, há uma explanação distintiva entre 

língua falada e língua escrita, cujas divisões quanto ao nível de monitoramento se deram 

na ordem de informal, mais ou menos formal, formal, além de alguns apontamentos.  

Vejam-se as seguintes asserções20:  

 

 Atendo-se às informações acerca da língua falada, vê-se que houve, por meio de 

descrições conceituais, a tentativa de ensino das estratégias da fala por meio do 

monitoramento linguístico, que, a depender do contexto de uso, pode ser um bate-papo 

presencial, uma entrevista com personalidade da política ou, conforme o manual didático, 

uma palestra para profissionais da saúde.  

 Contudo, para Bakhtin (2011, p.210), as orientações são no sentido de que “a 

situação social sempre determina qual será a imagem, a metáfora e a forma de enunciar”, 

revelando que esses padrões linguísticos apresentados no referido quadro não são tão 

fixos como parece ser quanto à formalidade ou a informalidade da fala. Em Faraco (2008), 

há graus de monitoramento que podem ir do mais informal (situação de baixo 

monitoramento) até o mais formal (situação de alto monitoramento).   

 
20 Nesse momento, por se tratar da habilidade oral, serão analisados as questões referentes somente à língua 

falada. Os temas referentes à língua escrita serão vistos quando do estudo dessa habilidade. 
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  Continuando, nota-se que a análise do gênero videoclipe, na seção “Expresse-

se!”, pág. 104, segue com o mesmo formato de ensino, havendo uma breve descrição da 

importância do gênero e um comando para que os alunos usem uma ferramenta de busca 

da internet para localizar o videoclipe “Passarinhos”, de Vanessa da Mata e Emicida. 

Após esse comando de acesso à internet e vista do videoclipe, segue-se como de costume, 

isto é, com perguntas que devem ser respondidas com base no material assistido. Para o 

ensino da oralidade no manual didático, é necessário trazer como referência novamente 

as reflexões de Schneuwly e Dolz (2004, p. 82). 

 
(...) criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios 

múltiplos e variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das 

noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de 

suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de comunicação 

diversas.  

 

 Assim, os contextos de produção da oralidade real são de suma importância para 

os alunos, pois somente assim se terá exercido essa habilidade como deve acontecer na 

prática e não se criar formas dirigidas em estudos de leitura e interpretação de texto oral, 

que não refletem a discursividade de fato que a oralidade se propõe nos contextos reais 

de comunicação. Nesse sentido, Antunes (2003, p.24) adverte que: 

(...) uma generalizada falta de oportunidades de se explicar em sala de aula os 

padrões gerais da conversação, de se abordar a realização dos gêneros orais da 

comunicação pública, que pedem registros mais formais, com escolhas lexicais 

mais especializadas e padrões textuais mais rígidos, além do atendimento a 

certas convenções sociais exigidas pelas situações do “falar em público”. 

 

 Aqui se deve resgatar a importância das instruções de Paulo Freire (1989), quando 

instrui que o processo de ensino deve partir da língua falada, ou seja, da oralidade e não 

da língua escrita, pois, conforme Silva (2004, p.75), o falante nativo já é senhor de sua 

fala quando entra na escola e, conforme Moura (2020, p. 94), o ensino que parte da 

oralidade para a escrita evita muitos atropelos e futuros preconceitos linguísticos vividos 

ou reforçados por uma postura docente inadequada, além de valorizar o conhecimento 

cultural de base e o idioleto, ambos trazidos pelos alunos de comunidades rurais ou 

urbanas. 

 Desse modo, vê-se nos manuais um certo número de propostas para se trabalhar 

com a oralidade, no entanto, esse ensino ainda se perde, voltando-se aos esforços 

interpretativos executados por meio da escrita ou apenas de uma conversa informal com 
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o professor ou com o colega de classe em um bate e volta de perguntas e respostas escritas 

no livro didático. Como se sabe, não é assim que acontece na prática discursiva, pois, 

conforme Bakhtin (2011, p. 272), cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados.  

 A título de reflexão, tem-se visto nos ensinos de Língua Inglesa atividades de 

interpretação de textos que sugerem um diálogo entre falantes nativos dessa língua. 

Porém, o aspirante a uma língua estrangeira dificilmente poderá entender como funciona 

na prática esse diálogo se de fato não o fizer de modo natural e espontâneo, perguntando 

e respondendo aquilo que realmente deseja saber ou entender sem estar cumprindo um 

protocolo de perguntas e respostas previamente escrito. A despeito desse tema, Bakhtin 

(2011, p.282) assegura que: 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 

gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado 

campo da comunicação discursiva, por considerações semânticos-objetais 

(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 

composição pessoal dos seus participantes. 

 

 

 Assim, se esse tipo de ensino de língua estrangeira é reprovável nas mais 

despreparadas escolas de idiomas, não se evidenciam as razões pelas quais essa prática 

ainda permanece presente nos ensinos de língua materna, demonstrando que o falante 

nativo ainda merece cuidados redobrados quanto a essa habilidade oral, pois ainda não 

sabe falar adequadamente e também não sabe identificar os efeitos de sentidos criados 

em um texto oral. Ao passar primeiro pela escrita, subverte a ordem Freireana.  

 Ainda em conformidade com os estudos de Moura (2020, p. 94), 

o ensino da língua que vale a pena é aquele voltado para a valorização do meio 

e dos sujeitos nele inseridos. Cumpre destacar que o meio não é só aquele 

territorial, mas também o social, em que a língua é vista como um organismo 

vivo, que muda diariamente conforme as interações ocorridas. 

  

 Os gêneros orais fazem parte da vida e das atividades humanas, conforme estudos 

prévios, visto que são parte constitutiva de uma determinada sociedade. Eles se espalham 

e se diversificam para dar conta das inúmeras demandas sociais de interação. Ademais, 

constituem um inventário dos eventos sociais mediados pela linguagem, uma determinada 

instituição, grupo, reunião, sendo que essa habilidade oral não pode ser desprezada ou 
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pormenorizada a apenas eventos informais ou tidos como já conhecidos, dispensando, por 

isso, reflexão e análise. 

 No entanto, o desenvolvimento dessa competência é um pouco diferenciado, visto 

que, conforme Marcuschi (2008), há uma dificuldade de monitoramento do gênero oral 

para fins de ensino-aprendizagem, que deveria, nesse caso, ser gravado ou filmado para 

uma melhor apreciação desse material linguístico. A BNCC (2017, p.78-79), sabendo 

dessa dificuldade em se operar com esse ensino, traz em seus escritos uma lista 

exemplificativa de como poderia ocorrer esse magistério. Veja-se: 

 

Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em 

situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, 

webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, 

debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem 

efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist 

comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de 

podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em 

situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo 

temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de 

atuação. 

 

7º ano 

 O estudo da oralidade no livro destinado a esse ano escolar encontra-se no capítulo 

1, em que o gênero textual “notícia” permeia toda a unidade. As reflexões básicas quanto 

à oralidade estão situadas nas páginas 26 a 30, na seção “Se eu quiser apreender mais”. 

De início, apresenta uma definição do que seja “A fala em situação pública” nos seguintes 

termos:  

ao contrário de um bate-papo, as notícias faladas, as palestras e outros gêneros 

orais não são espontâneos. Eles contam com certo planejamento porque são 

situações de fala pública, produzidas quase sempre para explicar, informar 

algo. Os ouvintes esperam acompanhar uma fala organizada e clara. 

(ORMUNDO. SINISCALCHI, 2018, p. 26.) 

 

 Na sequência, segue uma notícia produzida ao vivo, servindo de base para alguns 

quesitos de interpretação textual a respeito dessa leitura, dentre os quais o questionamento 

seguinte desperta especial atenção: “d) A fala de Lívia contém mais marcas de oralidade 

e é menos fluente do que a da repórter Viviane Abreu, que tratou do terremoto na Bolívia 

(leitura 2). O que pode explicar a maior organização de Viviane?”.  

 A esse respeito, verifica-se que a fala da Lívia (repórter) pode ser caracterizada 

como uma fala menos elaborada de acordo com a norma-culta e com o nível de 
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monitoramento médio, isto é, do cidadão comum, que não é muito letrado, mas que 

também não desconhece as normas da linguagem, usando-as de maneira espontânea, 

interativa e, às vezes, com prolongamentos de sílabas tônicas em algumas palavras. De 

maneira diversa, a fala da repórter Viviane (âncora – no estúdio), representada por escrito 

na leitura 2, demonstra um total domínio da norma-culta e um nível bastante alto de 

monitoramento linguístico. Agora quanto à pergunta “O que pode explicar a maior 

organização de Viviane?”, uma possível resposta pode estar em Bagno (2013, p. 80-81), 

quando aponta que há por parte dos autores de livros didáticos uma  

consideração inadequada entre a norma-padrão (erroneamente designada como 

“norma culta”) e uma variedade ou variante da língua (definida como a que 

goza de “maior prestígio na sociedade” ou que aparece em “textos formais”). 

Como não se define ao certo, nas coleções analisadas, o que é esse padrão, 

ficamos sem saber se se trata dos usos autênticos da língua pelos falantes 

urbanos letrados ou do modelo idealizado codificado nas gramáticas 

normativas. 

 

 Em Bagno (2013), porém, não se encerra a discussão, pois não se sabe quais os 

encaminhamentos que serão dados em sala de aula para se justificar essa maior 

organização da fala da âncora Viviane, visto que não estão evidenciados no livro do aluno. 

Realmente, não se sabe se estão buscando um ideal de linguagem oral, reforçando tal 

prática por meio desse exemplo mais voltado para a norma-padrão (ou culta), ou se os 

autores do livro didático creem que na espontaneidade da fala não há uma organização e, 

por isso mesmo, é uma fala informal, desprestigiada. Nesse sentido, vale a pena as 

reflexões de Koch (2005, p.81), a qual diz que o texto falado “não é absolutamente, 

caótico, desestruturado, rudimentar. Ao contrário, ele tem uma estruturação que lhe é 

própria, ditada pelas circunstâncias sociocognitivas de sua produção e é à luz dela que se 

deve ser descrito e avaliado”. 

 Na seção “Momento de produzir”, páginas 64-65, encaminha-se para que os 

alunos planejem e façam uma entrevista na prática. As explicações do que deve conter 

esse gênero textual são passadas em detalhes, esmiuçando como deve ser a passagem da 

teoria para a prática. Após os procedimentos operacionais de organização da atividade, a 

entrevista deverá ser filmada e enviada para uma comissão organizada pelos próprios 

alunos para avaliar o cumprimento ou não das exigências no que diz respeito à qualidade 

do vídeo, linguagem e conteúdo. As regras de avaliação foram pré-definidas, tais como 

“a entrevista se inicia com a apresentação do entrevistado e de sua relação com o tema?; 
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o entrevistador não invadiu a fala do entrevistado?; a linguagem e o tratamento usados 

estão adequados ao entrevistado; o entrevistador seguiu as variedades de prestígio?”. 

 Feitas as avaliações pela comissão, com o acompanhamento do professor, o vídeo 

será postado em um blog. A mesma comissão avaliadora deverá escrever um texto breve 

para constar no blog, apresentando o trabalho produzido pelos demais alunos. A 

apresentação dos vídeos no blog deverá conter imagens e ilustrações que permitam o 

enriquecimento do trabalho.  

 Nessa atividade, pode-se perceber as habilidades da oralidade e da escrita 

caminharem mutuamente juntas, o que deveria normalmente acontecer, diga-se de 

passagem. Assim, essas duas habilidades puderam ser exploradas conjuntamente, 

ensejando maior conexão e significância entre as atividades propostas, que de fato 

trabalharam a oralidade na prática, além de proporcionar um trabalho de verossimilhança 

com as atividades desenvolvidas por jornalistas e entrevistadores, aproximando-se muito 

das práticas sociais além dos muros escolares. Nessa esteira, as asserções de Koch (2005, 

p.77) são contributivas, pois dizem que 

Fala e escrita constituem duas modalidades de uso da língua. Embora se 

utilizem, evidentemente, do mesmo sistema linguístico, elas possuem 

características próprias.  

Isso não significa, porém, que fala e escrita devam ser vistas de forma 

dicotômica, estanque, como era comum até há algum tempo e, por vezes, 

acontece ainda hoje. 

 

 O trabalho idealizado pelos autores desse livro didático nesta série escolar parece 

que rompeu com essa dicotomia descabida entre fala e escrita. No entanto, nem tudo são 

flores e uma pequena reparação há de se fazer nas afirmações presentes nesse livro sobre 

essa temática. A atenção que se chama nesse momento é para as seguintes afirmações, 

que estão presentes no passo a passo avaliativo da comissão de alunos (p. 65) e, que, 

portanto, deverão ser obedecidas por eles. Então, ei-las: “a linguagem e o tratamento 

usados estão adequados ao entrevistado; o entrevistador seguiu as variedades de 

prestígio?” 

 Ora, se a comissão for seguir à risca tal comando e se houver uma atenção maior 

pelos alunos, eles perceberão que há uma incoerência entre o comando de verificar se a 

linguagem está apropriada ao entrevistado e a variedade de prestígio que deverá ser usada 

pelo entrevistador. Realmente, se o entrevistador usar a linguagem de prestígio - pensa-
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se que seja a norma culta - não estará de certo modo adequando à fala do entrevistado, 

visto que ele poderia apresentar qualquer variante da língua. Neste caso, o mais 

apropriado seria pedir para que esse entrevistador usasse a adequação linguística e não 

ser tão categórico quanto ao uso da variedade de prestígio. Nessa perspectiva, são 

verdadeiras as contribuições de Bagno (2013, p.79), ao assinalar que “Daí a importância 

da tarefa de letrar os aprendizes para que disponham de um amplo repertório de recursos 

linguísticos para as suas interações sociocomunicativas.” 

 8º ano 

 O estudo da oralidade desse ano escolar encontra-se fundamentado no gênero 

textual reportagem, que reverbera em todas as atividades de ensino-aprendizagem do 

capítulo 1. Depois dos estudos do gênero, que foram desenvolvidos por meio de leitura e 

interpretação de textos, bem como de questões interpretativas referentes às características 

desse gênero, passa-se ao estudo prático. 

 Nesse sentido, a oralidade é requerida por meio de uma reportagem que deverá 

ser filmada pelos alunos mediante o uso de um aparelho de celular e de um programa de 

computador para fazer as edições. Antes do resultado, que é a reportagem filmada, a turma 

deverá se separar em grupos e iniciar as investigações com pesquisas para levantamento 

de dados e preparar o roteiro que perseguirão até chegar à fase das filmagens. A 

reportagem cuida do tema “O que esperar dos jovens de 2030?”. Antes das filmagens, ou 

seja, do trabalho das atividades orais com os alunos, há um trabalho intermediário de 

leitura e escrita que encaminha as reflexões para o objetivo final. Interessante notar que 

fica a critério dos alunos a escolha do nível de formalidade que deverá ser empregado 

nessa reportagem filmada, considerando o tema, o veículo de divulgação e o público-alvo. 

Tal intento está de acordo com o que Bakhtin (2011, p.289) considerava, isto é,  

(...) cada enunciado se caracteriza, antes de tudo, por um determinado conteúdo 

semântico objetal. A escolha dos meios linguísticos e dos gêneros de discurso 

é determinada, antes de tudo, pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do discurso 

(o autor) centradas no objeto e no sentido. É o primeiro momento do enunciado 

que determina as suas peculiaridades estilístico-composicionais. 

 

 Dessa maneira, o trabalho deverá ser apresentado para a turma, que contará com 

um grupo que fará as avaliações, verificando o cumprimento de todas as exigências 

preestabelecidas para esse gênero textual. O grupo que emitirá as observações deverá 

igualmente apresentar sugestões de aprimoramento da reportagem. O grupo de 
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avaliadores não é fixo, pois deverá também apresentar a sua reportagem filmada, tomando 

o lugar de avaliador outro grupo de colegas. 

 Se porventura houver por parte de algum grupo a necessidade de fazer correções 

na reportagem para o cumprimento das exigências previamente estabelecidas para esse 

gênero textual, o grupo deverá reapresentar suas produções com as modificações para 

ciência da turma e dos avaliadores. 

  Após alcançadas todas as etapas dessa tarefa, a reportagem filmada deverá ser 

postada no blog, seguindo algumas outras exigências para esse gênero textual, que estão 

devidamente apontadas no manual didático. A postagem será feita pelo professor regente 

e não pelos alunos. 

 Essa atividade prática comporta muito mais do que a simples verificação da 

oralidade dos alunos. Ela trabalha as demais habilidades em conjunto, trazendo 

significância e completude para o trabalho realizado em sala, além de integrar saberes dos 

demais gêneros textuais, que vão sendo requisitados gradativamente de maneira 

subsidiária, mas não menos importantes. Nessa esteira, vale a pena conferir os estudos de 

Antunes (2003, p.10), pois resguardam que: 

(...) Com o devido cuidado para que não se crie a ideia falseada de que a fala 

se opõe à escrita, será interessante que o professor saiba ressaltar os pontos 

formais e funcionais em que os textos orais e os textos escritos são diferentes. 

Como se sabe, as modalidades oral e escrita da língua guardam similaridades 

e apresentam diferenças. O confronto entre uma e outra – desde que se 

considerem os mesmos níveis de registros (fala formal e escrita formal, por 

exemplo) – pode ser bastante produtivo para a compreensão daquelas 

similaridades e diferenças e para o entendimento das mútuas influências de 

uma sobre a outra.  

 

 Além das observações formais da língua, a atividade oral deveria ser postada em 

suporte digital, isto é, no blog com os devidos arranjos necessários para esse gênero 

textual, trabalhando as intergenericidades, que são bem interessantes. No entanto, não se 

verificou no manual didático quais seriam as ferramentas necessárias para a criação desse 

blog, tampouco se verificou uma reflexão a esse respeito, visto que, segundo Bakhtin 

(2011, p. 268), “a passagem do estilo de um gênero para outro não só modifica o som do 

estilo nas condições do gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova tal gênero”.  

 Não houve antecipadamente um trabalho explicativo sobre o funcionamento e 

nem sobre a maneira de criação dessa plataforma digital para que os alunos pudessem 
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postar as suas produções. Esse trabalho poderia ser realizado por algum profissional da 

área tecnológica, que levasse os alunos a uma sala de informática para que eles mesmos 

pudessem ter contato com esse letramento digital e enviassem as suas filmagens ao blog, 

ao invés do professor. 

 Seguindo o mesmo padrão pedagógico, a oralidade nesse ano escolar também é 

trabalhada no capítulo 3 desse livro didático por meio do gênero textual spot, cuja ideia 

principal é a divulgação de uma campanha publicitária de maneira rápida e com a opção 

de usar recursos sonoros para melhor representação daquilo que se pretende. O estudo de 

base dessa unidade são os gêneros textuais “Regulamento” e “Estatuto”, em que todas as 

atividades estão voltadas para o aprendizado desses gêneros. Assim, a fixação dos 

conteúdos é feita por meio da leitura e da interpretação textual de parte de um 

Regulamento para concurso e de parte do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

com atividades que trabalham tanto o conteúdo de cada gênero quanto à forma 

composicional. Os dois gêneros textuais estão sendo estudados conjuntamente porque, 

segundo os autores desse manual, eles guardam consigo uma semelhança, visto que 

ambos participam do mesmo domínio jurídico. 

 No entanto, esse fato por si só não é determinante para que esse estudo seja 

efetuado em conjunto, tendo em vista que tanto o estatuto quanto o regulamento teriam 

identidades próprias. Esses instrumentos guardam entre si muitas similaridades que não 

permitem distingui-los com clareza. Além disso, o magistério de Bakhtin (2011, p.323) 

resguarda que “As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de 

enunciados na comunicação discursiva. (...) Quando o enunciado é tomado para fins de 

análise linguística, sua natureza dialógica é repensada, é tomada no sistema da língua 

(como sua realização) e não no grande diálogo da comunicação discursiva.” 

 Após os estudos interpretativos dos gêneros textuais, as atividades práticas quanto 

à oralidade são iniciadas por meio da transformação de alguns artigos do Estatuto da 

criança e do Adolescente (ECA) no gênero textual spot (peça publicitária gravada), o que 

poderá ser feito por uma ou mais vozes, podendo, inclusive, fazer uso de músicas de fundo 

e efeitos sonoros. A comunicação deve ser rápida, pois é uma característica desse gênero. 

A turma deverá ser dividida em equipes, produzindo três spots cada. 

 Conforme Schneuwly e Dolz (2004, p. 95), “na oralidade para tornar esse 

comportamento observável, existe um só procedimento: a gravação, que transforma a fala 
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num objeto que o produtor ou o ouvinte pode escutar novamente; que pode ser, 

facilmente, comparado a outras falas;”. A ideia de se gravar a locução e ainda transformar 

esse áudio em um gênero textual em mídias digitais é extremamente relevante, pois 

modifica e ressignifica o ensino da língua, em consonância com as práticas sociais. 

 No entanto, quanto a trabalhar com as intergenericidades, permanece o mesmo 

vazio já apontado acima, pois não se expõe de maneira clara, no livro didático, como será 

feita a migração desse gênero. Não há descrições de como fazer, onde fazer, as 

ferramentas necessárias, onde publicar esse spot, já que se trata de uma peça publicitária. 

Mais uma vez é requisitado para esse ensino um profissional de outra área, que se 

trabalhasse em conjunto com o professor de linguagem, os letramentos dos alunos seriam 

ainda mais significativos. Por isso mesmo que a pedagogia da sequência didática é cabível 

nessa ocasião, já que as lacunas procedimentais e pedagógicas para o ensino seriam 

antevistas e previamente pensadas e trabalhadas de maneira dialógica, contribuindo para 

o enriquecimento cultural, social, cognitivo, tecnológico e linguístico do aluno. 

 

 9º ano 

 

 O ensino da oralidade está embasado no estudo do gênero “poema-protesto”, cujo 

objetivo é mostrar por meio do poema uma denúncia de ordem política e social. O gênero 

é explorado mediante questões interpretativas, objetivando alcançar os conteúdos de 

forma e de sentido das palavras usadas no poema, além de compreender os estudos da 

métrica e da rima. 

 Após as etapas iniciais de aprendizado desse gênero textual, os alunos são 

incentivados a produzir um poema-protesto. A habilidade oral é exercida mediante um 

vídeo que os alunos deverão gravar, fazendo uso de um editor de imagem ou apenas um 

celular. As instruções são para que esse poema-protesto tivesse uma produção 

multimodal, isto é, que apresentasse vários tipos de linguagem. A atividade deverá ser 

apresentada à turma e depois ser postada no blog, para ciência e comentário de todos os 

demais alunos. 

 As atividades orais em questão seguem o mesmo projeto didático presente nas 

séries anteriores, mantendo-se o processo de ensino-aprendizagem, pois se pretende 
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seguir uma cadência lógica de trabalho. No entanto, os velhos erros cometidos nos livros 

didáticos anteriores foram replicados neste último ano escolar. 

 Como exemplo disso, é pouco explorada a hibridização que há entre os gêneros 

textuais, dando a entender que o poema-protesto é uma espécie de ramificação do gênero 

poema. Confira-se o conceito oferecido pelo livro didático: “o poema-protesto é uma das 

formas do gênero textual poema. Nele, o eu lírico declara sua firme discordância e crítica 

em relação a algo: uma decisão política, um problema social, uma injustiça etc.”. 

(ORMUNDO. SINISCALCHI, 2018, p.21). 

 Assim, quando um gênero assume a função de outro gênero ou se imbricam e se 

interpenetram para constituírem novos gêneros, como bem afirma Bakhtin (2011), há 

nesse caso a mescla de gêneros textuais e, por conseguinte, a formação de outro gênero. 

A importância disso é para que o aluno não tome como modelo estanque a forma e 

conteúdo similares entre todos os gêneros textuais, que se interpenetram e formam outros. 

Omitir essa singularidade dos gêneros textuais é desconsiderar a importância desse 

fenômeno recorrente entre os mecanismos de produção e da interação entre os sujeitos. 

 Quanto à publicação do trabalho nas redes sociais, a exigência, por si só, não causa 

embaraço, porém, não existem orientações claras a respeito da forma e dos meios 

necessários à consecução da atividade nos meios digitais, não ficando estabelecido como 

será desenvolvida essa etapa requisitada pelo livro didático, haja vista que se tem como 

análise o manual do aluno, portanto, as instruções deveriam ser bem claras.  

 No tocante à apresentação oral, que é o objetivo principal do trabalho, as 

orientações acerca dessa etapa acabaram sendo esvaziadas em razão das muitas instruções 

ou observações relativas à produção de uma filmagem multimodal a ser realizada pelos 

alunos. Nesse aspecto, deixou-se de cumprir a finalidade pretendida que é desenvolver as 

habilidades orais. Nesse sentido, conforme Schneuwly e Dolz (2004, p.184).  

(...) se a exposição vem de uma longa tradição e é constantemente praticada 

sem que um verdadeiro trabalho didático tenha sido efetuado, sem que a 

construção da linguagem expositiva seja objeto de atividades de sala de aula, 

sem que estratégias de concretas de intervenção e procedimentos explícitos de 

avaliação sejam adotados. Deste ponto de vista, a exposição permanece como 

uma atividade bastante tradicional. 

 

 Realmente, se a atividade proposta não busca melhorar o desenvolvimento dos 

elementos de emancipação e competência linguística no manuseio dos diversos gêneros 
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orais, tal ensino não pode ser tido como efetivamente trabalhado, só porque teve como 

produto uma filmagem. 

 Desta forma, pode-se perceber que, embora a oralidade seja uma das habilidades 

desenvolvidas desde a tenra idade, não é pelo fato costumeiro de sua existência que não 

se deve sistematizá-la por meio do ensino-aprendizagem em seus aspectos mais 

complexos, como, por exemplo, estudar uma exposição oral pública. A sistematização 

dessa habilidade passa pela organização da oralidade e da escrita, reconhecendo que há 

uma dinâmica preestabelecida entre os interlocutores em turnos de voz. O ensino da 

oralidade passa também pelo reconhecimento e valorização de que há aspectos variáveis 

nesse ensino, pois não se pode menosprezar a fala que cada estudante traz para a sala de 

aula, pois disso depende a identidade individual e social do discente.  

  

 4.1.2 O ensino da leitura: 

 

(...) é pela leitura que se apreende o vocabulário específico de certos gêneros 

de textos ou de certas áreas do conhecimento e da experiência. É pela leitura, 

ainda, que aprendemos os padrões gramaticais (morfológicos e sintáticos) 

peculiares à escrita, que apreendemos as formas de organização sequencial 

(como começam, continuam certos textos) e de apresentação (que formas 

assumem) dos diversos gêneros de textos escritos. (ANTUNES, 2003, p. 75). 

 

6º ano 

 

A seção “Leitura puxa leitura” é uma proposta didática do manual em análise que 

busca uma articulação entre as leituras desenvolvidas no capítulo e ainda propõe futuras 

leituras para complementar o aprendizado. Em conjunto com as propostas de leitura, 

encontra-se a seção “Biblioteca cultural em expansão”, cuja intenção é de ampliar as 

obras de todo gênero cultural e artístico. As referidas seções “Leitura puxa leitura” e 

“Biblioteca cultural em expansão” são vistas intercaladamente entre os capítulos do livro, 

estando assim presentes nos capítulos 1, 3, 5 e 8. 

O capítulo 1, tendo por estudo principal o gênero “diário”, apresenta as seguintes 

sugestões de leitura na pág. 46: “O diário de Zlata: a vida de uma menina na guerra”, “O 

diário de Anne Frank”, “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” e “Museu da 
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Pessoa”. Após as indicações das leituras e dos sites para visitação, há incentivos para cada 

proposição, mostrando o porquê da leitura ou do acesso ao link informado. Na seção 

“Biblioteca cultural em expansão” encontram-se outras sugestões, tais como o livro 

“Extraordinário, de R. J. Palacio” e o filme de “Billy Elliot, de Stephen Daldry”, entre 

outros. As indicações são seguidas de uma breve sinopse, encorajando os leitores ou os 

espectadores a adquirir o livro ou assistir ao filme. 

Em relação ao gênero textual objeto do capítulo, trata-se do “Diário: registro do 

eu no mundo”, que conta a história de uma menina de 12 anos, narrando para as suas 

amigas como foi a acampamento no qual estivera. Depois desse relato e das reflexões 

sobre este gênero, as proposições de leitura e de outros materiais instrutivos presentes na 

unidade guardam entre si uma dialogicidade temática quanto ao gênero em estudo e 

quanto ao tema proposto para o ensino-aprendizagem, enfocando também o Estatuto da 

Criança, cujo conhecimento é sempre pertinente, demonstrando uma preocupação social 

frente aos alunos.  

No entanto, em relação aos demais capítulos 3, 5 e 8, não há tanto empenho nas 

indicações de livros ou de outros suportes para leitura e aperfeiçoamento, embora 

guardem correspondência entre os temas, porém apresentam-se desprovidos de 

significância social, cultural, histórica, não despertando, assim, o interesse do aluno em 

procurá-los. Como exemplo desse laconismo, há no capítulo 5 o estudo de um poema de 

Arnaldo Antunes. Mais adiante, na seção “Leitura puxa leitura”, pág. 172, foram 

acrescentadas as seguintes indicações: “Site de Arnaldo Antunes”, para conhecimento 

desse artista; “Site de Sérgio Capparelli”, que oferece vários tipos de leitura, inclusive 

sobre games; “Blogspot de Al-chaer”, para conhecer outro jeito de se fazer poesia, e os 

“Dez melhores poemas de Drummond”, para conhecer a poesia do mais importante poeta 

da Língua Portuguesa. Todas as indicações constam de site para ser acessado pelo aluno.  

Embora diversificadas, as leituras podem não despertar nesse público jovem o 

interesse de conhecer e se aprofundar nas obras de Arnaldo Antunes, por exemplo, mesmo 

porque não há como verificar as condições de acesso à internet do aluno, seja na escola 

ou em casa, fazendo com que esses conhecimentos não sejam efetivos e não façam a 

dialogicidade pretendida pelos autores do livro didático, o que poderia ser contornado se 

houvesse mais opções acessíveis para esse público como, por exemplo, poemas que estão 

acessíveis na biblioteca da escola ou em salas de leitura.  Nesse sentido, os ensinamentos 

de Solé (1998, p. 22) são pertinentes quando dizem que: 
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(...) a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto; neste processo 

tenta-se satisfazer os objetivos que guiam sua leitura. (...) envolve a presença 

de um leitor ativo que processa e examina o texto. Também implica que sempre 

deve existir um objetivo para guiar a leitura; em outras palavras, sempre lemos 

para algo, para alcançar alguma finalidade.  

 

Nessa esteira, pertinentes as reflexões de Moura (2020, p. 94), para quem Freire 

(1989) não incentivava a leitura de livros indiscriminadamente, mas advertia que se 

tivesse uma percepção antecipada de que antes mesmo de qualquer leitura das palavras, 

houvesse a precedência da leitura de mundo, servindo como esteio significativo e 

interpretativo que antecede toda e qualquer leitura de sintagmas ou morfemas na 

construção de palavras. Esse ensino advertia para que a leitura fizesse sentido e 

obedecesse a projetos de práticas sociais mais amplos na vida do educando. 

Conforme Solé (1998, p. 22): 

Os textos que lemos também são diferentes e oferecem diferentes 

possibilidades e limitações para a transmissão de informação escrita. (...) O 

conteúdo muda, naturalmente, mas não se trata apenas disto. As diferentes 

estruturas do texto - ou “superestruturas” (VAN DIJK, 1983) - impõem 

restrições à forma em que se organiza a informação escrita, o que obriga a 

conhecê-las, mesmo que intuitivamente, para se compreender esta informação 

de forma adequada. 

 

Assim, é preciso dar especial atenção aos diversos gêneros que circulam no 

ambiente escolar, pois é por meio deles que as práticas sociais acontecem e os 

multiletramentos podem ser trabalhados de maneira significativa e contextualizada por 

meio da leitura de vários textos em vários suportes e modalidades, servindo a escola muito 

mais como fomentadora de leituras múltiplas e instrutivas e que se coadunem não só com 

o plano escolar, mas que dialoguem com a realidade vivida por cada comunidade escolar. 

 

7º ano 

 As seções “Leitura puxa leitura” e “Biblioteca cultural em expansão”, que cuidam 

dessa habilidade nessa série escolar, estão dispostas nos capítulos 3, 4 e 5, e trazem 

proposições de leituras que visam a ampliação dos temas estudados em cada capítulo, 

conforme os autores do livro didático. 
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Nesse sentido, as leituras indicadas nas páginas 114, 150 e 180 são baseadas no 

gênero textual presentes em cada capítulo. Assim, no capítulo 3 é estudado o gênero 

textual “conto fantástico”, do autor Moacir Scliar, e entre as sugestões de leitura no final 

do capítulo estão: “O centauro no jardim”, “Max e os felinos”, que são mais uma obra de 

Moacir Scliar; “A vida de Pi”, que parece ter sido uma história plagiada de Moacir Scliar, 

conforme o jornal britânico The Guardian; e “As aventuras de Pi”, que é um filme de 

aventura. 

As leituras exploram bem o gênero textual estudado, permitindo, caso o aluno 

tenha interesse, um aprofundamento nesse tipo textual. No entanto, quando se pretende 

formar leitores responsivos, críticos e conhecedores da realidade das múltiplas leituras, a 

exploração de um único autor talvez não seja tão interessante. Dever-se-ia abrir mais o 

leque de opções das leituras, até mesmo para efeitos de comparação entre as linguagens 

e estilos de escrita, que, às vezes, agrada a um e não a outro, sendo, nesse caso, mais 

democrático nas indicações para possibilitar inclusive a livre escolha do estudante. 

A seção “Biblioteca cultural em expansão” traz mais algumas sugestões para o 

aluno que tenha gostado do gênero “conto fantástico”: “As crônicas marcianas, de Ray 

Bradbury”, “Eu, robô, de Isaac Asimov” e “O guia do mochileiro das galáxias, de Douglas 

Adams”. Todas as indicações vêm com uma pequena sinopse do que será encontrado nos 

livros, objetivando o incentivo pela leitura. 

O capítulo 4 segue com o estudo do gênero textual “poema narrativo” e o capítulo 

5 com o gênero “Texto teatral”, sendo que todas as expansões de leitura seguem o mesmo 

modelo visto no capítulo 3, ou seja, as leituras são indicadas com base no gênero textual 

estudado. 

As propostas de leitura realizadas dessa maneira suscitam um processo de leitura. 

De acordo com Solé (1998), existem modelos hierárquicos ascendentes de leitura – 

buttom up – e modelos descendentes – top down, cada um deles com particularidades 

especiais. No caso das indicações de leituras baseadas no mesmo estilo dos gêneros 

textuais, previamente estudados a cada capítulo, o processo revela um modelo 

descendente, isto é, top down, cuja descrição, conforme Solé (1998, p.24) segue-se:  

(...) O leitor não procede letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e seus 

recursos cognitivos para estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto, 

fixando-se neste para verificá-las. Assim, quanto mais informação possuir um 

leitor sobre o texto que vai ler, menos precisará se “fixar” nele para construir 

uma interpretação. Deste modo, o processo de leitura também é sequencial e 
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hierárquico, mas, neste caso, descendente: a partir das hipóteses e antecipações 

prévias, o texto é processado para a sua verificação. 

 

  Nesse caso, segundo Solé (1998, p. 24), as propostas de ensino geradas por este 

modelo enfatizaram o reconhecimento global de palavras em detrimento das habilidades 

de decodificação, que nas concepções mais radicais são consideradas perniciosas para a 

leitura eficaz. Ainda sobre esse assunto, Antunes (2003, p. 28) alerta que: 

 

Uma atividade de leitura cuja interpretação se limita a recuperar os elementos 

literais e explícitos presentes na superfície do texto. Quase sempre esses 

elementos privilegiam aspectos apenas pontuais do texto (alguma informação 

localizada num ponto qualquer), deixando de lado os elementos de fato 

relevantes para a sua compreensão global (como seriam todos aqueles relativos 

à ideia central, ao argumento principal defendido, à finalidade global do texto, 

ao reconhecimento do conflito que provocou o enredo da narrativa, entre 

outros). 

 

Assim, o desenvolvimento da habilidade de leitura nos alunos da Educação Básica 

não é uma tarefa tão simples como parece ser. Também não é por indicação de muitas 

leituras que se formará leitores assíduos e críticos, nem é pela quantidade de leitura 

indistinta que se faz um letrado, mas será pela qualidade oferecida nas atividades de 

leitura, comprometidas com o fazer inferências, emitir opiniões a respeito do texto lido e 

apontar propostas de intervenção ao tema lido, mobilizando os conhecimentos sobre a 

língua. Nessa empreitada, a participação do professor, como guia dessa leitura 

interpretativa, é de sua importância para que se deixe de formar decodificadores que 

emitem apenas o que está escrito.     

8º ano 

A habilidade é trabalhada nos capítulos 2, 5, 7 e 8 do livro didático. As indicações 

de leitura, de filmes, bem como as sugestões de acesso a sites de pesquisas são baseadas 

nos estudos de cada gênero textual presente em cada seção. 

No capítulo 2, por exemplo, o gênero que perpassa toda a seção é o “rap”, cujas 

recomendações são “Entrevista com MC Soffia”; o filme “Moana”; o livro “Eu sou 

Malala”; o blog “O futuro do hip-hop”. Todas as indicações são acompanhadas de uma 

sinopse para incentivo dos alunos. 
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No capítulo 5, o gênero textual de base é o “Roteiro de cinema”. As sugestões 

para ampliação de leitura e conhecimento são o filme “As aventuras de Pi”, dirigido por 

Ang Lee; o livro “Max e os felinos”, escrito por Moacir Scliar; o mangá “Sailor Moon”, 

série criada por Naoko Takeuchi, entre outras leituras. Como se percebe, há muitas 

sugestões de leituras e algumas delas guardam a representatividade das características do 

gênero textual de base. Porém, algumas das recomendações muito provavelmente não 

integram o arsenal literário da biblioteca ou da sala de leitura da escola. Além do que a 

quantidade de leitura aconselhada não significa na prática a qualidade desta e nem tem, 

por si só, o poder de capacitar o leitor para que o leia bem, isto é, leia o mundo e não a 

palavra, conforme Paulo Freire (1989). Nesse sentido, os ensinamentos de Riolfi. [et.  al] 

(2014, p.51) são salutares pois considera que: 

 

(...) A leitura bem-sucedida do aluno decorre de intervenções sistemáticas no 

trabalho de ensino. É necessário ensiná-lo a executar operações que, por nos 

parecerem óbvias, deixamos de pontuar. Devemos ensinar aos alunos que o 

sentido de um texto transcende a soma de suas partes. Ler de modo rigoroso 

exige sucessivas operações de retroação. Faz-se necessário, dessa forma, 

planejar sequências didáticas que levem o aluno a retornar às questões 

suscitadas pelo texto, sem se limitar somente a seguir palavras da esquerda 

para a direita e de cima para baixo. 

 

9º ano 

 

As habilidades de leitura foram incentivadas nos capítulos 1, 3, 6 e 7 do livro 

didático. As leituras guardam uma breve ligação temática com o estudo do gênero textual 

de cada capítulo. Assim, as recomendações de leitura do capítulo 1 são poemas de Ferreira 

Gullar, para serem acessados no site do escritor; o vídeo “Traduzir-se, de Ferreira Gullar”; 

sites de haicais; o livro “Toda poesia, de Paulo Leminski”.  

No capítulo 3, verificam-se as indicações do livro “A máquina”, de Adriana 

Falcão; o filme “A máquina”, de João Falcão; o livro “O menino do pijama listrado”, de 

John Boyne; o filme “O menino do pijama listrado”, de Mark Herman. Há também outras 

indicações de filmes, sites e vídeos, para acessar os conteúdos sugeridos. 

 Observa-se que as indicações de leitura guardam correspondência com o nível de 

letramento da idade escolar do aluno, além de trazer também alguns exemplares de uso 

consagrado pela comunidade escolar, bem como escritores clássicos e leituras de textos 
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informativos. A indicação de leituras em outras plataformas, sobretudo a digital, pode 

oferecer maior interesse pelos alunos, visto que é uma geração muito ligada à internet. 

No entanto, essa mesma opção, embora garanta uma ampliação das indicações de leitura, 

não é de todo perfeita, pois ainda existem escolas que não possuem acesso à internet e, 

por isso, as leituras podem deixar de serem realizadas. A propósito, a leitura no contexto 

da BNCC (2017, p. 72) é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não 

somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, 

esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), 

que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais. 

 Para além das indicações de leitura, sites, filmes e vídeos, é importante o 

acompanhamento dessas ações, é dizer, a coordenação das aulas de leitura. Conforme 

Antunes (2003, p.27), uma atividade de leitura centrada nas habilidades mecânicas de 

decodificação da escrita, sem dirigir, contudo, a aquisição de tais habilidades para a 

dimensão da interação verbal – quase sempre, nessas circunstâncias, não há “encontro” 

com ninguém do outro lado do texto.  

Riolfi. [et.  al] (2014, p.52) considera que  

Responsabilizar-se pelo ato de ler implica seguir cuidadosamente o percurso 

para a recuperação das pistas interpretativas do texto. Com a leitura 

responsável, o aluno saboreia as sutilezas de um texto e honra o trabalho de 

quem o preparou. Ler um texto é considerar seus elementos extratextuais e 

perceber os elementos da construção de sua linha argumentativa. 

 

 Em suma, lê-se para ter acesso aos conhecimentos já produzidos e para alcançar, 

nas palavras de Antunes (2003), um prazer estético pelo simples gosto de ler. Na leitura 

acontece a magia das cores, dos sabores e dos cheiros reproduzidos por meio de palavras, 

que vão tomando formas e construindo significados intangíveis na mente de quem lê. A 

leitura fornece aos desavisados de modo simples e didático as temidas regras de 

gramática, que são incorporadas intuitivamente pelo simples hábito de ler, além de prover 

o leitor de conhecimento de mundo, ampliando-lhe o repertório linguístico. 
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4.1.3 O ensino da escrita: 

  

O escritor é aquele que sabe trabalhar a língua estando fora dela, aquele 

que tem o dom do falar indireto. (BAKHTIN, 2011, p.315). 

 

O ato de escrever (...) é um passar a existir com base no que fica registrado 

em termos de palavras. Como elas são imprecisas, não nos dão segurança 

sobre o que podem significar. Daí a concepção de que o acesso à escrita não 

se dá pelo simples domínio dos recursos estruturais da língua. Depende de um 

lento aprendizado de cumplicidade com as palavras. Para tanto, é necessário 

não só que nos ensinem quais recursos da língua podemos usar, mas também 

quais as razões e os significados de escrever. (RIOLFI ET AL, 2014, p. 122). 

 

 

 6º ano 

 

A habilidade escrita é desenvolvida no material didático ao longo de oito 

capítulos, sendo divididos em três etapas: momento de produzir, momento de reescrever 

e momento de apresentar. Isso apenas para alguns gêneros específicos, como diário, 

verbete, história em quadrinhos, poema, anúncio publicitário. Quando se pensa no 

momento de apresentação, a ideia corrente é que será um trabalho desenvolvido por meio 

da oralidade, encorajando e fornecendo mais ferramentas de letramentos orais para os 

alunos. Mas, o que se vê nas atividades propostas é apenas a elaboração de trabalhos 

escritos para serem expostos em murais ou de textos relativos ao gênero em estudo. 

Quanto à produção efetivamente escrita, o capítulo 1 apresenta o estudo de um 

modelo de “diário”, com indagações acerca da leitura. Segue uma explicação conceitual 

do termo, para maior compreensão do aluno, bem como a explicitação das características 

presentes no gênero em estudo, que são abordadas de maneira sucinta em “caixas de 

diálogos”, apontando as características formais do gênero, bem como a fixação desse 

aprendizado por meio de interpretações de textos, que visam buscar as características 

formais presentes no gênero. Depois disso, passa-se ao estudo do vocativo, termo 

acessório da oração, bem como ao uso dos parágrafos. As noções sobre a estrutura do 

diário são obtidas por meio de perguntas para serem respondidas no caderno, objetivando 

a escrita.  

Mais adiante, no ensino da reescrita, embora haja orientação no sentido de que o 

gênero não fica limitado a uma estrutura fixa com vocativo (mas costuma conter vocativo, 



150 
 

 

data e a assinatura), existem atividades solicitando a presença desses elementos como 

instrumento avaliativo, além de exigir que as convenções ortográficas estejam presentes, 

bem como os verbos no passado, pontuação, uso correto de singular e plural.  Não se está 

reprovando a prática da reescrita, que aliás deve ser feita quantas vezes forem necessárias 

para o aperfeiçoamento dessa habilidade, porém, o que se percebe é um tolhimento da 

liberdade individual de cada estudante de escrever o diário, visto que se trata de caráter 

íntimo e de regras formais não tão fixas, segundo se enfatizou no ensino inicial do gênero. 

 Após o término da tarefa, os diários de todos os alunos deveriam ser entregues 

para os coordenadores, que ao final do Ensino Fundamental iria devolvê-los a cada um, 

intencionando mostrar como teriam amadurecido com o decurso do tempo. Tal proposta 

parece até relevante, porém, a escrita significativa que desenvolve e aperfeiçoa o 

estudante é aquela que produz sujeitos sociais capazes de transformar o meio em que 

vivem por meio de suas produções culturais, além de se mostrar como um produto de 

valor totalmente perceptível pelos alunos e pela comunidade escolar. Assim, da escrita 

para ser guardada talvez não se tire muito proveito, dada a quantidade de estudantes da 

escola pública que não permanecem no mesmo local de moradia ou de escola, não 

recebendo, portanto, o retorno avaliativo ao final do ensino fundamental.  

Conforme os estudos de Antunes (2003, p. 25), ainda se pode verificar em torno 

das atividades de escrita: 

(...) um processo de aquisição que ignora a interferência decisiva do sujeito 

aprendiz, na construção e na testagem de suas hipóteses de representação 

gráfica da língua. (...) a prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, 

inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos e, mais 

adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas: para muita 

gente, não saber escrever ainda equivale a escrever com erros de ortografia. 

 

 No que se refere às características do ensino da língua escrita presente no quadro 

descrito na pág. 7 desta análise, parece inaceitável a afirmação de que não existem em 

alguns gêneros escritos interação com o leitor, em outras palavras, uma não participação 

dialógica do leitor na produção textual, pois isso contraria os ensinamentos de Bakhtin 

no sentido de que (2011, p. 219)  

(...) o diálogo pode ser compreendido de modo mais amplo não apenas como 

a comunicação direta em voz alta entre pessoas face a face, mas como qualquer 

comunicação discursiva, independentemente do tipo. (...) um discurso verbal 

impresso também é um elemento da comunicação discursiva. Esse discurso é 

debatido em um diálogo direto e vivo, e, além disso, é orientado para uma 

percepção ativa: uma análise minuciosa e uma réplica interior, bem como uma 

reação organizada, também impressa (...) o discurso verbal impresso participa 
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de uma espécie de discussão ideológica em grande escala: responde, refuta ou 

confirma algo, antecipa as respostas e críticas possíveis, busca apoio e assim 

por diante. 

 

7º ano 

 

 A escrita nesse ano escolar é trabalhada juntamente com as demais habilidades, 

entre elas está a oralidade e a leitura. A avaliação do produto final, isto é, da notícia, será 

feita oralmente por alguns alunos previamente escolhidos; e a habilidade de leitura será 

desenvolvida por meio de pesquisa feita pelos alunos a fim de entender melhor a respeito 

daquilo que vão de fato escrever.  

 A notícia a ser produzida deverá ter relevância para a escola ou para a comunidade. 

Além de escrita, a tarefa será filmada e posteriormente transformada em uma petição on-

line. Então, vê-se que a habilidade é bem explorada em diversos aspectos. Todo o trabalho 

será feito em equipe e, envolverá, também, a participação de alguns alunos de outros 

grupos previamente selecionados para avaliarem o trabalho como um todo. 

 A transformação da notícia em petição on-line é seguida de um roteiro que deverá 

ser acompanhado pelos alunos, porém não há orientações específicas sobre a efetividade 

desse procedimento ou a forma como esse resultado será obtido, o que esvazia a proposta 

inicial do estudo. O que se sabe é que a atividade deverá ao final ser lida para a turma. 

Ao que parece, também, a atividade não passou por um processo de reescrita para 

afinação da linguagem e dos propósitos nela inseridos. Nesse sentido, os ensinos de 

Antunes (2003, p. 26-27) merecem atenção, pois dizem que “a prática de uma escrita sem 

função, destituída de qualquer valor interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para 

exercitar), uma vez que, por ela, não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem 

e o mundo, entre o autor e o leitor do texto”. 

 As estratégias que objetivam desenvolver a habilidade de escrita têm o modelo 

replicado nos demais capítulos, sendo, em especial, trabalhados em conjunto com as 

demais aptidões de oralidade, leitura, o que é bem produtivo. As ressalvas quanto a esse 

trabalho dizem respeito às intergenericidades propostas nas atividades, que se perdem ao 

final, em razão de lacunas no desenvolvimento do trabalho migratório de um gênero 

notícia para uma petição on-line ou de um gênero entrevista para um blog, por exemplo. 

 Nesse aspecto, Riolfi et.  al (2014, p.126), assinala que: 
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(...) As produções escritas são enunciados concretos que trazem à tona o modo 

de o aluno relacionar-se com esse processo constitutivo. Como quem ensina a 

escrever ocupa um lugar inegavelmente privilegiado de leitor, precisa olhar 

para essas produções com olhos da compreensão, isto é, precisa reconhecer 

que os textos escritos são instâncias discursivas individualizadas, que, por 

meio das palavras, deixam as marcas das compreensões e determinações que 

constituem as razões de escrever nos dias atuais. 

  

 

 

 8º ano 

 

 Esse ano escolar tem como base de estudos no capítulo 1 uma reportagem, cuja 

atividade é uma apresentação de uma reportagem filmada. Nesse caminho de 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, requer-se nesse momento que se 

transforme a reportagem filmada em reportagem escrita, levando em conta que para 

produzi-la houve uma série de caminhos que se percorreu para se chegar ao produto. Essa 

prática está de acordo com os ensinamentos de Paulo Freire (1989), visto que, conforme 

Moura (2020, p. 94), 

O ensino que parte da oralidade para a escrita evita muitos atropelos e 

preconceitos linguísticos, além de valorizar o conhecimento cultural de base e 

o idioleto trazidos pelos alunos de comunidades rurais ou urbanas. Assim, 

haverá no processo de ensino e aprendizagem o respeito e a valorização dos 

sujeitos em suas individualidades linguísticas e territoriais. 

  

 Assim, de forma acertada, a reportagem será escrita partindo do que já foi 

discutido, refletido e apresentado pelos alunos. Também alguns passos foram 

previamente demarcados pelo manual didático, tais como definir um título, prestar 

atenção na linguagem, que deve ser compatível com o público e com o meio de circulação, 

fazer uma boa revisão da escrita e apresentar fotos que contribuam para o tema. Ao final 

de todos os trabalhos prontos, cada grupo deverá ler para a turma a reportagem produzida 

e avaliá-la conforme critérios previamente estabelecidos e presentes no manual didático.  

 Após, a turma escolherá uma reportagem escrita que representará a turma, que 

será afixada no mural da escola, além de uma eventual publicação em jornal local. O tema 

circundante da reportagem é sobre as características da geração de jovens nascidos no 

século XXI. Quanto a isso, as asserções de Riolfi et. al (2014, p.124) revelam que:  
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(...) é essencial o aluno perceber-se como autor: a posição de autoria ganha 

sustentação na luta para pôr no papel algo que tenha raízes fincadas nas 

experiências vividas. E falar em práticas vividas não é defender que na escola 

se trate sempre das últimas novidades do noticiário da televisão ou de qualquer 

outro meio de comunicação. Um texto em que o aluno apresente suas 

expectativas em relação à escola, ou sobre questões relacionadas ao seu 

contexto social, relaciona-se, sem dúvida, ao vivido. Assim, este passa a ser o 

objeto de reflexão, dando àquele que escreve a responsabilidade pelo seu dizer.  

  

 Assim, a valorização das experiências vividas pelo aluno, bem como do seu modo 

de se expressar, cria uma espécie de pertencimento e de comprometimento do aluno com 

a escrita, que sai da superficialidade e adquire significado na vida do educando. Conforme 

Bakhtin (2011, p.316), ver e compreender o autor de uma obra significa ver e 

compreender outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro sujeito. 

 No capítulo 3, a habilidade da escrita é trabalhada beneficiando-se do que já fora 

estudado no gênero textual “Regulamento e Estatuto”, com as características de forma e 

conteúdo que este gênero apresenta. A atividade prática a ser desenvolvida pela turma 

será a redação de um regulamento, que deverá conter as regras, critérios de avaliação e 

de escolha do vencedor, bem como a forma de premiação para um concurso de talentos 

envolvendo todos os alunos da escola. 

 Para isso, a turma deverá se dividir em grupos, que deverão elaborar um 

regulamento para o show de talentos. As regras para a elaboração desse instrumento estão 

disponíveis de forma descritiva no manual didático, apontando quais são os elementos 

necessários. Além das preocupações com o conteúdo, os alunos deverão ficar atentos 

quanto às falhas de ortografia, pontuação e concordância. O conteúdo e a forma serão 

avaliados por outro grupo de alunos, que deverá apontar as falhas e, após, repassar o 

regulamento para que o grupo responsável empreenda as modificações apontadas e 

reescreva o estatuto. Estando tudo certo, os alunos deverão transcrever o regulamento nos 

cadernos. Em conformidade com Antunes (2003, p.54): 

Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso se completa, simplesmente 

pela codificação das ideias ou das informações, através de sinais gráficos. Ou 

seja, produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de 

escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos o papel e lápis. 

Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e intercomplementares, 

que vão desde o planejamento, passando pela escrita propriamente, até o 

momento posterior da revisão e da escrita. Cada etapa cumpre, assim, uma 

função específica, e a condição final do texto vai depender de como se 

respeitou cada uma destas funções. 
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 No que concerne às normas gramaticais na reescrita dos textos, é importante ter-

se em conta o magistério de Riolfi et.  al (2014, p. 137): 

A intervenção na leitura do texto base ou a intervenção na produção escrita 

ocorre de maneira tímida ou não ocorre – o aluno faz os acertos dos problemas 

apontados pelo professor, mas reflete pouco ou nada sobre o uso de recursos 

linguísticos. O ensino das regras de gramática não é o centro, mas, em 

contrapartida, o que fica é a correção sem muitas explicações ou discussões. O 

mero gesto de corrigir problemas de pontuação, ortográficos e de regência 

transforma a atividade escrita em algo enfadonho; o texto continua sendo 

pretexto para a realização de um trabalho disfarçado com gramática. 

 

 Não raro, os alunos dizem que não sabem escrever por levarem em conta 

unicamente a falta de domínio das normas gramaticais. Se isso é verdade, a tarefa de 

escrever pode ficar prejudicada não pelo fato de o aluno não saber fazê-la, mas devido a 

barreiras criadas por um suposto desconhecimento dos usos e dos recursos linguísticos.  

 

 9º ano 

 

 As coleções dos anos anteriores cuidaram de trabalhar a habilidade de escrita 

tendo por esteio os gêneros textuais presentes em cada seção do manual didático.  Assim, 

no capítulo 1 do livro, foi trabalhado o poema-protesto. Após as interações de forma e 

conteúdo desse gênero, tidas por meio de interpretações de texto, é proposta a atividade 

de escrita a ser realizado em grupo de alunos. 

 Para a produção escrita desse gênero, devem-se seguir algumas regras, tais como 

o tema ser de interesse geral e a forma do poema-protesto apresentar versos regulares, 

isto é, exibir o mesmo número de sílabas. 

 A atividade é muito interessante, visto que propõe a produção de um poema, tendo 

como conteúdo um protesto, requerendo dos alunos uma atenção maior na produção desse 

gênero. No entanto, a escrita de um poema não é tarefa simples, já que não é tão 

costumeiro nas atividades redacionais, somando-se com o conteúdo que é de protesto. O 

desafio se torna maior quando o pedido vem acompanhado de orientações acerca da 

métrica, devendo apresentar versos regulares, o que potencializa o desafio. 

  O trabalho será realizado na forma escrita, com opção de reescrita, segundo o 

roteiro apresentado. Os alunos deverão ler em voz alta o poema-protesto para a turma. Os 
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demais alunos deverão acompanhar a leitura e verificar se o poema segue as regras 

descritas no livro didático (rima, sonoridade, linguagem criativa). Depois disso, o 

trabalho deverá ser transformado em uma animação para ser postado no blog da turma.  

 Em relação à finalização do trabalho, a tarefa não está clara, pois não veio 

acompanhada da devida instrução para transformar o poema-protesto em uma animação 

e nem para a criação do blog. Há muitas atividades propostas, sendo que alguns gêneros 

textuais são trabalhados concomitantemente, mas não se explora com a devida atenção as 

intergenericidades, a reflexão e a produção escrita, que a atividade proporciona.  

 Os ensinos de Riolfi et. al (2014, p.138) nesse sentido são pertinentes quando 

dizem que: 

O enfrentamento dos problemas que emergem em uma produção escrita 

também carece ser acompanhado da concepção de que escrever não é dom 

divino e a escrita coerente não é resultado de inspiração, mas de um trabalho 

meticuloso e persistente com a língua. Não estamos defendendo que escrever 

é uma questão de técnica. O conhecimento de técnicas e regras não leva ao 

saber escrever; este ato é regido pelo ter o que dizer e pressupõe uma razão 

para fazê-lo. Considerando esse ponto, faz sentido elaborar estratégias que 

levem o aluno a ter os conhecimentos necessários para manusear os recursos 

da língua. 

 

 Sabe-se que os gêneros textuais possibilitam a interação social nos eventos 

comunicativos e ainda determinam o funcionamento da língua, impondo regras de 

condução nas produções textuais, ou seja, limitam a ação da escrita. Conforme Antunes 

(2003, p. 48), não existe a escrita “para nada”, “para não dizer”, “para não ser ato de 

linguagem”. Daí por que não existe, em nenhum grupo social, a escrita de palavras ou de 

frases soltas, de frases inventadas, de textos sem propósito, sem a clara e inequívoca 

definição de sua razão de ser. 

 Na atividade analisada, fica claro que a limitação da escrita do gênero textual, 

mediante um modelo a ser seguido - poema-protesto, dificultou ainda mais o desempenho 

da habilidade da escrita, muito mais porque na forma de rimas e versos regulares. Não 

está evidente se a proposta dos autores do livro didático foi realmente de desenvolver essa 

habilidade nos alunos por meio de um trabalho significativo de escrita monitorada pelo 

professor ou se foi de fato elevar o grau de dificuldade da tarefa a fim de desafiar os 

alunos.  
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 O foco dessa atividade parece não estar na produção de linguagem aprendida pelo 

discente, mas no cumprimento de formas, que segundo Antunes (2003, p.50), é uma 

escrita artificial, mecânica, inexpressiva, descontextualizada, convertida em puro treino e 

exercício escolar, que não estimula nem fascina ninguém, pois se esgota nos reduzidos 

limites das próprias paredes escolares. 

 Tal ensino parece ir de encontro aos preceitos da BNCC (2017, p.244): 

As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram dois 

aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e 

colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora coletivos, ora 

individuais, de planejamento-produção-revisão, nos quais são tomadas e 

avaliadas as decisões sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo 

em mente aspectos como o objetivo do texto, o suporte que lhe permitirá 

circulação social e seus possíveis leitores. Por outro lado, o ato de escrever é 

também concebido como prática social e reitera a finalidade da escrita 

condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo.  

Trata-se, portanto, de uma escrita autoral, que se inicia com textos que utilizam 

poucos recursos verbais (mensagens, tirinhas, fotolegendas, adivinhas, entre 

outros) e se desenvolve para textos mais elaborados (autobiografias, esquetes, 

notícias, relatos de opinião, chat, folder, entre outros), nos quais recursos 

linguístico-discursivos variados podem ser trabalhados. Essas vivências 

contribuem para o desenvolvimento de uma escrita autêntica, criativa e 

autônoma. 

 

 Na sequência, na pág. 64, pede-se aos alunos que produzam uma carta aberta, 

gênero textual que trata de interesses social, coletivo, sendo, portanto, um instrumento de 

conscientização, além de exprimir solicitações, sugestões e protestos, conforme os 

autores do manual didático. Toda a atividade de escrita e reescrita é orientada para que as 

formas composicionais desse gênero sejam atendidas, além de destacar que o uso formal 

da linguagem se faça presente. Após todo o trabalho, a atividade deverá ser exposta em 

mural. 

 Para o uso formal ou informal da linguagem, o magistério de Antunes (2003, p.64) 

é relevante nesse contexto, visto que segundo essa estudiosa: 

(...) o bom texto será não obrigatoriamente correto, mas, inevitavelmente, o 

texto adequado à situação em que se insere o evento comunicativo. Dessa 

forma, não é a “gramática” apenas que vai dizer se o texto está bom ou não: 

são regras sociais presentes no espaço de circulação do texto que definem sua 

qualidade. Tem faltado ao professor esse olhar para as situações de uso da 

língua. Tem sobrado o olhar para o que a gramática prescreve, 

independentemente de qualquer contexto. 
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 Ainda em relação a essa temática de formal ou informal, não se tem muito clara 

qual a vertente adotada pelos autores dos livros didáticos. Os apontamentos de Bagno 

(2013, p.74) dizem que “Trata-se da confusão entre norma-padrão (ideal linguístico) e 

norma culta (variedades urbanas de prestígio), numa falsa sinonímia visível no uso 

indiferenciado que as autoras e autores de livros didáticos fazem desses dois termos para 

designar, no fundo, um nebuloso modelo de ‘língua prestigiada’ ou ‘linguagem formal’.” 

 A habilidade de escrita é uma atividade desenvolvida cumulativamente com 

outros conhecimentos necessários para o seu bom desenvolvimento, dentre os quais estão 

o planejamento, a escrita e a reescrita. Além disso, deve obedecer a uma série de 

convenções que estabelecem o modo como as palavras podem ser grafadas, bem como 

aos regulamentos propostos pela gramática normativa que se coadunem ao sentido que se 

deseja produzir com aquela escrita, de modo que a produção discursiva ocorra de maneira 

cuidadosa, no intuito de se alcançar uma maturidade na atividade de escrever, como bem 

orienta Antunes (2003). 

 Dessa forma, ao contrário da oralidade, a escrita é uma habilidade adquirida e, por 

isso mesmo, requer orientação, dedicação e persistência para que se tenha uma 

competência ampliada no desenvolvimento de diferentes textos e usos sociais. 

 Conforme as atividades e as habilidades (oralidade, leitura, escrita) tecidas acima 

e presentes nos livros didáticos, verificou-se que houve uma programação de sequências 

didáticas para a articulação e desenvolvimento das práticas de oralidade, leitura e escrita, 

consubstanciando variados letramentos e práticas sociais, ancorados nos escritos de 

Marcuschi (2008) e Dolz e Schneuwly (2004). A coleção didática buscou entre as 

atividades propostas uma intersecção entre os temas abordados, de modo que as 

habilidades a serem desenvolvidas guardavam uma conexão significativa e respeitavam 

uma lógica organizacional na apresentação de conteúdos, tornando-se fácil a 

compreensão dos objetos de estudo.  

 Em suma, no projeto de trabalho presente nessa coleção didática pode-se perceber 

claramente o desenvolvimento de sequências didáticas, apresentando o modelo de gênero 

textual a ser trabalhado. Por sua vez, as atividades de oralidade e de leitura guardavam 

entre si uma conexão temática quanto ao gênero proposto e quanto ao conteúdo 

explorado. As habilidades de escrita não só se detinham na observação das formalidades 

do gênero como também possibilitavam a reescrita do gênero como fonte de ampliação 
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dos conhecimentos das análises linguísticas, permitindo uma extensão de demais 

conteúdos aplicáveis para a conjuntura.  

  

4.1.4 O ensino da variação linguística: 

 

Todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma sociedade ou comunidade 

na qual todos falem da mesma forma. A variedade linguística é o reflexo da 

variedade social e, como em todas as sociedades existe alguma diferença de 

status ou de papel, essas diferenças se refletem na linguagem. Por isso, muitas 

vezes percebem-se diferenças na fala de pessoas de classe diferente, de idade 

diferente, de sexo diferente, de etnia diferente, etc. (POSSENTI, 2011, p. 30). 

 

6º ano 

 

O estudo da variação linguística encontra-se no capítulo dois, tendo por base da 

unidade o “verbete”. Após os estudos desse gênero, a variação linguística é apresentada 

referindo-se à linguagem formal utilizada no verbete, mas que também é existente em 

outros gêneros textuais de linguagem mais descontraída, como os podcasts com conteúdo 

científico. Assim, de forma dicotômica entre linguagem formal e linguagem informal, o 

tema é introduzido no ensino-aprendizagem do 6º ano.  

Em primeiro lugar, é falsa a ideia de que a variação linguística é apenas um tipo 

de linguagem mais descontraída. Ela é, em verdade, estrutural, histórica, política, cultural, 

conforme Faraco (2008). Portanto, existe variação na fala ou na escrita dos usuários de 

uma língua, pois se trata de uma característica imanente de toda e qualquer língua. 

Prossegue o ensino com um anúncio publicitário publicado em Moçambique, 

com a finalidade de desafiar os alunos a lê-lo, visto que, segundo o manual didático, os 

moçambicanos e os brasileiros falam a Língua Portuguesa. A leitura a ser feita é “Malta 

reunida. Isto e muito mais tu encontras no verão amarelo.” No contexto das atividades 

de interpretação envolvendo a linguagem não-verbal, há uma pergunta que se encaminha 

para o ensino da variação linguística, aqui transcrita: - “Em ‘Malta reunida’, que aparece 

em destaque, ocorre uma palavra que praticamente não é usada no Brasil. Você 

conseguiu deduzir seu sentido? Como fez isso?”. Há também outra atividade abordando 

o tema variação linguística, qual seja, “Suponha que essa campanha também fosse 

veiculada no Brasil. Que adaptações você faria no texto para que ficasse de acordo com 

a linguagem que os brasileiros costumam usar? Reescreva as frases em seu caderno.” 

Observa-se que a expressão “verão amarelo” é o título da campanha publicitária. 
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 A resposta para o primeiro questionamento é palavra “malta”, consubstanciando 

uma variação lexical que significa aqui no Brasil um grupo de pessoas ou amigos. A 

interpretação pode ser feita por meio da linguagem não-verbal, representada, na atividade, 

por um carro com muitos passageiros e bagagens, demonstrando que iriam para a praia. 

Como resposta para o segundo questionamento, referente ao tema variedade linguística, 

já se sabe que as atenções são devidas à presença do pronome “tu”. Em explicação que é 

dada em seguida, afirma-se que, se a mencionada propaganda tivesse sido veiculada aqui 

no Brasil, o pronome que deveria estar no lugar seria “você”. Segundo o livro, por haver 

essas diferenças de usos, de sentidos, de pronúncia (sotaque) ou pela construção das 

frases, é que ocorre o fenômeno da variação linguística entre moçambicanos e brasileiros.  

 No entanto, não é tão singelo assim que as diferenças linguísticas entre 

moçambicanos e brasileiros se resumam apenas ao uso ou não do pronome “tu” e as 

variações lexicais, como nos usos de “malta”. As línguas comportam idiossincrasias 

políticas, sociais, históricas que a levam a ser dessa maneira e não de outra, 

impossibilitando uma abordagem simplória das variedades de cada uma delas. Se o livro 

didático pretende apontar as diferenças marcantes entre o português falado no Brasil e o 

português falado em Moçambique, então deveria focar nas questões morfológicas, 

sintáticas, semânticas. Do contrário, estar-se-ia caindo no mesmo fosso das 

diferenciações equivocadas feitas aqui no Brasil entre macaxeira, mandioca, aipim.  

 Desse modo, mostrar as diferenças existentes entre as línguas é algo interessante, 

porém isso deve ser feito a partir dos critérios apontados acima, não com uma espécie de 

“dança das cadeiras”, é dizer, como uma brincadeira com as palavras. Vê-se que para 

efeito de ensino-aprendizagem do tema, não se tem dado conta nem mesmo da lição de 

casa dentro do nosso território, que dirá de outras línguas, ainda que seja a portuguesa-

moçambicana. No entanto, não deixa de ser uma atividade que expande e que instrui na 

demonstração das identidades comparativas entre as diferentes culturas. 

 Avançando com as observações, consta do livro didático que a variação ocorre 

não somente porque os falantes são de países diferentes, pois também dentro do território 

brasileiro existem variedades linguísticas, e isso por diversas razões, incluindo-se as 

várias regiões, áreas urbanas ou rurais, idade do falante, escolaridade e situações em que 

se emprega a língua. O manual didático apresenta um exemplo de variação da língua, 

representado por um mesmo personagem em diversos contextos de uso da língua. 

Confira-se a ilustração abaixo, retirada da página 64: 
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  Como se vê, o livro didático mostra a variação da língua por meio dos níveis de 

formalidade/informalidade ou, mais especificamente, por intermédio do monitoramento 

linguístico produzido pelo mesmo falante nas variadas esferas e práticas sociais. De igual 

modo, identifica-se uma concepção muito comum em livros didáticos sobre variação da 

língua em graus de formalidade/informalidade, tendo como referência para explicar as 

variações o uso ou desuso da norma culta (ou padrão).  Atenta-se, nesse exemplo, para as 

demonstrações dos diferentes estilos da língua nos variados contextos sociais, 

consubstanciando a afirmação de Faraco (2008, p. 38), que diz que cada falante é um 

camaleão linguístico. Não se tem nesse caso a verificação da variedade social da língua, 

que caracteriza um determinado grupo, mas uma amostra da variação estilística que cada 

falante individualmente possui. Essa variação de estilo diz respeito muito mais aos níveis 

de letramento que o falante possui do que ao fenômeno da variação linguística, ou mais 

particularmente, às variedades linguísticas, que são determinadas pela região, classe 

social, grupo profissional, faixa etária, sexo.  

 Desse modo, o que há nesse caso é a variação estilística do falante demonstrada 

nas várias formas de uso da língua, ou seja, no exemplo, centra-se mais nas habilidades 

do sujeito em usar as várias manifestações de uma mesma língua, sendo assim, o exemplo 

não se centra na variação da língua propriamente dita. Nesses termos, tem-se em Bagno 

(2013, p.79) a legitimação de que: 

 

Um dos postulados centrais da Sociolinguística é o de que não existe falante 

de estilo único. Mesmo uma pessoa plenamente analfabeta dispõe de recursos 

linguísticos e de competência comunicativa para monitorar sua fala de acordo 

com o grau de maior ou menor formalidade que detecta nos eventos de 

interação verbal em que se engaja. Essa pessoa plenamente analfabeta não vai 
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falar da mesma maneira, com o mesmo léxico e a mesma prosódia, por 

exemplo, com seu cônjuge e com seu empregado. 

 

 

 De igual modo, tem-se em Bakhtin (2011, p. 265) que 

Todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 

enunciados ou seja, aos gêneros do discurso. Todo enunciado - oral e escrito, 

primário e secundário, e também em qualquer campo da comunicação 

discursiva - é individual e por isso pode refletir a individualidade do falante 

(ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual. 

 

 Ainda da ilustração destacada, é possível extrair das situações de fala presente no 

exemplo uma eventual validação de que os usos orais são mais propícios à informalidade 

ou que o uso da língua escrita é sempre mais formal e voltado para um padrão, fato 

recorrente nas sociedades grafocêntricas, mas que não, necessariamente, retrata a 

eficiência de todas as variações (BAGNO, 2013). Tal situação não encontra respaldo nos 

estudos teóricos, tendo em vista tais estudos afirmar que o falante possui liberdade para 

decidir o seu projeto enunciativo, seja este efetivado na escrita ou em outro modo de 

interação/comunicação. Nesse caso, ainda se tem a situação de, conforme Bagno (2013, 

p.80), haver muitos outros elementos verbais e não verbais que colaboram para conferir 

maior ou menor formalidade a um evento comunicativo.   

 Depois disso, segue um diálogo na praia entre um homem vestido de terno que 

segura uma prancha de surf e fala uma variedade culta de nível altíssimo de 

monitoramento linguístico, com um surfista vestido apenas uma bermuda, portando 

também uma prancha de surf. Pela leitura não verbal, o surfista não entendeu nada e não 

se expressou. Abaixo, a fala do diálogo, situado na pág. 65 do livro: 

 

 

  

 Nessa seção, o livro introduz o tema preconceito linguístico, afirmando que “todos 

falam diversas ‘línguas’ dentro de sua língua, escolhendo a variedade linguística mais 

adequada para cada situação comunicativa”. Considerando o diálogo trazido acima, 

podem-se considerar duas situações hipotéticas.  

Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro 

amigo! Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? 
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 A primeira delas é que houve apenas uma inadequação linguística, pois o emissor 

não soube ou não quis modular a fala para se fazer compreendido pelo outro. A segunda 

hipótese é a de que o enunciador não quis modular a sua fala e as razões disso, também 

hipotéticas, se devem ao fato de ele se achar mais letrado, detendo a variedade culta, ou 

por compreender que a forma utilizada é a mais correta, porque faz parte da variedade de 

prestígio etc. Nessa segunda suposição, defendida e reafirmada pelo LD a partir do box 

de definição do que é o preconceito linguístico, configura-se o preconceito linguístico, 

pois ligado aos juízos de valor conferidos a uma variedade “superior” em detrimento de 

outra, considerada de menor prestígio social, cultural. No exemplo, é possível deduzir 

que a moeda de ouro do interlocutor consiste no uso da norma culta, que é manejada por 

um grupo social com mais condições socioeconômicas, vale dizer, a chamada variedade 

urbana de prestígio. 

 Assim, pelo exemplo dado, não se pode ser categórico em afirmar que foi 

caracterizado o preconceito linguístico, na forma de discriminação, exclusão ou 

achincalhamento do falar ou de escrever de determinado grupo social. Isso porque não 

ficou claro o que se passava na cabeça do falante para atribuir o preconceito, mas o que 

se nota é uma inadequação vocabular e situacional da ocasião.  

 Voltando à afirmação já mencionada de que “todos falam diversas ‘línguas’ dentro 

de sua língua, escolhendo a variedade linguística mais adequada para cada situação 

comunicativa”, não passa de um conceito de adequação/inadequação linguística, cujo 

monitoramento é devido por todos os falantes de todos os grupos sociais para melhor 

entrosamento e fluxo comunicacional. Não se trata, como os autores do livro didático 

quiseram fazer entender, de preconceito linguístico, pois conforme Bagno (2001), não é 

a língua que é objeto de preconceito linguístico, mas sim os grupos sociais 

marginalizados, desprestigiados que vão sofrer estigma na sua maneira de falar.  

 Esse estigma é consubstanciado e reforçado por meio da norma culta, pois quanto 

mais afastado dela, maior é a chance de preconceito, revelando um completo 

desconhecimento de que existem variantes na língua. Não é a norma-padrão que dita as 

regras de bem falar, mas sim os falantes da língua, fazendo-a viva. Dessa maneira, o 

preconceito linguístico é social, porque exclui e deprecia pessoas que não tiveram acesso 

a boas escolas e, por isso, não desfrutam de uma boa educação linguística para monitorar 

o discurso nos diferentes contextos sociais.  
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 Mas os equívocos linguísticos e instrucionais observados no manual didático ora 

analisado não param por aí. Veja-se mais uma colocação a esse respeito:  

“Você já ouviu falar de norma-padrão? Essa expressão identifica um modelo 

de uso da língua descrito nas gramáticas e nos dicionários. Ela é apenas uma 

referência, já que, no uso cotidiano, da língua, ninguém segue rigorosamente 

todas as orientações gramaticais. Até mesmo os falantes das variedades 

urbanas de prestígio, que têm mais contato com essa norma, optam por outras 

construções em situações informais.” (ORMUNDO. SINISCALCHI, 2018, p. 

65 – Grifos dos autores). 

 

 Para a explanação acima, quando se quer usar a língua formalmente opta-se pela 

norma-padrão. E no momento que se quer ser informal, seleciona-se qual norma ou 

variante? Nota-se, pois, uma confusão entre variedades urbanas de prestígio (norma-

culta) e a norma-padrão. Nesse sentido, vejam-se as contribuições de Bagno (2013, p. 

79): 

 É uma falácia, portanto – um erro teórico grosseiro -, definir a norma culta ou 

mesmo a norma-padrão como “linguagem formal”. Um falante altamente 

letrado pode perfeitamente se valer das formas padronizadas, prescritas nas 

gramáticas normativas, para se manifestar em situações de interação verbal 

qualificadas de informais. A (in)formalidade de uma situação não se vincula 

exclusivamente ao emprego ou não de formas gramaticais normatizadas ou de 

uma pronúncia “culta”: há muitos outros elementos verbais e não verbais que 

colaboram para conferir maior ou menor formalidade a um evento 

comunicativo. 

 

 Como bem se sabe, os falantes urbanos e letrados fazem uso da norma-culta, 

adequando essa norma por meio do monitoramento linguístico nas diferentes situações. 

A situação formal ou informal depende muito de cada contexto, não propriamente de 

escolha dessa ou daquela variante. 

 

 7º ano e 8º ano 

 

 O tema variação linguística não é abordado no manual didático do 7º ano escolar, 

sendo que não foram explicitadas no livro as razões dessa omissão, no entanto, alguns 

apontamentos sobre o assunto são necessários, a começar por Faraco e Zilles (2015, p. 8-

9): 

A língua continua sendo forte elemento de discriminação social, seja no 

próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais (...) Assim, a questão 
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crucial para nós é saber como tratá-la pedagogicamente, ou seja, como 

desenvolver uma pedagogia da variação linguística no sistema escolar de uma 

sociedade que ainda não reconheceu sua complexa cara linguística e, como 

resultado da profunda divisão socioeconômica que caracterizou historicamente 

sua formação (...). 

Boa parte de uma educação de qualidade tem a ver precisamente com o ensino 

da língua – um ensino que garanta o domínio das práticas socioculturais de 

leitura, escrita e fala nos espaços públicos. E esse domínio inclui o das 

variedades linguísticas historicamente identificadas como as mais próprias a 

essas práticas (...). 

  

 Sem o protagonismo do livro, o ensino desse conteúdo parte de modo unilateral 

do próprio docente sem o aporte desse importante instrumento pedagógico. Aqui, tem-se 

um caso clássico de não se atribuir aos livros didáticos a única e exclusiva tarefa 

pedagógica de ditar aquilo que deve ou não conter nos currículos escolares, como bem 

sugeriu Saviane (2009). O livro tem de ser visto como um complemento e não como 

elemento principal do ensino-aprendizado dos alunos. Ainda assim, é importante enfatizar 

que as aulas são centralizadas no LD e, sem o tema da variação linguística nesse 

instrumento, pode-se prever que não acontecerão aulas sobre o referido tema. 

 Assim como o 7º ano escolar, o 8º ano também não apresenta em seu manual 

didático o tema variação linguística para estudo e aprofundamento de questões que 

envolvem a língua(gem). Perde-se, com isso, em sequência, dois anos de estudo das 

variantes linguísticas. Indiretamente, reforça-se o monolinguismo e a natureza da 

língua(gem) que não é tratada de modo amplo. O monolinguismo não existe por razões 

óbvias, visto que a língua é reflexo da sociedade e, por isso mesmo, heterogênea.  

 Se por um lado se escapa do tema no ensino-aprendizagem da variação linguística, 

por outro lado, vê-se que nas práticas pedagógicas essa variação é presente desde o gênero 

textual mais simples, do ponto de vista usual, até aquele mais elaborado, ocupando, 

conforme Bakhtin (2011), os gêneros secundários. No entanto, não é pela simples 

existência ou circulação, no ambiente escolar, desses gêneros textuais com a imanência 

das variedades linguísticas que o aprendizado formal pode ser deixado de lado, é dizer, 

sem necessidade nenhuma de análise e reflexão. 

 Nesse caso, a violência é simbólica, pois nega o direito de o aluno tomar 

conhecimento formal e institucionalizado de sua própria língua. Se não se ensina a língua 

por meio das suas variedades, então o ensino se torna opressor, pois rouba a voz do 

falante, imbuindo-o de medos e inseguranças por não saber discernir os usos normativos 
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acompanhados de suas muitíssimas exceções às regras. Tal ensino limita a capacidade 

intrínseca do aluno de produzir linguagem e, de igual modo, o poder de falar e de 

desenvolver uma competência linguística que o habilite a produzir discursos e construir 

textos de forma segura e competente. 

 Nessa esteira, Zilles e Faraco (2015, p.27) resguardam que: 

Uma das práticas pedagógicas indispensáveis para o ensino/aprendizagem da 

expressão culta é precisamente despertar a consciência dos alunos para a 

variação linguística, a fim de que eles percebam os pontos críticos que 

distanciam a variedade que eles aprenderam em casa das variedades cultas, e 

possam trabalhar sistematicamente, ao longo da escolaridade básica, para 

dominar estas últimas. 

 

 Todavia, não é pela falta da matéria nos livros didáticos que o conteúdo não possa 

se fazer presente nas salas de aula desses anos escolares. Por isso mesmo, advoga-se a 

necessidade e a importância de o professor estar em constante formação para desenvolver 

estratégias de ensino ou de ter essa realidade muito nítida em seu fazer pedagógico para 

que não deixe passar em branco o aprendizado da matéria, que é de suma relevância para 

o desenvolvimento das características constitutivas do falante. 

  

 9º ano 

 O tema variação linguística, como de praxe, consta desse ano escolar, 

comprovando que, de fato, os manuais destinados aos 6º e 9º anos demonstram ser mais 

completos em relação à abrangência de conteúdos se comparados aos livros de 7º e 8º 

anos dessa mesma coleção “Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem”.  

Sobre essa constatação, a professora Eliane Marquez21 regente da disciplina “Tópicos em 

relações: língua, texto, discurso no ensino”, ministrada na Universidade Federal de Goiás 

(UFG) em 2019, compartilhou experiências de mais de quinze anos de magistério no 

Ensino Fundamental, revelando que era comum nas coleções de livros didáticos haver 

mais atribuição de conteúdo e, portanto, maior abrangência teórica e prática de conteúdos 

 
21 Eliane Marquez da Fonseca Fernandes- Pós-Doutorado em Educação pela UnB (2011) e Doutorado em 

Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (2007) e atualmente trabalha como professora do 

nível Associado 2 na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Atua no PPG em Letras e 

Linguística da FL da Universidade Federal de Goiás. Desenvolve pesquisa na área de Linguística, com 

ênfase em Texto, Análise do Discurso e Ensino. Estuda os seguintes temas: leitura e escrita, gêneros do 

discurso, análise do discurso e ensino/ aprendizagem da Língua Portuguesa. 
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em relação aos manuais do 6º e dos 9º anos. Isso por se tratar de manuais do início e do 

fim do ciclo da Educação Básica e, por isso mesmo, objeto de maior estudo e análise de 

pesquisadores de mestrado e doutorado. Esse fenômeno apontado em sala pela referida 

docente coadunou-se com as inquietações deste trabalho no tocante aos estudos da 

variação linguística trabalhados nas salas de aula do Ensino Fundamental II.  

 Assim, o fato de os manuais do 7º e 8º anos serem tímidos em conteúdos parecia 

ser uma elaboração teórica mais geral, porém, como visto, há evidências práticas no 

sentido de que o tema variação linguística é pouco ou nada explorado nesses anos 

escolares.  

 De todo modo, o estudo da variação linguística, no 9º ano escolar, percorreu a 

mesma trilha pedagógica presente no 6º ano. Ambas as séries cuidaram de apontar as 

diferenças linguísticas entre os usos do português brasileiro e outros países que também 

falam o português. Os estudos empreendidos nessa série cuidam da variação linguística 

do português de Portugal, comparados ao português brasileiro. A matéria consta das 

páginas 30-38 e inicia-se com a leitura e interpretação de duas tirinhas de Calvin, 

reproduzidas a seguir, em que a primeira foi publicada no Brasil, e a segunda, em 

Portugal. Veja: 

 

(ORMUNDO. SINISCALCHI 2018, p.30-38) 

 

 Em seguida, algumas questões são levantadas em relação à tirinha, tais como “Na 

tradução portuguesa, que pessoa gramatical o pai de Calvin emprega para se referir ao 

filho?”, “Esse uso é comum no Brasil?”, “Cite uma palavra da tradução portuguesa que 

não seja comum no português falado no Brasil.” 
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 Como se verifica, a pessoa gramatical que se quer destacar é a palavra “você”, 

usada no primeiro quadrinho da tirinha publicada no Brasil em oposição à palavra “tu”, 

presente na segunda tirinha, de Portugal. “Palermice” também é a palavra que se põe em 

estudo para o tema variação linguística, em resposta à indagação de uso não comum ao 

português falado no Brasil. 

 Aqui, retomam-se as mesmas reflexões e observações feitas para o 6º ano escolar, 

quando foram comparados o português brasileiro e o português moçambicano. 

Acrescenta-se que não se pode tomar a termo “português” como se fosse aplicado a uma 

mesma língua em todos os países que a falam, desconsiderando toda uma análise mais 

geral que abrange a história, sociedade, cultura, política, uma vez que, segundo Faraco 

(2008, p.32), uma língua é uma entidade cultural e política e não propriamente uma 

entidade linguística. 

 Assim, não se pode colocar no mesmo contexto realidades e linguagens 

intimamente distintas. Ressalta-se a importância de tal ensino para o tema variação 

linguística, no entanto, reforça-se que o conteúdo deve ser encaminhado no sentido de 

mostrar as diferenças existentes entre o português brasileiro e o português de Portugal, o 

que será feito por meio da morfologia, da sintaxe, da fonética. Dessa forma, serão 

mostradas as diferenças mais marcantes entre as duas línguas, tanto é que não se vê a 

transcrição das palavras do português de Portugal, mas sim uma tradução para o português 

do Brasil. 

 O estudo da variação linguística voltado unicamente para comparações de 

vocabulário ou léxico entre o português do Brasil e demais países que falam o português, 

empreendido dessa maneira, mostra-se superficial e de pouca significação para ampliar a 

língua. Além do que, pode cair no mesmo fosso das comparações singelas realizadas entre 

os usos nos diferentes estados da federação brasileira. 

 Assim, o estudo da variação visto simplesmente por meio dos usos de “você”, “tu” 

e “palermice” é insuficiente. Buscar as diferenças linguísticas entre o português brasileiro 

e o português europeu pode até soar como algo grandioso, porém muitos ainda não se 

deram conta de que se está reproduzindo na verdade o velho ensino da variação linguística 

usando as diferenças entre macaxeira e aipim, cuja superficialidade é gritante. 

   Com isso, já se passou da hora de reconhecer que a mudança linguística existe, 

e que, portanto, não há muito que se possa fazer, visto que se trata de uma característica 
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imanente de toda e qualquer língua e, assim, reflete as sociedades. Conforme Bagno 

(2007, p. 157), “é irracional, além de profundamente autoritário e antidemocrático, 

continuar classificando de erros a serem evitados, de atentados contra a língua de Camões, 

de falta de apreço pela língua pátria”. 

  Após as referidas análises de oralidade, leitura e escrita, consubstanciando nos 

letramentos e abordagem da variedade linguística, passa-se neste momento a observar o 

modo como são desenvolvidos os estudos da gramática normativa nos manuais da coleção 

em análise. Tal direcionamento deve-se ao fato de que a língua é una e indivisível, não se 

podendo tratá-la de modo disjuntivo e/ou por áreas estanques desacopladas das práticas 

sociais. Contudo, pelo fato de a língua ser ampla e apresentar um caráter social e 

contextual, pode-se correr o risco de não abordar alguns temas fundamentais para os 

estudos linguísticos. Para além das possíveis superficialidades que o presente estudo 

possa incorrer, pretende-se que o ensino da língua perpasse os ensinos dos letramentos, 

da variação linguística e da análise linguística como instrumentos emancipatórios do uso 

da língua de todo estudante da Educação Básica.  

 

4.1.5 O ensino da gramática normativa  

 

 

“Não é necessária muita argumentação para que se assegure – também nisso 

insisto – que ensinar eficientemente a língua – e, portanto, a gramática – é, 

acima de tudo, propiciar e conduzir a reflexão sobre o funcionamento da 

linguagem, e de uma maneira, afinal, óbvia: indo pelo uso linguístico, para 

chegar aos resultados de sentido. Afinal, as pessoas falam – exercem a 

faculdade da linguagem, usam a língua – para produzir sentidos, e desse 

modo, estudar a gramática é, exatamente, por sob exame o exercício da 

linguagem, o uso da língua, afinal, a fala”. (MOURA NEVES, 2004, p.128) 

 

 

 

 6º ano 
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 Os estudos da norma gramatical desse ano escolar podem ser conferidos à pág. 40 

do manual. São introduzidos por uma tirinha, cuja leitura encaminha para dúvidas 

ortográficas sobre a existência de uma única palavra ou de duas.  Os vocábulos 

apresentados são os seguintes: a gente/agente; se não/senão. Seguem explicações a 

respeito da utilização de um e de outro. Como atividade prática, os alunos são instruídos 

a copiar algumas frases no caderno e completá-las de modo coerente. As frases a serem 

copiadas no caderno estão com algumas palavras em destaque e que devem ser transcritas 

com uma cor diferente. A seguir, algumas das frases: “A partir de hoje,.... / Encontrou de 

repente e... / não estava a fim de...”.  Atividade pretende fixar o uso correto de algumas 

palavras por meio do estudo da ortografia.  

 Porém, a simples cópia ou repetição de palavras isoladas não gera sentido ou 

significância para o estudo. Além disso, os vocábulos estão desafixados de um contexto 

de uso que possa garantir maior interpretabilidade e fixação dos usos ortográficos. A 

compreensão dos usos ortográficos é mais eficiente por meio da utilização dos termos na 

prática de uso, por exemplo, em redações, ou em leituras, não direcionadas 

necessariamente para esse fim, mas como uma ferramenta didática a mais. Conforme 

Bagno (2001, p. 30), o aprendizado da ortografia exige exercício, memorização, 

treinamento – é uma competência que tem que ser aprendida, ao contrário de outras 

competências que são adquiridas naturalmente. Acrescento que esse processo não pode 

ser mecânico e descontextualizado, para que não se percam o sentido e a importância do 

estudo na língua, transformando-o apenas numa transcrição fonética sem significância, 

pois desvestidos dos contextos sociais de uso. 

 Volta-se a Paulo Freire (1989), que defendia a leitura de mundo, precedendo a 

leitura da palavra, pois só assim o sujeito estaria apto para entender todos os processos 

construtivos, significativos e situacionais de cada palavra. E a ortografia de cada uma 

delas já estaria embutida nesse macroprocesso de entendimento e assimilação da 

habilidade que deve ser adquirida. 

 Os estudos referentes à ortografia seguem de igual maneira na página 71, a partir 

de reflexões trazidas para a grafia de palavras parônimas e homônimas. A introdução do 

assunto é feita por meio de uma tirinha humorística e de perguntas e respostas. Entre os 

vocábulos, destacam-se: mau/mal, mas/mais e traz/trás. As atividades propostas seguem 

o modelo de preenchimento de lacunas com a forma correta que deverá ser copiada pelo 

aluno no caderno. A tirinha inicial é só para contextualizar o assunto que será abordado. 
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Os demais exercícios observam a forma costumeira, é dizer, frases soltas, fora de um 

contexto maior que traga significância para a intertextualidade e fixação dos conteúdos.  

 Do jeito como se apresenta a atividade, não há como o aluno fugir do jogo do erro 

e acerto, só revelado quando o professor for corrigir a tarefa. Ainda assim, pode ocorrer 

de o ensino não ser efetivo em razão da ausência de contextualização, exigindo do aluno 

que consulte a palavra no momento de sua aplicação. Nesse sentido, os ensinos de 

Antunes (2005, p.30-31) são pertinentes quando dizem que 

 

Tal como falar, escrever é uma atividade necessariamente textual. Ninguém 

fala ou escreve por meio de palavras ou de frases justapostas aleatoriamente, 

desconectadas, soltas, sem unidade. O que vale dizer: só nos comunicamos 

através de textos. Sejam eles orais ou escritos. (...) Essa evidência parece não 

prevalecer em muitas das propostas de estudo da língua, pois ainda persistem 

os exercícios de formar frases, cada uma solta da precedente ou da seguinte, o 

que contraria nossa própria experiência de usuários da língua, que nunca nos 

comunicamos formando frases soltas, ou juntando palavras, simplesmente 

porque elas começam com o mesmo som. O que todos nós sabemos é que se 

juntam palavras conforme seja necessário para que se consiga dizer o que 

precisa ser dito. 

 

 7º ano 

 

  Esse ano escolar deu especial atenção aos estudos gramaticais em todos os oito 

capítulos do manual. Entre as matérias trabalhadas estão o uso do “j” e do “g”; pronome 

pessoal, pessoal reto e oblíquo, de tratamento; uso de “x” e “ch”; emprego do “h”; 

advérbio, classificação dos advérbios; predicado verbal, verbo transitivo e intransitivo, 

objeto direto e objeto indireto, adjunto adverbial; adjunto adnominal e complemento 

nominal; uso dos porquês; derivação e composição etc. 

 As diferenciações quanto ao uso do “j” e do “g” são iniciadas com a reprodução 

de uma página disponível no site Viaje legal, que é um guia criado pelo Ministério do 

Turismo do Brasil. Após as leituras e interpretações envolvendo a mensagem e objetivo 

do site, iniciam-se os estudos pelas palavras “viaje” e “viagem”. Em complemento para 

as observações, há um quadro à parte, demonstrando de modo descritivo e 

exemplificativo as ocasiões nas quais se devem usar essa ou aquela letra. Após as 

explicações teóricas, o exercício de fixação é iniciado com uma sequência de catorze 
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letras, isto é, da letra “a” até a letra “n”, com perguntas de adivinhação cujas respostas 

levarão a palavras que tenham a letra “g” ou “j”. A seguir, um pequeno exemplo dessa 

atividade extenuante: “lugar onde são guardados os veículos” (garagem); “roupa, 

vestimenta” (traje); “conjunto de plantas de uma determinada região” (vegetação). 

 Quanto a esse tipo de ensino, Antunes (2003, p. 31) resguarda que é: 

 

Uma gramática da irrelevância, com primazia em questões sem importância 

para a competência comunicativa dos falantes. A este propósito, valia a pena 

perguntar-se qual a competência comunicativa que há em distinguir um 

adjunto adnominal de um complemento nominal, ou, ainda, em reconhecer as 

diferentes funções do QUE ou do SE, coisas com as quais muito tempo de aula 

ainda é desperdiçado.  

 

 Por falar em adjunto adnominal e complemento nominal, a matéria encontra-se na 

penúltima seção do livro, é dizer, no capítulo 7, página 237. Logo de início, as introduções 

conceituais referentes ao tema são propostas como uma espécie de ementa. Veja-se: 

“Recorde um dos subtítulos da primeira resenha estudada no capítulo: 

“Qualidade gráfica caprichada”. Os adjetivos acrescentaram características ao 

substantivo qualidade: gráfica explica o aspecto que estava sendo analisado, e 

caprichada revela uma avaliação. Ambos especificam a palavra qualidade. A 

função desses termos e de outros com natureza semelhante é o assunto da seção 

que se inicia.” (ORMUNDO. SINISCALCHI, 2018, p. 237). 

 

 Após as explicações, uma tirinha com apenas um balão de diálogo mostra um 

menino revelando a seu pai o descontentamento com a comida, invertendo os adjetivos 

normalmente usados em determinados substantivos: “Pai! Ovos crocantes? Torradas 

fritas? Bacon macio? Acho que você misturou os adjetivos!”  

 Realizadas as atividades de interpretação textual da tirinha, seguem explicações 

com frases isoladas e com setas apontando onde estão os adjuntos adnominais e a quais 

palavras se referem. Na sequência, um quadro descritivo, diferenciando os adjetivos dos 

adjuntos adnominais, a depender da perspectiva morfológica ou sintática. As atividades 

de fixação não são feitas de modo direto, pois há a apresentação de tirinhas e a partir do 

contexto desse gênero exploram-se questões interpretativas da linguagem verbal e não 

verbal contidos nesse gênero textual, fazendo-se uma espécie de estudo geral sem focar 

propriamente nas exigências gramaticais de uso, como se fosse uma espécie de 

demonstração de que o tema existe na gramática normativa. 
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 O estudo do complemento nominal caminha nessa mesma esteira, isto é, oferece 

os gêneros textuais que contextualizam as formas de como se apresentam os 

complementos nominais, seguidas de uma explicação descritiva do fenômeno em estudo. 

No entanto, o foco é dado para as questões textuais interpretativas do gênero apresentado, 

enquanto os estudos gramaticais tangenciam esse gênero.  Quando muito, as atividades 

que exploram tais conhecimentos são propostas de maneira identificatória ou taxonômica, 

como, por exemplo, o que consta da página 241: “Transcreva a seguinte passagem em 

seu caderno: Elena é a princesa de um reino mágico, tem um tigre alado de estimação e 

luta. Faça setas ligando os adjuntos adnominais à palavra a que se referem.” 

 Nesse caso, Moura Neves (2004, p.114) aponta que: 

(...) na prática, há um conflito com a gramática ensinada, porque ela nem é 

normativa (para guiar a correção) nem vai ao texto (para, de fato, ensejar um 

melhor desempenho no uso linguístico). O que verifiquei é que os professores 

foram despertados para uma crítica dos valores da gramática tradicional, e, por 

isso, têm procurado dar aulas de gramática não-normativa, o que os leva a que 

as aulas de gramática sejam reduzidas a uma simples exposição de taxonomia. 

 

 Nota-se que o ensino da língua nesses termos e com atividades metalinguísticas 

não valoriza a contextualização e a reflexão do aprendizado, visto que os gêneros textuais 

presentes nesse tipo de ensino são apenas uma espécie de “cabide”, pois comportam um 

exemplo ou outro de temas que se desejam ilustrar, mas que, na verdade, não se mostram 

dialógicos e com os efeitos de sentidos devidamente explorados por meio de uma 

linguagem em uso e de acordo com os propósitos que se quer alcançar. 

Assim, há um duplo esvaziamento de sentido. Primeiro porque se o gênero textual 

é destituído de todos os aparatos constitutivos do conteúdo temático, do estilo e da 

construção composicional, já não serve a projeto discursivo nenhum. Segundo, em razão 

do esvaziamento dos estudos gramaticais, que não servem, conforme Moura Neves 

(2004), nem para guiar uma correção e nem para melhorar o desempenho linguístico dos 

estudantes.  

Conforme os ensinos da BNCC (2017, p.139), 

Os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma-padrão não 

devem ser tomados como uma lista de conteúdos dissociados das práticas de 

linguagem, mas como propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento 

da língua no contexto dessas práticas. A seleção de habilidades na BNCC está 

relacionada com aqueles conhecimentos fundamentais para que o estudante 

possa apropriar-se do sistema linguístico que organiza o português brasileiro.  
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8ºano 

 

Os estudos gramaticais desse ano escolar compreendem os ensinos dos pronomes 

demonstrativos “este”, “esse” e “aquele”; verbos ter e vir; regência verbal e nominal; 

preposição, crase, sujeito indeterminado, vozes verbais, sujeito inexistente, concordância 

com o sujeito inexistente, vocativo, aposto, além dos estudos das figuras de linguagem 

(metáfora, comparação, metonímia, sinestesia...).  

As reflexões quanto aos pronomes demonstrativos iniciam-se com um pequeno 

texto seguido de interpretação textual, buscando-se os referentes desses pronomes no 

texto. Após as identificações, há uma explanação descritiva e exemplificativa a respeito 

dos usos desses demonstrativos. As explicações teóricas são realizadas por meio de frases 

isoladas não relacionadas ao texto que encabeçou o estudo. 

De igual modo, os exercícios de fixação da página 55 se deram por frases isoladas 

que deveriam ser copiadas no caderno e preenchidas com o pronome adequado. Vejam-

se os exemplos abaixo: 

a) A Horta do ciclista é um dos exemplos de agricultura urbana em São 

Paulo. * iniciativas contribuem para a sustentabilidade. 

b) Não concordo com a instalação de uma lixeira. A passagem de 

pedestres será prejudicada por * obstáculo. (ORMUNDO. 

SINISCALCHI, 2018, p. 55). 

 

No entanto, o ensino conduzido dessa maneira é rechaçado por Antunes (2003, 

p.87), ao revelar que: 

(...) não são regras de uso, mas são apenas questões metalinguísticas de 

definição e classificação das unidades da língua, por exemplo, saber: a 

subdivisão das conjunções e os respectivos nomes de cada uma; a 

subclassificação de cada subclasse dos pronomes e a função sintática prevista 

para cada um; a classificação de cada tipo de oração com toda a refinada 

subclassificação das subordinadas e coordenadas; as diferentes funções 

sintáticas do QUE ou do SE; a distinção entre os vários tipos de encontro 

vocálico ou consonantal, de sujeito ou de predicado ( aqui também com 

detalhes distinções nem sempre consistentes e quase sempre irrelevantes). 

Como se vê, o que está em jogo nesse ensino é prioritariamente pretender que 

o aluno saiba o nome que as coisas da língua têm; ou seja, o que centraliza esse 

ensino é saber rotular, saber reconhecer e dar nome às coisas da língua. 
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 Também conforme Possenti (2011, p. 31), o domínio efetivo e ativo de uma língua 

dispensa o domínio de uma metalinguagem técnica. Nesse sentido, as contribuições de 

Geraldi (2011, p. 35) são pertinentes, pois estabelecem que a língua só tem existência no 

jogo que se joga na sociedade, na interlocução. E é no interior de seu funcionamento que 

se podem ditar as regras de tal jogo. 

 Nesse contexto, o ensino por meio de frases isoladas deixa de entregar para o 

aluno a veracidade de um contexto real de uso, tornando-se pouco proveitoso, visto que 

as nomenclaturas são facilmente esquecidas, ainda mais quando não se tem um 

embasamento contextual que dê sentido a essas relações sistêmicas. A propósito, Antunes 

(2003, p.96-97) aconselha que 

 

(...) Deve-se propor, portanto, uma gramática que tenha como referência o 

funcionamento efetivo da língua, o qual, como se sabe, acontece não através 

de palavras e frases soltas, mas apenas mediante a condição do texto. Assim, o 

professor deve apresentar uma gramática que privilegie, de fato, a 

aplicabilidade real de suas regras, tendo em conta, inclusive, as especificidades 

de tais regras, o uso formal ou o uso informal da língua. Não adianta muito 

saber os nomes que as conjunções têm. Adianta muito saber o sentido que elas 

expressam, as relações que elas sinalizam. 

 

 

 Segundo Bagno (2013), em seu livro “Sete erros aos quatro ventos”, 75% (setenta 

e cinco por cento) dos livros didáticos investigados do 8º ano escolar trazem em seu 

repertório de conteúdos a regência verbal e as figuras de linguagem. Para esse estudioso, 

o motivo é simplesmente porque há uma subserviência aos compêndios normativos que 

apresentam esses temas sempre ao final e, por isso, o 8º ano acompanha bem essa ordem. 

 Assim, endossando as observações de Bagno (2013) feitas acima, o manual 

didático em análise é mais uma demonstração de que as inconsistências já apontadas à 

época por esse estudioso ainda se perpetuam, pois os temas aparecem alinhados a uma 

pré-disposição imposta pela gramática normativa. 

 Conforme as análises de Bagno (2013, p.142-143), veja-se: 

 

(...) todas essas coleções apresentam as regências verbais mais conservadoras, 

negando-se a apresentar aquelas que já se incorporaram ao uso normal do 

português brasileiro culto contemporâneo e à literatura dos últimos 150 anos. 

(...) A lista dos verbos que são alvo das prescrições hipernormativas dos LD 

revela também uma falta de originalidade a toda prova. (...) O simples fato de 

serem sempre os mesmos verbos é sinal nítido e incontestável de que a coerção 
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normativa não produz os efeitos desejados: se produzisse, não estaríamos lendo 

há cinquenta, sessenta anos as mesmas listas de regências. 

 

 Bagno (2013), em um estudo realizado com livros didáticos aprovados no PNLD  

2008, faz uma lista descritiva apontando a quantidade de vezes em que determinado verbo 

se repete nas coleções de 8º ano, revelando que foram reproduzidos os mesmos verbos 

em diferentes manuais didáticos. A lista mostra como exemplo os verbos: assistir (18 

vezes); aspirar (14 vezes); esquecer (14 vezes); lembrar (14 vezes) obedecer (14 vezes); 

preferir (14 vezes); visar (11 vezes), além de outros.  Neste trabalho, os mesmos verbos 

estão presentes nas páginas 112-113 do manual didático, fazendo quórum à lista mostrada 

por esse estudioso. 

 Isso tudo pode ser reflexo ainda de um ensino-aprendizagem que apresenta a 

norma-padrão por meio de nomenclaturas e adequações desse ou daquele verbo, em frases 

desconexas de seus usos ou de contextos que permitam um embasamento teórico e prático 

mais confiável. Conforme Moura Neves (2004, p.79), a gramática de uma língua em 

funcionamento não tem regras rígidas de aplicação, como fizeram crer.  Sobre esse 

ensino, a BNCC (2017, p.71) resguarda que  

Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos 

curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística – 

sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da 

língua – não devem nesse nível de ensino ser tomados como um fim em si 

mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos 

estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua/linguagens (em leitura 

e em produção) em práticas situadas de linguagem. 

 

 9º ano 

 

 Esse ano escolar cuida dos estudos referentes à colocação pronominal, predicado 

nominal, o uso de dois pontos, predicado verbo-nominal, a vírgula entre os termos da 

oração, pronome relativo, uso de travessão e de parênteses e uso de aspas. 

 O ensino da colocação pronominal (pág.79) é trabalhado por meio de uma tirinha 

humorística em que um homem apaixonado faz a seguinte declaração: “Abrace-me. Beije-

me. Nunca deixe-me.” Em resposta, a amada reclama: “Tudo bem, mas antes dá para 

acertar o pronome?”. Na fala masculina não foi utilizado o pronome oblíquo átono de 
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forma apropriada, conforme as prescrições da gramática, sendo a forma correta “Nunca 

me deixe” (próclise).  

 Após a leitura e interpretação da tirinha, seguem exemplos avulsos de próclise, 

mesóclise e ênclise, isto é, da posição que devem ocupar os pronomes segundo as palavras 

que os cercam. No entanto, o uso dos pronomes na linguagem diária dos falantes rompe 

toda e qualquer ordem preestabelecida pela gramática normativa, revelando que são os 

usos que definem o que deve ou não ser empregado. Oswald de Andrade (1971), em seu 

poema “Pronominais”, mostrou que as formas de usos não estão fixas à gramática do 

professor e nem do mulato sabido. Também Moura Neves (2004, p.79) diz que “A 

gramática de uma língua em funcionamento não tem regras rígidas de aplicação, como 

nos fizeram crer.”  

   Ainda nesse sentido, Antunes (2005, p.39) assevera que 

O texto, falado, ouvido, lido e escrito é que constitui, na verdade, o objeto de 

estudo das aulas de língua. Tudo deve convergir para ele: todas as noções, 

todas as atividades e procedimentos propostos. Não tem sentido aprender 

noções sobre pronome, por exemplo, se não se sabe como usá-lo em textos, 

orais e escritos, e que função ele tem para a coesão e a coerência do que se 

pretende dizer. Não tem sentido aprender a classificar as conjunções, saber que 

nomes elas têm, se não se sabe que tipos de relações semânticas elas 

estabelecem nos pontos do texto onde aparecem. 

  

 O ensino do predicado nominal (págs. 101-104) é apresentado inicialmente com a 

leitura e compreensão de um anúncio e de uma tirinha. Depois da atividade interpretativa, 

uma frase é retirada da tirinha (“Você parece gordo”), a fim de esclarecer, por meio de 

setas, a localização do predicado nominal. As atividades de fixação se concentram nas 

distinções e identificações entre predicado nominal e predicado verbal, cujo ensino é 

brevemente explorado. 

 Sobre esse ensino Moura Neves (2004, p. 81) alerta que 

À força de virmos repetindo lições de gramática em que apenas se busca que 

os alunos saibam os nomes das categorias e das funções, e a subclassificação 

delas, vamos tendo como certo que aprender tais noções é aprender gramática, 

o que leva à conclusão límpida e irrefutável, de toda a comunidade, de que 

estudar gramática é desnecessário, pois tal estudo não leva a nada, e, mais que 

isso, é prejudicial, já que cria falsas noções e falsos pressupostos. 

 

 Assim, o conhecimento acerca das regras de formação dos enunciados de uma 

língua é elemento integrante da aprendizagem. A capacidade de falar uma língua traz 
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consigo a competência para usar, convenientemente, as normas que dela fazem parte, tais 

como as regras fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas aplicáveis na produção 

e interpretação de textos. Todavia, segundo aponta Antunes (2003, p.88), “a escola perde 

muito tempo com questões de mera nomenclatura e de classificação, enquanto o estudo 

das regras dos usos da língua em textos fica sem vez, fica sem tempo”. 

No geral, pode-se perceber que os gêneros textuais utilizados na coleção de livros 

em análise foram pouco explorados em relação ao potencial que poderiam oferecer aos 

estudos dos letramentos, da variação linguística e dos conhecimentos gramaticais, não se 

extraindo deles as características peculiares de cada qual, de modo a ampliar os 

conhecimentos linguísticos do aluno por meio dos estilos, conteúdos e construção 

composicional que cada gênero possui.  

Para além das indicações de leitura e propostas de escrita nas diversas atividades, 

o que se observou maciçamente nessa coleção foi a obediência aos aspectos descritivos 

do gênero textual estudado, apresentando algumas características básicas de estrutura e 

construção composicional. Tome-se, a título de exemplo, o gênero diário estudado no 6º 

ano. Nota-se que houve pouco proveito das características do texto para o fim de também 

repassar ao aluno conhecimentos gramaticais, pois a atividade ficou limitada apenas aos 

aspectos descritivos do gênero estudado. Sabe-se que o diário tem por característica 

relatar acontecimentos do cotidiano vividos pelo autor, ideias, sentimentos, com a 

presença de uma linguagem mais informal, a depender do autor, bem como a presença de 

verbos no tempo presente ou no passado. Nesse caso, a proposta seria introduzir estudos 

dos modos e tempos verbais, facilmente compreendidos no contexto em que estão 

inseridos. Caso não se faça essa contextualização das normas gramaticais naturalmente 

perceptíveis no próprio gênero textual, pode-se incorrer no erro de usar o texto como 

pretexto para se trabalhar as outras normas gramaticais. A análise é extensível aos demais 

gêneros presentes nos livros, visto que a coleção segue o mesmo modelo metodológico.   

O diário também contém a data como elemento identificador, característica que 

permite trabalhar alguns aspectos morfossintáticos, como o numeral ordinal/cardinal, 

bem como elementos de semântica (sinonímia, antonímia, denotação, conotação) 

presentes em alguns diários históricos, de que é exemplo o Diário de Anne Frank, cuja 

leitura foi indicada no manual. 
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Seguindo a análise, percebe-se que o vocativo, embora tenha sido trabalhado no 

aspecto apenas conceitual, poderia ter sido mais explorado mediante o ensino de regras 

de pontuação, como a vírgula, que é obrigatória no caso.  Ainda com base nas 

características do gênero diário, a partir do relato de acontecimentos vividos pelo autor, 

poder-se-ia trabalhar elementos de tipologia textual como narração e descrição, 

juntamente com seus processos de elaboração, como por exemplo, os elementos do texto 

narrativo. Com isso, abre-se a possiblidade de se agregar outros conhecimentos no 

contexto do estudo do gênero proposto. 

  O foco do ensino, a partir dessa percepção, passa a abranger não somente os 

elementos constitutivos do gênero, mas permite ao aluno sedimentar o conhecimento em 

outros aspectos linguísticos, dando-se uma formação interdisciplinar e holística, 

amalgamando os letramentos, a variação linguística, as análises linguísticas no estudo do 

gênero proposto. Segundo a BNCC (2017, p.87), umas das competências específicas a 

serem desenvolvidas no ensino de Língua Portuguesa é compreender a língua como um 

fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de 

uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da 

comunidade a que pertencem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O livro didático (LD) ocupa, em sua maioria, o papel de protagonismo nas salas 

de aula brasileiras, e, por isso mesmo, é digno de ser objeto de uma investigação científica 

voltada para os assuntos que lhe são afetos.  Em razão disso,  o presente estudo teve como 

esteira os seguintes questionamentos: “De que forma a coleção de LD aborda os 

letramentos e a variação linguística?”, “As atividades propostas de prática de linguagem 

na coleção - Se liga na língua: leitura, produção de texto e linguagem (PNLD 2020-2023) 

- contribuem com a promoção de quais letramentos?”, “Quais são as formas de 

abordagem usadas nos LD sobre variação linguística?”, “A exploração do referido tema 

contribui na valorização da diversidade linguística ou fortalece o preconceito 

linguístico?” e “Qual a importância da formação docente continuada em lidar com os 

temas letramentos e variação linguística, tendo como instrumento pedagógico o livro 

didático?” 

 Antes, porém, de avançar no mérito dessas considerações finais, é preciso dizer 

que, embora o corpus tenha se voltado para a análise de uma coleção de livros pré-

definida, as teorias e reflexões desenvolvidas não se prestam somente aos livros didáticos, 

mas, considerando que  refletem conhecimentos levantados e ancorados, muitas vezes, 

em experiências de sala de aula, além de estarem apoiados em ombros de gigantes da 

academia de Letras e Linguística, podem dizer muito a respeito do ensino realizado nas 

salas de aula brasileiras e, por isso mesmo, amplificar a aplicação deste estudo às práticas 

didáticas realizadas na Educação Básica. 

Assim, a análise dos livros didáticos empreendida aqui tomou como amostra o 

PNLD 2020, com uso para um triênio. A coleção está em conformidade com as 

legislações educacionais, inclusive com BNCC (2017), que entrou em vigor no ano de 

2020. Salienta-se que os manuais do 6º ao 9º ano obedeceram a critérios teóricos e 

pedagógicos de escolha rigorosos até terem a sua aprovação, publicação e distribuição 

desses exemplares nas salas de aula. Entretanto, a relevância desses manuais como 

ferramenta pedagógica de ensino não impede que se faça uma análise mais acurada sob a 

perspectiva de um olhar acadêmico investigativo, a fim de eventualmente apontar falhas 

e ressaltar acertos, visto que essas obras foram produzidas por profissionais acadêmicos 

de renome em suas respectivas áreas de atuação. O trabalho é colaborativo com as 

questões didáticas e pedagógicas já enfrentadas por esses profissionais e alicerçado pelos 
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experientes estudiosos da área da linguagem para o ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa nos anos finais. 

Sabe-se que os livros didáticos ainda têm ocupado a primazia nas aulas de Língua 

Portuguesa e, como tal, não podem deixar de ser instrumentos a serviço de um ensino que 

privilegie as habilidades de fala, leitura, escrita, compreensão das variantes da língua, 

como emancipação linguística e de estudos da gramática normativa baseados no uso. É 

salutar que esses manuais incorporem em seu projeto pedagógico propósitos que 

contemplem a realização da linguagem como um todo, não só em uma perspectiva interna, 

mas dando importância também aos contextos sociais. 

Também se defendeu a ideia de que o professor de Língua Portuguesa é um 

profissional que deve estar em constante processo de formação e aperfeiçoamento de suas 

teorias e práticas pedagógicas empreendidas em sala, pois a proatividade do corpo 

docente tem a aptidão para corrigir possíveis falhas, bem como para replicar os desejados 

acertos, presentes nos livros didáticos, fazendo com que a prática didática fique mais 

significativa. Quer-se despertar no professor um olhar mais atento para as questões 

teóricas e práticas, que muitas vezes, passam despercebidas por falta de conhecimento e 

pesquisa por esse profissional. Da mesma forma, os professores devem levar em conta 

que os fatos linguísticos acontecem, e, portanto, são dotados de dinamismo nos diversos 

contextos sociais, abrindo horizontes e expandindo, por meio do ensino-aprendizagem, a 

noção de língua(gem) do estudante das séries finais do ensino fundamental.  

Nesse intento, o ensino de Língua Portuguesa defendido neste trabalho é voltado 

para a interdisciplinaridade que cuida dos letramentos, da variação linguística e da 

gramática normativa, sendo esta última elemento subsidiário dessa tríade, não por ser de 

menor importância, mas por não comportar o foco do presente trabalho. Pela abrangência 

das discussões empreendidas e por se ter o gênero textual como elemento significativo e 

de base contextualizadora para qualquer uso e estudo da língua(gem), não se pode, por 

isso mesmo, dispensar as questões normativas, pois elas se encontram e se interpenetram 

nas tramas da língua, construindo textos e fornecendo subsídios significativos nas práticas 

sociais.  

O ensino da gramática normativa é considerado ultrapassado ou até mesmo 

desnecessário por alguns autores, por abranger um conhecimento apenas de identificação 

de nomenclaturas, não sendo muito útil ao aluno. Antunes (2003, p.119) diz que “não há, 
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pois, razão para que se conceda primazia ao estudo das classes gramaticais isoladas, de 

suas nomenclaturas e classificações”. Entretanto, não se quer menosprezar a taxonomia, 

visto que é uma tarefa quase que impossível a não citação de nomes em algum momento, 

pois o conhecimento desses elementos gramaticais é indissociável para o ensino de 

gramática, mas não se pode partir dele e nem focar todo o ensino da língua(gem) em 

reconhecimento e pormenorizações descritivas das taxonomias. A sistematização e a 

exposição da nomenclatura gramatical somente fazem sentido quando já se conhece a 

língua.   

Mas o ensino da gramática ainda é oportuno, visto que a maioria das escolas 

públicas e particulares mantêm um conteúdo programático voltado para conhecimentos 

gramaticais. Ignorar tal fato e não trabalhar com o aluno a gramática normativa seria um 

erro, pois vestibulares e concursos ainda exigem o conhecimento de tais normas, 

cobrando-os, na maioria das vezes, de maneira contextualizada. Isso não se percebe 

muitas vezes nas atividades dos livros didáticos. Porém, a despeito de todos os 

desencontros, é possível adequar o ensino da gramática de modo que tais conhecimentos 

sejam observados de maneira contextualizada para possibilitar ao aluno o aprendizado 

não só de uma gramática significativa, mas de uma língua(gem) que tenha relevância para 

o seu aprendizado. 

Nesse contexto, as análises realizadas nos manuais do 6º ao 9º anos foram 

divididas entre as várias habilidades de oralidade, leitura, escrita, variação linguística e 

gramática normativa, que os alunos devem desenvolver nos anos escolares, não por 

considerar que devem ser apresentadas de maneira estanque, mas por questões didáticas 

e para se explicar melhor e de forma mais detalhada como acontecem o desenvolvimento 

dos letramentos, variação linguística e gramática. Além disso, obedeceu-se às diretrizes 

trazidas pela pedagogia de Paulo Freire (1989), para quem o ensino deve partir da 

oralidade, bem como recepcionou o método de ensino da língua por meio das sequências 

didáticas vistas em Schneuwly e Dolz (2004) e os ensinos dialógicos de Bakhtin (2016). 

Nessa esteira, ressaltou-se que esses temas devem ser trabalhados em conjunto, pois 

dizem respeito à linguagem, cuja manifestação é dada por meio dos gêneros textuais. 

 

A esse respeito, os gêneros textuais têm ganhado notoriedade nos ensinos da 

Língua Portuguesa, sobretudo, nos livros didáticos. No entanto, o que se pode perceber 

nesses manuais é que, muitas vezes, o uso do gênero textual é apenas figurativo ou 

performático, ou seja, serve apenas para o cumprimento ou demonstração de um conteúdo 
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gramatical que se pretende abordar, sendo, muitas vezes, as frases destacadas do texto 

para análise e classificação dos elementos em estudo. Outras vezes, são apresentadas 

orações diversas das que se encontram no texto em estudo, conforme apontado nas 

análises. 

Porém, ainda que seja a mesma palavra ou a mesma oração retirada de um gênero 

textual qualquer para efeitos de análises gramaticais, serão outras palavras e outros 

enunciados envolvidos em outro contexto significativo, pois são irrepetíveis, 

constituindo, conforme Bakhtin (2011), uma nova parte do enunciado, pois mudou de 

lugar e de função na plenitude do enunciado.  

 Como visto, interagimos somente por meio de textos e esses têm assumido nos 

livros didáticos uma condição de protagonistas, tendo presença maciça e diversificada. 

Mas do ponto de vista funcional assumem muitas vezes funções de meros figurantes, 

servindo apenas para ilustrar propósitos linguísticos individuais dissociados de suas 

relações dialógicas, entregando muito menos em significância do que poderia apresentar. 

Em Bakhtin (2011), os gêneros discursivos são compostos pelo conteúdo temático, o 

estilo e a construção composicional, porém, vê-se que em sua maioria o estudo dos 

gêneros textuais nos livros didáticos atem-se a uma ou outra estrutura, deixando-se de ser 

trabalhado na integralidade. 

 Ensinar eficazmente a língua é, acima de tudo, oferecer meios que levem o aluno 

a refletir sobre o funcionamento da linguagem, a fim de produzir sentido na sua utilização. 

Nesse propósito, o ensino da gramática, dos letramentos e da variação linguística, por 

meio dos gêneros textuais, tem como meta a ampliação da competência comunicativa do 

aluno, dotando-o de capacidade não só para aplicar as regras gramaticais de maneira 

contextualizada e significativa, mas também para se servir dos usos da língua de variadas 

maneiras em comunidades reais de fala, desvelando de igual forma os letramentos 

adquiridos nas práticas sociais.  

 É sabido que a tarefa do educador, conforme Franchi (2006), é esclarecer a língua 

dos textos e não apenas a sintaxe das sentenças. Ainda se acrescenta a esse magistério 

que a tarefa do professor de Língua Portuguesa é ampliar a capacidade linguística do 

aluno, mostrando a ele que a língua é heterogênea e, por isso mesmo, social. Em sendo 

social, comporta uma série de idiossincrasias que se podem valer para juízos de valor, 

refratando-se muitas vezes em preconceito linguístico.   
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Nessa esteira, os gêneros textuais servem como elemento facilitador na produção 

de sentido e interação. Eles, além de fornecerem bases para a interpretação de textos, 

ampliando a visão de mundo do aluno, também são aproveitáveis ao ensino da gramática 

por meio das características intrínsecas de cada gênero, levando-se em conta a construção 

composicional, conteúdo temático, estilo, e também o ensino da variação linguística, 

considerando os estilos individuais de cada gênero. É claro que essa divisão das 

características na atribuição dos diferentes estudos não é cirúrgica, mas didática, mesmo 

porque, tratando-se das particularidades dos gêneros textuais, elas são indissociáveis.  

No que concerne ao estudo dos letramentos, estão relacionados à aquisição de 

habilidades de interpretação e de uso de diferentes gêneros textuais no dia a dia, de forma 

que o sujeito consiga exercer sua cidadania e se integrar aos contextos sociais dos quais 

faz parte, adquirindo domínio das práticas sociais humanas por meio da oralidade, leitura 

e escrita, ampliando também, nesse caso, as diferentes formas de uso da linguagem.  

Nesse sentido, pôde-se perceber de modo mais específico, na coleção de LD em 

análise, que as atividades propostas contribuíram quantitativamente para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita por meio de gêneros textuais. 

Percebeu-se um zelo metodológico na propositura de cada atividade, pois a cada gênero 

em estudo, as habilidades de leitura e escrita guardavam entre si um dialogismo temático 

e estrutural frente à propositura do ensino do gênero, bem como em relação às atividades 

com a linguagem. Assim, entende-se que coleção recepcionou os ensinos teóricos das 

sequências didáticas vistos em Dolz e Schneuwly (2004). 

Apesar de abraçar uma didática dialógica em suas práticas, a coleção de LD não 

deu ênfase ao modo de se desenvolver a habilidade de oralidade. As razões dessa postura 

não foram manifestadas. Porém, não é difícil supor que, pelo fato de sermos sujeitos que 

falam, a expressão oral em estudo não deva ser explorada tão à fundo, pela simples 

presunção de ser de domínio massivo de todos.  

É importante destacar que o trabalho com a oralidade não pode ser feito de modo 

indistinto, pois, se na escrita há componentes que são revisitados à luz de uma gramática 

própria, na oralidade há também uma sistematização e uma organização estruturadas que 

devem ser observadas, tais como os marcadores conversacionais; construção e 

organização tópicas; pausas, prolongamentos, truncamentos; recursos prosódicos e 
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extralinguísticos, entre outros descritores que são de suma importância para se 

desenvolver a oralidade em sala de aula.  

 Ainda nesse contexto, os LD examinados apresentaram uma densidade 

significativa de conteúdos relacionados às habilidades de oralidade, leitura e escrita, 

porém necessitando, muitas vezes, de suplementação conteudística para melhor 

compreensão e dialogia frente ao gênero textual estudado. É nessa hora que se exige a 

presença de um professor que esteja com os conhecimentos acurados e sensíveis para 

fazer e propor mudanças ao que já está exposto pelos LD, objetivando ampliar os 

conhecimentos e emancipar os sujeitos por meio dos letramentos nas práticas de uso. 

Indo adiante, vê-se que não se pode dispensar maior atenção para as formas, os 

estilos e a distribuição de conteúdo para cada gênero textual, sem antes fazer uma 

observação mais crítica do que se pretende fazer, quais os efeitos de sentido desejados ao 

escolher esse gênero e não aquele outro, a exemplo das intergenericidades muitas vezes 

propostas nos LD, sem antes tecer discussões mais proveitosas sobre as mudanças de 

gêneros. É preciso compreender que não é apenas um texto a base de ensino da Língua 

Portuguesa. Há uma série de elementos que devem ser observados, que explicam e muito 

o uso do gênero para a construção de sentidos, além de se ter uma função social, que 

também deve ser observada no momento de se debruçar sobre os estudos da língua(gem). 

É esse entendimento que emancipa os sujeitos nas práticas sociais cotidianas, pois confere 

segurança e sabedoria em cada escolha que se deve fazer ao lançar mão dos gêneros 

textuais para comunicação e interação sociais.  

Nesse propósito, é possível conferir maior consistência aos estudos dos 

letramentos, pois as atividades aplicadas em sala de aula relativas ao tema devem 

repercutir não somente no ambiente escolar, mas os conhecimentos daí advindos devem 

ser incorporados à própria vivência extramuros do educando, sob pena de ausência de 

efetividade prática desse ensino. 

Nesse cenário, é possível identificar um movimento contrário dentro das salas de 

aula em relação aos estudos da variação linguística, seja pelos conteúdos presentes nos 

LD, seja por iniciativa dos professores, segundo observado por esta pesquisadora a partir 

de sua experiência em sala de aula. Para muitos ainda, um bem falar é aquele que está de 

acordo com a norma-padrão/culta, esquecendo-se de que o alcance social de utilização 

dessa norma é bastante limitado, muitas vezes, não chegando à realidade com a qual o 
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aluno convive, nem incorporando a sua prática. Assim, os estudos maciços das normas 

gramaticais se fazem presente e têm cadeira cativa nos bancos escolares, sendo um 

conteúdo explorado diariamente, porém, parece que não ampliam ou emancipam o falante 

para os diversos contextos sociais.  

Como visto, a coleção de livros analisada não conferiu um tratamento distinto à 

Língua, concentrando os esforços no oferecimento de conteúdos gramaticais em todos os 

anos escolares, porém os estudos da variação linguística ficaram restritos apenas ao 6º 

ano e ao 9º ano escolar, talvez por conta de um entendimento ainda replicado no sentido 

de ser a variedade linguística apenas um viés da linguagem informal, e, por isso mesmo,  

pouco estruturada, requerendo menor atenção no ensino, o que não é verdade. 

É preciso esclarecer que a variação linguística é a língua em uso consoante aos 

vários estratos sociais a que se refere e faz parte, não dizendo respeito à informalidade ou 

formalidade dos ambientes sociais frequentados pelos sujeitos, pois esses, a depender do 

ambiente em que se encontram, modalizam a sua linguagem por meio dos estilos para se 

adequar ao contexto específico de uso da língua. Assim, também ocorre no uso escrito 

dos diferentes gêneros textuais, havendo uma modalização dos estilos presentes em cada 

texto e contexto. 

Por isso, não se pode aquiescer com um ensino monolinguístico voltado 

exclusivamente para o ensino de normas sobre o uso de língua, que não se coadunam e 

nem conversam com as práticas sociais e nem com a vivência diuturna dos falantes. A 

língua, assim como as relações sociais, é mutante e, de modo que uma espelha o 

comportamento da outra, refletindo e interpretando os contextos de uso. 

Em vista da pouca importância que se deu ao tema, seja no silenciamento do tema 

nos conteúdos no 7º e no 8º ano escolar nos LD ou no enviesamento de informações 

equivocadas do que seja realmente a variação da língua, é que se contribui diretamente 

para a desvalorização da diversidade linguística e fortalecimento de um preconceito 

linguístico, sendo este referente não somente aos usos linguísticos, mas extensível 

também às camadas sociais, aos pares e às identidades individuais de cada aluno.  

É necessário também reconhecer que a natureza da linguagem segue o mesmo 

fluxo da natureza universal da vida, enquanto ecossistema que obedece ao fluxo natural 

e cíclico das águas, por exemplo, incluindo os seus estados (sólido, líquido e gasoso), da 

cadeia alimentar, da vida humana, animal e vegetal, que nasce, cresce, reproduz e morre. 
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O contrário disso gera estranheza e traz consigo prejuízos irreparáveis ao ambiente. Nada 

do que é cíclico ou dialógico, tal como o ensino da língua(gem), pode tomar a forma, por 

exemplo, de “água parada”, que para quase nada prestará a não ser para se decompor e 

servir como um desarranjo a todo o ecossistema natural ou, no caso da Língua, para todo 

o sistema linguístico, trazendo limitações ou incapacitando sujeitos por acreditarem 

firmemente que não sabem fazer uso da língua(gem).  

Dessa forma, entende-se que não se pode tratar de maneira subsidiária a 

reponsabilidade que um professor tem no enfrentamento dessas questões no cotidiano 

escolar, pois, como visto, o ensino-aprendizagem dos gêneros textuais passa pela tríade 

Bakhtiniana, como também pelas questões relativas às variedades linguísticas, pois os 

gêneros textuais são variados e inúmeros entre si.  

Logo, a ampliação dos letramentos passa pela interseção desses objetos de estudo, 

que acontece na proximidade genuína dessas teorias, pois, como se sabe, para o 

desenvolvimento dos estudos do letramento são necessárias a materialização e a 

intermediação dos gêneros textuais, desembocando em outro objeto de estudo que é a 

variação linguística, elemento fundamental que define significativamente os estilos22 de 

cada gênero.  

Nesse caminho, as tantas transformações, informações e áreas de estudos para 

serem desbravadas por nossa sociedade, com implicações diretas na educação, sinalizam 

que os desafios são muitos, especialmente para as aulas de Língua Portuguesa, e as 

reflexões conduzidas neste trabalho evidenciam que há particularidades envolvidas na 

formação docente continuada que impactam também na qualidade do ensino que é 

ofertado aos educandos, visto que, conforme Freire (1986, p. 63), o professor é diferente 

não só por sua formação, mas também porque lidera um processo de transformação que 

não ocorreria por si só.  

Diante disso,  a formação docente continuada exerce um papel essencial para lidar 

com esses temas, notadamente quando se tem como instrumento pedagógico o livro 

 
22 Um dos diferentes modos de diferenciação da língua; subsistema linguístico com seu léxico peculiar, 

bem como com composições, usos e construções fraseológica, distinguindo-se de outros modos por meio 

dos recursos expressivos-avaliativos de composição de seus elementos e normalmente ligado a 

determinadas esferas de uso do discurso. (BAKHTIN,2013, p. 96). 
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didático, pois, na maioria das vezes, existe a necessidade de uma adequação de conteúdos, 

seja para complementar conceitos e atividades já previstas, seja para dirimir teorias e 

práticas pedagógicas equivocadas que estão presentes nos manuais, a exemplo dos 

apontamentos apresentados em relação à coleção de livros analisada neste trabalho.  

Portanto, na sala de aula ou nos cursos de formação docente continuada oferecidos 

pela SEEDF, a noção do diverso deve ser considerada nas práticas pedagógicas, pois um 

ensino que se pauta somente na norma padronizada da língua(gem) deixará de ofertar e 

incluir os diversos saberes necessários à educação do futuro, privilegiando o ensino da 

gramática normativa, da metalinguagem dos gêneros textuais, do monolinguismo 

inexistente ou da disseminação de que existe apenas uma língua formal. No mais, é sabido 

que a encampação de tais noções e o aprofundamento de saberes técnicos e cognitivos 

que contribuirão de forma direta na educação escolar básica passam pela formação 

docente continuada em um processo de ressignificação.  
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ANEXOS 

 

 Esta seção contém imagens em PDFs que foram escaneadas da coleção de livros 

didáticos “Se liga na língua: Leitura, produção de texto e linguagem”, dos autores Wilton 

ORMUNDO e Cristiane SINISCALCHI, do 6º ano ao 9º ano, que serviram de base para 

as análises neste trabalho, assim como imagens dos relatórios dos cursos ofertados pela 

EAPE nos anos de 2010 a 2019, coletadas em pesquisa de campo nesse órgão da SEEDF.  
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