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RESUMO 

 

 

O trabalho intitulado Abordagem da gramática nos livros didáticos de Língua Portuguesa: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais promoveram mudanças? objetiva discutir sobre a 

abordagem da gramática nos livros didáticos de língua portuguesa, buscando analisar se os 

Parâmetros Nacionais Curriculares (1998) são seguidos na proposta de ensino de português 

nos livros didáticos. Para isso, descrevemos o documento e realizamos uma explanação sobre 

as orientações dos conteúdos em dois eixos: uso e reflexão. Destacamos dessa organização, a 

prática de análise linguística e suas atividades discursivas. Dessa forma, o principal interesse 

deste estudo é verificar se as propostas dos PCNs são seguidas, promovendo, assim, 

mudanças em um ensino prescritivo de língua. Para realizarmos essa verificação, 

direcionamos nossas análises a partir de dois livros didáticos, sendo um deles de 1975, 

Comunicação, expressão e criatividade em português, um material anterior ao documento, 

que serve como comparativo em relação ao outro, posterior aos PCNs. Português Linguagens 

dos anos de 1998 e 2014 é nosso segundo livro de análise. Ele é resenhado no Programa 

Nacional do Livro Didático e é o mais distribuído nas escolas públicas brasileiras. Ainda, 

consideramos para a análise, entender que os livros de português são gêneros discursivos. 

Para defendermos essa visão discursiva, partimos da teoria de Bakhtin e seu círculo. Desse 

modo, assumimos a perspectiva dialógica e discursiva dos pressupostos bakhtinianos, 

destacando alguns conceitos, dentre eles: enunciado, forças centrípeta e centrífuga, discurso e 

gênero. O livro é descrito como gênero do discurso. Além disso, também assumimos que o 

livro é um suporte, com o intuito de explicitar que os textos que adentram os materiais 

didáticos mudam de função, sendo vistos por meio de uma funcionalidade didática. 

Discutimos, também, as concepções de língua, linguagem, gramática, texto e ensino 

assumidas pelos autores dos livros didáticos. Procuramos analisar os livros através de um 

olhar discursivo, considerando a abordagem documental de uma pesquisa qualitativa. Nossa 

análise dos documentos se deu por meio de inferências que buscaram refletir sobre a maneira 

que o ensino de gramática é visto nos livros didáticos de português. Os resultados 

apresentados nos levam a acreditar que poucas foram as mudanças ocorridas no ensino de 

gramática após a implementação dos PCNs, prevalecendo, ainda, um estudo tradicional em 

detrimento de uma análise reflexiva da língua em uso. 

 

Palavras-chaves: Análise linguística, Ensino-aprendizagem, Discurso, PCNs, Livro didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The study entitled Abordagem da gramática nos livros didáticos de Língua Portuguesa: Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais promoveram mudanças? (Grammatical approach in 

textbooks in Portuguese: Did the National Curricular Parameters promote changes?) aims to 

discuss grammar teaching in Portuguese language textbooks, seeking to analyze whether the 

National Curricular Parameters (1998) are followed in the proposal of teaching Portuguese in 

textbooks. To do this, we describe the document and perform an explanation about the 

orientation of contents in two axes: use and reflection. We highlight this organization, the 

practice of linguistic analysis and its discursive activities. Thus, the main interest of this study 

is to verify if the proposals of the PCNs are followed, thus promoting changes in a 

prescriptive language teaching. n order to carry out this verification, we directed our analyzes 

from two textbooks, one of them from1975, a material prior to the document, and the others 

subsequent to the PCNs and reviewed in the National Textbook Program of 2014. We 

consider for the analysis, to understand that Portuguese books are discursive genres. To 

defend this discursive view, we start with Bakhtin's theory and its circle. In addition, we also 

assume that the book is a support, with the intention of explaining that the texts that enter the 

didactic materials change of function, being seen through a didactic functionality. We also 

discuss the conceptions of language, language, grammar, text and teaching assumed by the 

authors of the textbooks. We try to analyze the books through a discursive look, considering 

the documentary approach of a qualitative research. Our analysis of the documents was by 

means of inferences that sought to reflect on the way in which the teaching of grammar is 

seen in the textbooks of Portuguese. The results presented lead us to believe that there were 

few changes in grammar teaching after the implementation of PCNs, and a traditional study 

prevails to the detriment of a reflexive analysis of the language in use. 

 

Key-words: Linguistic analysis,  Teaching-learning, Discourse, PCNs, Didatic books 
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INTRODUÇÃO 

 

 
__ Ah, assim, sim! __ dizia ele. __ Se meu professor ensinasse como a 

senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente 

a decorar uma porção de definições que ninguém entende. Ditongos, 

fonemas, gerúndio... 

  

(Monteiro Lobato, 2009) 

 

 Durante nossa atuação profissional, como professora de língua portuguesa no ensino 

básico, mais especificamente do ensino fundamental II (6º ao 9ª ano), notamos que o ensino 

de português é reduzido ao estudo da gramática tradicional. Esse fato se deve porque muitas 

pessoas acreditam que a gramática equivale à língua, enquanto, na verdade, ela é um dos 

componentes que a constituem.  Chegamos a essa breve conclusão a partir de nossa primeira 

atividade nessa profissão. Em 2011, a disciplina de português já havia sido fragmentada em 

três frentes: Gramática, Literatura e Redação. A partir desse ano, na maioria das vezes, 

assumimos a parte destinada ao ensino de gramática. Desde então, dedicamo-nos aos estudos 

relacionados a esse componente da língua.   

 Além dessa divisão no ensino de língua portuguesa, outra realidade é vivenciada pelos 

professores, independentemente da disciplina escolar ministrada. Para a realização do 

planejamento das aulas, a escola apresenta o livro didático (doravante LD) como instrumento 

pedagógico indispensável. Assim, o LD é visto como livro-roteiro. Para os pais, esse material 

didático deve ser consumido página por página. Apoiada nessa ideia, a coordenação da escola 

exige que seus professores adotem um livro e cobra seu uso quase exclusivo. Aparentemente, 

essa noção de exclusividade não é imposta ao professor que pode se apoiar e/ou elaborar 

materiais, porém a sociedade entende que o LD representa uma verdade inquestionável, sendo 

ele compreendido como fonte segura do conhecimento.  

 Diante desses dois fatos apresentados, interessamo-nos por uma pesquisa que 

contemplasse o LD e a gramática e pensamos no estudo sobre o ensino de gramática nos 

livros didáticos de português (LDP). Relacionados a esses dois fatores, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados pelo Ministério da Educação (MEC), em 1998, 

surgiram como uma fonte documental que contemplou nosso desejo de estudo, pois esse 

documento orienta as práticas pedagógicas dos professores e a elaboração dos LD. Assim, à 

luz das orientações propostas pelos PCNs e a partir de nossas palavras basilares “gramática” e 

“LDP”, iniciamos nossas primeiras reflexões acerca do ensino de português, surgindo nosso 



16 
 

questionamento: Houve mudanças no ensino de língua portuguesa após o surgimento dos 

PCNs na educação básica? 

 Para a construção dessa pergunta, consideramos a crítica dos PCNs em relação ao 

ensino de gramática. Na apresentação da área de língua portuguesa, é destacada a necessidade 

de reorganização do ensino fundamental no Brasil. Em relação à prática de ensino de 

português, afirma-se que, desde os anos 1970, há uma discussão sobre propostas de mudanças 

no modo de ensinar, pois, segundo o documento, os métodos e conteúdos são tradicionais, 

cuja perspectiva assumida é gramatical. Destacamos dois pontos levantados pelos PCNs 

(1998, p. 18): o uso do texto como pretexto para o tratamento dos aspectos gramaticais e o 

ensino descontextualizado da metalinguagem. Essas duas críticas norteiam nossa pesquisa. 

 Cabe ressaltar que nosso estudo sobre a gramática é pertinente, pois, apesar de a 

discussão sobre o ensino de português ter ganhado muito espaço em diversos trabalhos 

científicos, ainda é um tema recorrente nas aulas de graduação e de pós-graduação, bem como 

motivo de questionamentos por professores e, às vezes, pelos próprios alunos que não 

entendem o porquê de um estudo voltado à classificação de unidades gramaticais, cuja 

exigência é decorar nomes. Assim sendo, como pesquisadoras, desejamos refletir sobre esse 

ensino descontextualizado que perdura por muitos anos, com o intuito de criar um momento 

de interação entre outros professores e estudantes de Letras que anseiam por repensar as aulas 

de língua portuguesa, fazendo dela um acontecimento interativo, em que se consideram 

propostas de língua em uso. Dessa maneira, nossa pesquisa não é mais do mesmo, é, na 

verdade, mais um estudo que deseja contribuir significativamente para a prática de ensino de 

uma gramática reflexiva.  

 Para alcançarmos nosso desejo de possibilitar um momento para se (re) pensar sobre a 

aula de português, levamos em conta os trabalhos de Antunes (2003/2007/ 2014). Essa autora 

considera infrutífero o ensino de gramática numa perspectiva tradicional, pois há uma 

preocupação com nomenclaturas e elegem-se regras anacrônicas, inconsistentes e descabidas. 

A linguista brasileira permite-nos, a partir de seus textos, compreender os termos 

nomenclatura e regras e suas implicações para o ensino de gramática. Ela também nos ajuda a 

construir a noção de gramática como atividade discursiva, possibilitando-nos reflexões acerca 

do que seria uma gramática contextualizada e seus objetivos no ensino. Enfim, Antunes, 

realmente, nos permite refletir sobre a prática da aula de português como atividade de 

interação.  

 Neves também é uma autora brasileira que nos inspirou neste estudo. Em seus 

trabalhos de 2002, 2003 e 2010, demonstra sua preocupação em uma proposta de gramática 
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nas escolas que não se restrinja às classificações e nomenclaturas, mas legitime o uso efetivo 

da língua. Ela afirma que é necessário olhar reflexivamente a língua, pois essa ação permite a 

produção de sentidos e, ao praticar essa atitude de reflexão, é possível chegar ao domínio da 

gramática da língua. Para isso, é necessário subtrair exercícios mecânicos e multiplicar 

atividades que permitem perceber a funcionalidade da língua em diferentes contextos.  

 Além dos trabalhos de Antunes (2003/2007/2014) e de Neves (2002/2003/2010), 

consideramos primordialmente a obra Portos de Passagem, de Geraldi (1997). Nela, o 

linguista propõe uma nova visão de ensino de gramática que será retomada nos PCNs (1998): 

a prática de análise linguística. Essa proposta refere-se a uma atividade de natureza reflexiva, 

por isso consideram-se três atividades: linguística, epilinguística e metalinguística. Para 

tratarmos dessa prática e das atividades nela envolvidas, além do trabalho de Geraldi (1997) e 

dos PCNs (1998), levamos em consideração a dissertação de Cerqueira (2003) em que ela 

explicita essas atividades e diferencia-as do termo “exercício”; além das obras de Santos, 

Riche e Teixeira (2013) e de Bezerra e Reinaldo (2013), que se referem às questões teóricas 

sobre análise linguística.  

 Estudos sobre os PCNs (1998) também são essenciais em nossa pesquisa. Como 

mencionado no parágrafo anterior, partiremos da relação do documento com a obra de Geraldi 

(1997). Além desse autor, mediante a tese de Borges (2012), traçamos um desenho, no 

segundo capítulo, sobre a emergência dos PCNs para o ensino de língua portuguesa, além de 

realizar uma breve apresentação desse documento institucional e descrição de seus aspectos 

referenciais, bem como os modos de organização dos conteúdos. Em seguida, a autora 

demonstra a teoria que determina as propostas dos PCNs. Esse ponto interessa-nos, pois as 

concepções de língua(gem), gramática e texto adotadas são as mesmas que guiam nosso 

estudo. 

 Logo, assumimos uma teoria discursiva, pois os PCNs entendem que a língua é um 

sistema de signos histórico e social, que o homem utiliza para significar o mundo, e a 

linguagem é vista na realização da interação verbal. Percebemos que as concepções adotadas 

são orientadas pela visão discursiva de Bakhtin sobre língua(gem). Assim sendo, os percursos 

de nosso estudo são orientados pelos pressupostos dialéticos de Bakhtin. As contribuições 

teóricas de Bakhtin (2009) e seu Círculo referem-se à compreensão dialógica de discurso. 

Mesmo não sendo um teórico da Análise do Discurso, Bakhtin propôs uma teoria voltada ao 

aspecto discursivo da língua(gem).  Para a compreensão da teoria bakhtiniana, consideramos 

os estudos de Souza (2002), Faraco (2006), Fiorin (2008), Sobral (2009), Melo (2010), Molon 

(2012), Brait (2012/2014) e Faria e Silva (2013).  



18 
 

 À luz da teoria de Bakhtin, estudamos o LDP a partir de uma perspectiva discursiva. 

Para isso, esclarecemos os significados dos termos bakhtinianos: ideologia, signo, interação 

verbal, dialogismo, discurso, forças centrípetas e centrífugas, sujeito discursivo, enunciado e 

gênero. Cabe ressaltar que essas noções não são vistas de forma independente por Bakhtin, ao 

contrário, são palavras que se inter-relacionam. Desses termos, destacamos o gênero, pois, 

neste estudo sobre o ensino de gramática nos LDP, compreendemos que o LDP é um gênero 

discursivo. Para a defesa dessa definição, o texto “Os gêneros do discurso”, de Bakhtin 

(2003), nos orientou.  

Além de defendermos o LDP como gênero do discurso, também compreendemos a 

ideia defendida por Marcuschi (2008) de que o LD é um suporte de textos. Os estudos de 

Marcuschi (2007/2008) ainda foram determinantes para conceituarmos a noção de gênero 

textual. Para a construção desse termo, a autora Rojo surgiu como aporte teórico que nos 

possibilitou traçarmos uma linha distintiva entre gênero discursivo e gênero textual, já que 

interpretamos o LDP como gênero discursivo e os textos que o constituem como gênero 

textual.  

 Estudar sobre o LDP pode parecer algo repetitivo, se fizemos um levantamento de 

trabalhos científicos que o enxergam como objetos de investigação, desde a década de 60, 

porém a maioria dessas pesquisas propõe um estudo do produto. Interessamo-nos por um 

olhar discursivo para o LDP. Essa visão considera o seu processo dialógico, pois, como 

gênero discursivo, ele assume concepções de língua, linguagem, gramática, texto e ensino e 

apresenta objetos de ensino e um papel histórico e social. Além disso, grande parte desses 

trabalhos preocupa-se em apontar os problemas do LDP, enfatizando que ele é o mal 

impregnado no ensino de língua portuguesa.  

Mesmo que o livro apresente alguns problemas, é possível aproveitá-lo de maneira 

mais consciente, pois o papel de mediador do conhecimento não é do LD, mas do professor. 

Dessa maneira, nosso estudo diferencia-se de outras pesquisas sobre o LDP, como as que são 

citados nesta dissertação (SOUSA, 1995/ BUNZEN JUNIOR, 2005 e CARVALHAES, 

2016), pois buscamos refletir sobre os exercícios/atividades no ensino de gramática do LDP, 

para que os professores possam realizar escolhas mais conscientes do material didático que 

irão adotar, e, assim, apesar de algumas barreiras que possam encontrar no LD adotado por 

eles, realizar um trabalho pedagógico com um melhor aproveitamento do material.  

Essa visão de unicidade de nosso estudo é construída a partir de algumas leituras de 

pesquisas sobre o ensino de língua portuguesa nos LD. Em sua dissertação, Sousa (1995) 

analisa o livro didático mais utilizado no ensino médio das escolas de Goiânia, no ano de 
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1993, realizando uma análise das atividades de estudo do texto, gramática e redação. 

Consideramos de sua proposta de pesquisa a defesa de que os autores dos LD deixam ocultos 

em seus exercícios e/ou atividades suas concepções de língua. Tendo em vista essa ideia, 

propomos, em nosso estudo, analisar as visões de língua, linguagem, gramática, texto e ensino 

adotadas pelos autores dos livros em análise. Para isso, os trabalhos Possenti (1996), 

Travaglia (1996), Geraldi (1997/2006), Marcuschi (2008) e Martellota (2009) são nossos 

guias para a definição das concepções.  

Bunzen Júnior (2005) também se interessa pelos materiais didáticos do ensino médio, 

enfatizando a produção de textos. Em sua dissertação, ele propõe estudar o LD como gênero 

do discurso, realizando uma escolha entre definir os LDP como gênero ou suporte de textos. 

Em nosso estudo, defendemos que o LDP assume os dois papéis: gênero e suporte. 

Consideramos para essa defesa, os estudos de Marcuschi (2008).  

A tese de Carvalhaes (2016) analisa a compreensão de texto em LDP, ele assume a 

concepção de língua como interação verbal, ou seja, apoia-se na teoria discursiva de Bakhtin, 

como também nos apoiamos neste estudo sobre o ensino de gramática dos anos finais do 

ensino fundamental no LDP.  

Essas três pesquisas mencionadas contribuíram para nosso estudo, pois cada uma nos 

possibilitou um direcionamento. Mas cabe ressaltar que propomos um novo olhar para 

analisar o LDP. Primeiramente, preocupamo-nos com o ensino de gramática e, em segundo 

lugar, enfatizamos os anos finais do ensino fundamental. Além desses dois aspectos, 

entendemos que nossa pesquisa pode contribuir para uma reflexão contínua dos materiais 

didáticos, já que trabalhamos com um LDP comumente usado nas escolas públicas, sendo que 

ele está no mercado editorial desde 1998.  

Também entendemos que este estudo contribui para a formação dos professores, pois 

permite uma interpretação referente ao ensino de gramática nos LDP. Assim, os professores 

podem analisar os livros, garantindo que o material escolhido seja o mais adequado, como 

propõe a política do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), quando envia às escolas 

públicas uma ficha avaliativa no Guia dos LD, que apresenta um roteiro de análise para a 

escolha do LDP. Nessa ficha, os professores têm que verificar se as atividades de ensino de 

gramática estão relacionadas à língua em uso, promovendo reflexão e se os conceitos são 

apresentados com clareza, desenvolvendo uma análise reflexiva. E nosso estudo propõe essa 

verificação ao longo da análise dos dados: se há um ensino reflexivo de gramática, ou uma 

nova roupagem para a velha perspectiva gramatical de caráter tradicional e prescritivo. 
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Portanto, nossa justificativa é a de que há uma necessidade de compreender como o 

ensino de gramática é construído nos LDP, para buscar romper com a perspectiva tradicional 

que desconsidera a língua em uso. Desejamos, ainda, entender quais atividades que 

possibilitam ao aluno desenvolver análises reflexivas sobre a língua. Para isso, buscamos 

construir reflexões acerca das escolhas dos LD, para que se possa realizar um aproveitamento 

mais consciente do material, desenvolvendo, realmente, uma proposta de ensino de língua 

portuguesa que promova um ensino reflexivo de gramática.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

Em 1997, na obra Portos de Passagem, Geraldi afirma que nos anos 1970 -1980 há 

uma democratização do acesso ao ensino, pois cresceu repentinamente a população escolar 

brasileira. Nesse contexto de democratização, as salas de aulas passaram a ser ocupadas por 

diferentes grupos sociais. Mas, para Geraldi (1997), há uma falsa democratização, pois, com o 

aumento do número de alunos, houve a exigência de maior número de professores. Nesse 

processo, ocorreu uma formação de professores rápida e sem maior embasamento teórico, por 

isso o LD surgiu, nesse período, como uma solução rápida para sistematizar o conhecimento, 

com o objetivo de facilitar o trabalho pedagógico do professor que se encontrava 

despreparado para a prática de docência.  Assim, segundo o autor: 

 

a solução para o despreparo do professor, em dado momento, pareceu 

simples: bastaria oferecer-lhe um livro que, sozinho, ensinasse aos alunos 

tudo o que fosse preciso. Os livros didáticos seriam de dois gêneros: 

verdadeiros livros de textos para os alunos, e livros-roteiros para os 

professores, para que aprendessem a servir-se bem daqueles. Automatiza-se, 

a um tempo, o mestre e o aluno, reduzidos a máquinas de repetição material. 

(GERALDI, 1997, p. 117). 

 

Dessa maneira, o LD é visto no processo de ensino e aprendizagem como livro-roteiro 

e como suporte de textos.  Corroborando com o pensamento de Geraldi (1997), Sousa (1995) 

afirma que o professor enxerga o LD como fonte segura para organizar sua aula; enquanto, 

para o aluno, ele é fonte para a leitura de diversos textos. Sousa (1995) também afirma que o 

LD atua como mediador na interação entre aluno e professor. Essa ideia é a que defendemos 

em nossa dissertação: enquanto gênero discursivo, o LD se constitui na interação verbal. 

 Para Geraldi (1997), essa necessidade de automatização do tempo, reduz o LD a uma 

orientação abstrata de ensino. Segundo ele, esse processo de ensino, no LDP: 
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(...) privilegia o aprendizado da metalinguagem da língua, ou quando muito, 

o aprendizado de exercícios estruturais de aplicação de noções e categoriais. 

Privilegia o raciocínio sobre a abstração e consequentemente sobre o aspecto 

formal, universal, uno e regular da língua em detrimento do raciocínio sobre 

o concreto, o historicamente definido, o aspecto múltiplo e contraditório da 

língua enquanto discurso e enunciação. (GERALDI, 1997, p. 118).  

 

 Para o linguista brasileiro, ao privilegiar apenas o ensino metalinguístico, há uma 

confusão sobre o que é ensinar língua. Segundo ele, os autores dos LDP preocupavam-se, em 

sua maioria, até aquele momento, com o ensino de análise gramatical. Sendo que a concepção 

de gramática defendida por esses autores dos LDP é aquela que analisa os conceitos e a 

metalinguagem, ou seja, preocupa-se com o aspecto abstrato da língua, com sua estrutura. 

Assim, “confunde-se estudar a língua com estudar Gramática” (GERALDI, 1997, p. 119). 

Percebemos, portanto, uma crítica ao ensino de gramática normativa, que é de caráter 

tradicional e privilegia o raciocínio abstrato.  

Essa crítica de Geraldi (1997) é retomada nos PCNs (1998). O documento declara que 

há uma necessidade de reorganizar o ensino de língua portuguesa, pois esse está orientado 

numa perspectiva gramatical de tradição normativa, sendo necessário (re) pensar o ensino de 

língua como propôs Geraldi (1997): a partir de seu uso concreto, enxergando-a como 

discurso. Nessa proposta, a gramática assume uma visão dinâmica da língua, pois considera 

que os sujeitos da interação precisam dos padrões da gramática para construir o discurso. Por 

isso os PCNs propõem que o ensino de língua portuguesa seja consolidado no uso da 

linguagem, interpretando-a como atividade discursiva. A linguagem enquanto atividade 

discursiva se dá na interação verbal, em que se diz algo a alguém em determinando contexto.  

Logo, concordamos com Bagno (2012), quando ele afirma que:  

 

Não há tempo a perder com outras práticas que já se comprovaram 

absolutamente irrelevantes e inúteis para se cumprir essa missão: 

 Desenvolver uma nomenclatura gramatical profusa, confusa e muitas vezes 

incoerente e inconsistente? – Não! 

 Classificar uma palavra solta, sem texto, contexto nem contexto real de uso? 

– Não! 

 Identificar numa frase uma categoria gramatical sem atentar para os efeitos 

discursivos que ela permite produzir? – Não! 

 Proceder à analise sintática de uma oração apenas para rotular  seus 

elementos constituintes? – Não! 

 Desconsiderar um texto em sua rede de significação e de sentidos para nele 

pinçar apenas palavras de uma determinada classe gramatical? – Não! (...) 

 (BAGNO, 2012, p.29) (destaques do autor). 
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As palavras de Bagno (2012) são pertinentes com as críticas relacionadas ao ensino 

tradicional de gramática destacadas pelos PCNs (1998), pois o documento considera 

irrelevante tratar o texto como pretexto para o tratamento dos aspectos gramaticais (identificar 

e/ou classificar uma categoria gramatical) e valorizar o ensino descontextualizado da 

metalinguagem a partir de exercícios mecânicos de identificação e classificação, por exemplo. 

Logo, Geraldi (1997), o documento de 1998 e Bagno (2012) destacam um ensino de 

gramática voltado para o uso da língua, considerando que as estruturas linguísticas em 

diferentes contextos de comunicação podem produzir efeitos de sentido distintos.  

Assim, percebemos uma proposta de mudanças no ensino de língua portuguesa. Em 

1997, Geraldi aponta o texto como objeto de reflexão para o ensino de redação, leitura e 

gramática. Para ele, esse caminho é necessário para pensar no processo de ensino-

aprendizagem à luz da linguagem, considerando-a, assim, na interlocução, isto é, na interação 

entre sujeitos que se apropriam da materialidade da língua para construir seus discursos. 

Apropriando-se desse pensamento, os PCNs entendem que os discursos produzidos pelos 

sujeitos envolvidos na interação se manifestam por meio de textos, por isso, elegem o texto 

como unidade básica de ensino de português. De acordo com Rojo (2008), o intuito de 

Geraldi (1997) e dos PCNs (1998) é propor, portanto, que o texto não sirva como pretexto 

para práticas de análises gramaticais, mas que ele possa caracterizar práticas de uso e reflexão 

da língua. 

No entanto, Rojo (2008) alerta-nos quanto à resistência de entender o texto como 

unidade de ensino que permite a construção de sentidos na interação: 

 

Nas práticas de leitura e produção, assim como nos materiais didáticos que 

circulam em sala de aula, o texto entra menos como produtor de sentidos e 

mais como suporte de análises gramaticais, agora também textuais, como se 

fosse o mero conhecimento de estruturas e tipos textuais, regras e normas 

pudesse fazer circular o diálogo e os sentidos.  (ROJO, 2008, p. 89-90). 

(destaques da autora).  

 

Como os PCNs traçam direcionamentos para a prática de sala de aula, construindo 

referências nacionais para os currículos e para a elaboração e análise dos materiais didáticos, 

Rojo propõe o seguinte questionamento: o texto como objeto de ensino: mais um retorno ao 

Trivium?
1
 . Rojo (2008) e Carvalhaes (2016) explicam que o Trivium é um ciclo que reunia os 

estudos de gramática, retórica e lógica ou filosofia. Esse modelo de ensino assume uma noção 

                                                           
1
 Fizemos uma adaptação do título do capítulo “Gêneros de discurso/ texto como objeto de ensino: um retorno ao 

Trivium?”.   
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clássica de língua, ou seja, uma concepção abstrata de linguagem e, por conseguinte, uma 

visão tradicional de gramática. Portanto, a linguista questiona-nos se o texto é realmente visto 

em uma perspectiva discursiva da linguagem, sendo um produto dialógico que produz 

sentidos; ou é usado em uma prática tradicional, tratado como uma unidade gramatical. No 

excerto acima, a autora parece acreditar que há um retorno ao Trivium, pois afirma que o 

texto entra mais nas práticas didáticas como suporte para análises gramaticais. 

Nesta dissertação, buscamos responder a essa pergunta proposta por Rojo (2008). Para 

isso, interpretamos os mapas conceituais e as atividades dos dois LDP mais adotados nas 

escolas públicas brasileiras no período de 2014 a 2017 com o objetivo de percebermos se eles 

seguem as propostas dos PCNs no tratamento do ensino de gramática, enxergando a língua 

(gem) como atividade discursiva e a gramática como prática de reflexão por meio de 

atividades de análise linguística. Assim, desejamos observar se o LDP como gênero 

discursivo assume uma nova roupagem com uma abordagem discursiva, cuja força 

predominante é a centrífuga, por buscar romper com a tradição; ou se há a predominância da 

força centrípeta, ou seja, se há, ainda, a força autoritária da gramática normativa. 

Portanto, nossa problematização é perceber se ocorreram mudanças no ensino de 

gramática nos LDP após a implementação dos PCNs (1998) na educação básica, ou se há a 

manutenção da perspectiva tradicional de gramática. Com o intuito de refletir sobre essa 

questão, traçamos o seguinte caminho: Primeiramente, descrevemos a partir de uma 

abordagem discursiva um LDP de 1975, para entendermos como é organizado um LDP antes 

dos PCNs (1998). Em seguida, passamos para a análise interpretativa dos dois livros, com o 

objetivo de compreendermos se há ou não uma manutenção do Trivium.  

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

Nosso estudo utiliza o método documental com metodologia qualitativa. Esse tipo de 

pesquisa apresenta alguns passos, dentre eles, o primeiro é determinar os objetivos da 

pesquisa. Antes de esclarecermos nossos objetivos, realizamos alguns questionamentos. 

Primeiramente, retomamos a questão-problema de nosso estudo: Há mudanças no ensino de 

gramática nos LDP com o surgimento das propostas dos PCNs (1998), ou há uma 

manutenção do Trivium? 

Propomos, ainda, mais duas perguntas: 

1) Qual (is) é (são) a (s) concepção de (s) gramática (s) revelada (s) no mapa 

conceitual e nos exercícios de estudo gramatical nos LDP? 
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2) Na parte destinada ao ensino de gramática, há uma proposta de reflexão 

gramatical, isto é, há a prática de análise linguística? 

Ao longo de nossa análise interpretativa, buscamos responder a essas três questões, 

com o intuito de alcançarmos os seguintes objetivos (geral e específicos): 

Nosso objetivo geral é: verificar se ocorreram mudanças no ensino de gramática nos 

LDP após as propostas dos PCNs, em 1998, ou se, ainda, persiste um ensino tradicional de 

gramática como eram nas aulas do Trivium.  

Nossos objetivos específicos são:  

I. Analisar as concepções de língua, linguagem, texto e gramática reveladas 

no tratamento do ensino de gramática nos LDP; 

II. Compreender se o texto é visto como pretexto para tratamentos gramaticais 

ou como objeto de estudo no trabalho de análise linguística.  

 

COMO ORGANIZAMOS O PERCURSO? 

 Para realizarmos nosso estudo de caráter documental sobre como é desenvolvido o 

ensino de gramática nos LDP, identificando se há um trabalho de reflexão gramatical após as 

propostas de mudanças curriculares de língua portuguesa apontadas nos PCNs (1998), 

organizamos a dissertação em quatro capítulos. 

 No primeiro capítulo, explicamos a metodologia utilizada neste estudo. Para isso, 

relacionamos a abordagem qualitativa com a perspectiva discursiva de Bakhtin, ressaltando o 

aspecto ideológico e interpretativo presente no LDP. Destacamos o método documental e 

esclarecemos as naturezas intencional e não intencional que constituem os materiais didáticos. 

Por fim, descrevemos os passos da análise documental, justificando os recortes necessários 

para a organização da interpretação dos dados.  

 A partir da definição de livro didático, no segundo capítulo, realizamos um breve 

percurso histórico do LD no Brasil, bem como do PNLD. Discutimos alguns conceitos 

bakhtinianos, para desenvolvermos nossa defesa de que o LDP é um gênero discursivo. Além 

disso, consideramos a noção de suporte de Marcuschi (2008), para definirmos o LDP como 

suporte de textos. Ainda, descrevemos a função didática assumida pelos textos que são 

inseridos no material didático. 

 No terceiro capítulo, propomos uma explanação sobre as concepções de língua(gem), 

gramática, texto e ensino, destacando as noções que defendemos. Em seguida, analisamos um 

LDP de 1975, descrevendo a partir de um olhar discursivo os mapas de alguns conteúdos 
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gramaticais e os exercícios propostos em suas seções sobre o ensino de gramática. Realizamos 

essa interpretação com o objetivo de perceber como o livro concebe os conceitos de língua 

(gem) e gramática. Além disso, as inferências sobre esse LDP permite-nos a construção de 

uma análise comparativa com os livros que são analisados no capítulo seguinte, pois ele é 

uma proposta didática que apareceu antes dos PCNs.  

Na sequência, no quarto capítulo, considerando as contribuições teóricas de Bakhtin/ 

Volochinov (2009) e Bakhtin (2003), analisamos LDP mais adotado nas escolas públicas após 

a implementação dos PCNs na educação básica. Para essa análise, primeiro descrevemos 

como o documento interpreta língua, linguagem, gramática, texto e ensino, bem como 

organiza suas orientações didáticas. Após isso, focamo-nos na orientação relacionada à prática 

de análise linguística e, posteriormente, analisamos o LDP mais adotado no período de 2014 a 

2017, com o intuito de verificar se há nas seções destinadas ao ensino de gramática a prática 

de análise linguística. 

 



 
 

CAPÍTULO 1 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

Nenhuma das duas era perfeitamente bela. 

E era preciso optar. Cada um optou 

conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 

(Carlos Drummond de Andrade, 1985).  

 

As palavras de Carlos Drummond de Andrade apontam para a questão da não 

existência de uma verdade absoluta. Em seu poema intitulado A verdade dividida, o escritor 

brasileiro ressalta a incompletude da verdade, ao afirmar que não é possível atingi-la como 

um todo. Considerando o que é dito pelo autor e a partir da consideração de que “A totalidade 

é a não verdade” (ADORNO apud MORIN, 2015, p. 07), entendemos que há uma parte de 

verdade no todo, por isso, propormo-nos a estudar um perfil do livro didático de português. 

Para isso, neste estudo, discutimos a parte destinada ao ensino gramatical nos LDP.  

Ressaltamos, ainda, que nossa parte dessa verdade, o LDP, não é única, pois, como 

nos aponta o poeta, cada sujeito opta por uma metade, “conforme seu capricho, sua ilusão, sua 

miopia”. O linguista Saussure (2008, p. 15) também chamou atenção a essa perspectiva, 

quando afirmou que “é o ponto de vista que cria o objeto”. Assim, reconhecemos que 

assumimos um olhar diante de nosso objeto de estudo. Esse olhar é embasado em critérios 

científicos, por isso, este capítulo é destinado à definição de nossa metodologia. 

Ainda sobre essa noção de verdade, entendemos que esta se relaciona com o conceito 

de realidade defendido por Duarte Júnior (1998). Este teórico assume uma ideia de 

pluralidade, afirmando que há realidades, pois, segundo ele, “a questão da realidade (e da 

verdade) passa pela compreensão das diferentes maneiras de o homem se relacionar com o 

mundo” (DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 15). Para ele, ao olharmos uma realidade, dentre várias 

outras, a vemos sob uma perspectiva. Assim, consideramos fundamental esclarecermos que 

assumimos uma posição discursiva ao descrevermos o tratamento dado ao ensino de 

gramática nos LDP, relacionando-nos com nosso objeto a partir de conceitos de Bakhtin e seu 

círculo.  

Diante do exposto, neste primeiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico que 

adotamos para a nossa análise de dados. Consideramos, nessa explicitação, a visão 
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interpretativa assumida numa pesquisa qualitativa. Além disso, descrevemos os dados a partir 

de uma análise de conteúdos sob o olhar de uma abordagem documental.  

 

1.1. METODOLOGIA 

Defendemos que a verdade enquanto parte de um todo é construída, por isso a 

pesquisa qualitativa se enquadra em nossa visão discursiva do LDP. De acordo com 

Fernandes (2008), o termo “discurso” revela um aspecto ideológico, assim “o discurso não é a 

língua(gem) em si, mas precisa dela para ter existência material e/ou real” (FERNANDES, 

2008, p. 13). Logo, entendemos que o discurso se dá na materialidade linguística, mas é um 

produto da criação ideológica que pressupõe o contexto histórico, social e cultural.  

Para o Círculo de Bakhtin, a ideologia expressa um posicionamento social valorativo. 

Há, pois, critérios de avaliação, “isto é, se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 32). Percebemos, portanto, que a ideologia revela uma 

perspectiva em relação à verdade, refletindo um modo de ver a realidade. Isso é possível, pois 

todo signo é ideológico. Segundo Bakhtin (2009), “tudo que é ideológico é um signo. Sem 

signos não existe ideologia” (BAKHTIN /VOLOCHÍNOV, 2009, p. 31). Ele também afirma 

que “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também 

um fragmento material dessa realidade”.   

Tendo em vista a definição bakhtiniana de discurso como produto ideológico, 

entendemos que o LDP, a partir de sua materialidade linguística, assume uma posição 

axiológica, ou seja, ideológica. Assim, o LDP é um signo que possibilita ser visto de 

diferentes modos, já que pode ser interpretado como um fragmento material de uma realidade, 

que, como vimos, pode ser compreendida de diversas maneiras. Essa ideia de que o signo 

reflete a realidade, mas também a refrata, possibilitando que se atribua a ele diferentes 

valores, revela a característica interpretativa do signo ideológico.  Conforme aponta Orlandi 

(2002), a ideologia pressupõe a existência de interpretações.  

A partir dessas noções preliminares sobre discurso, ideologia e signo, entendemos que 

a pesquisa qualitativa é o aporte metodológico de nossa dissertação, pois, como define 

Creswell (2007, p. 35), a metodologia qualitativa é “aquela em que o investigador sempre faz 

alegações de conhecimento com base (...) em perspectivas construtivistas (ou seja, 

significados múltiplos das experiências individuais, significados social e historicamente 

construídos)”.  Essa definição de Creswell (2007) corrobora com a perspectiva bakhtiniana de 
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discurso, pois assume uma visão de que a pesquisa se dá num processo construtivo, 

considerando-se aspectos sociais e históricos.  

 Além disso, segundo Creswell (2007) e Sandín Esteban (2010), a pesquisa qualitativa 

assume como característica fundamental a interpretação. Nas palavras de Creswell (2007, p. 

186-187), “Isso significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados. (...) Isso também 

significa que o pesquisador filtra os dados através de uma lente pessoal situada em um 

momento sociopolítico e histórico específico”. Ou seja, o pesquisador considera, ao olhar o 

objeto, o seu ponto de vista, relacionando-o com o discurso, que representa sua ideologia em 

um contexto sócio-histórico. Por isso nossa visão interpretativa dos dados se dá a partir de um 

processo descritivo por meio de uma postura discursiva da linguagem, pois, como afirmam 

Lankshear e Knobel (2008, p. 68), “as descrições na pesquisa qualitativa são sempre 

interpretadas a partir de alguma postura teórica”, e, neste estudo, embasamos nossas reflexões 

de caráter interpretativo mediante a teoria dialógica de discurso de Bakhtin e seu círculo.   

Assumimos a perspectiva discursiva de Bakhtin como postura teórica, pois 

entendemos que ela compreende a pluralidade da realidade, percebendo que não há só uma 

verdade, mas sim posições ideológicas, que permitem que o signo assuma diferentes 

interpretações, possibilitando, assim, a construção dinâmica de um perfil da verdade. Assim, a 

metodologia qualitativa por englobar um conjunto de variadas técnicas interpretativas que 

objetivam descrever e decodificar os componentes desse sistema complexo de significações 

(NEVES, 1996), permite-nos realizarmos a análise dos dados do nosso objeto de estudo: o 

LDP. 

 Para a análise dos dados dos LDP, optamos por uma abordagem documental. Nesse 

método, a fonte de coleta de dados está restrita a documentos. Duffy (2007, p. 109) afirma 

que “documento é um termo geral para uma impressão deixada em um objeto físico por um 

ser humano.” A partir dessa definição, o LD é visto como documento, pois é um objeto físico 

escrito por alguém, por isso ele enquadra-se em um método documental de pesquisa.  

 Consideramos, ainda, para declararmos nosso método como documental, o fato de 

Duffy (2007) esclarecer a natureza dos documentos, que pode ser dividida em duas formas de 

evidências: I) intencionais e II) não intencionais. Por evidências intencionais, compreendemos 

que são aquelas que o autor do documento compartilha; no caso do LD, a carta de 

apresentação ao aluno e o manual do professor exemplificam esse tipo de evidência.  Já 

esclarecemos que, neste estudo, nossa evidência intencional é a carta para o aluno, pois temos 

como objetivo interpretarmos as “pistas” do autor nessa apresentação inicial do material 
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didático por ele escrito. Em relação às evidências não intencionais, elas dizem respeito ao que 

pode ser apreendido pelo pesquisador, que tenta avaliar as significações possíveis nos dados.  

Nosso estudo traça um caminho mais por evidências não intencionais, pois 

descrevemos como é tratado o aspecto gramatical nos LDP nas definições dos conceitos e nos 

exercícios. Para caminharmos nessa direção, apoiamo-nos nas palavras de Lankshear e 

Knobel (2008). Eles afirmam que os dados documentais representam obras “acabadas” e 

apresentam pontos de vista e posições de seus autores, permitindo-nos, portanto, interpretar as 

concepções de língua, linguagem, texto e gramática adotadas nos mapas conceituais e 

exercícios gramaticais elaborados pelos autores dos LDP.  

Diante dessa afirmação de Lankshear e Knobel (2008), a análise de conteúdo nos 

parece adequada em nosso estudo, cujo método é documental, pois, de acordo com 

Krippendorff (1980, p. 21 apud DUFFY, 2007, p. 112), essa análise tem “sido definida como 

uma técnica de pesquisa para tornar retratáveis e válidas as inferências dos dados ao seu 

contexto”. As inferências referem-se às interpretações.  Novamente, percebemos a relação 

entre a metodologia de nossa pesquisa e nossa posição teórica, já que as interpretações 

possíveis são consideradas a partir de um contexto (social e histórico).  

Na análise de conteúdo, há três fases a serem seguidas: 1) Pré-análise, que é fase de 

organização, escolhem-se os documentos a serem analisados e se estabelece os procedimentos 

que serão adotados; 2) Exploração do Material, que diz respeito à fase do recorte, isto é, da 

seleção dos dados e 3) Tratamento dos resultados, que se refere às inferências e 

interpretações, este é o momento em que o estudo deverá se tornar significativo.  

 

1.2 ANÁLISE DE CONTÉUDO  

 Como já esclarecemos, a análise de conteúdo diz respeito a uma técnica do método 

documental, que segue três passos: 1) Pré-análise, 2) Seleção dos dados e 3) Inferências.  

Na prática de docência no ensino fundamental, deparamo-nos questionando o 

trabalho proposto nos LDP para o ensino de gramática. Por isso, para a realização dessa 

pesquisa, nosso primeiro critério foi optarmos pela parte do material didático destinada ao 

ensino gramatical. Em seguida, escolhemos um LDP resenhado no Guia do PNLD/2014. Para 

essa escolha, consideramos os dados estatísticos disponibilizados no site do FNDE em 

arquivo PDF nomeado como “PNLD 2014 - Coleções mais distribuídas por componente 
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curricular- Ensino Fundamental” 
2
.  A seguir apresentamos a adaptação que fizemos da tabela 

com as obras didáticas e suas posições
3
: 

 

TABELA 01 

PNLD 2014 - Coleções mais distribuídas por componente curricular- Português 

 Título da coleção didática 

1ª Português Linguagens 

2ª Projeto Teláris – Português 

3ª Vontade de saber português 

4ª Jornadas Port- Língua Portuguesa 

5ª Singular & Plural – Leitura, produção e estudos da linguagem  

6ª Língua Portuguesa 

7ª Para viver juntos português 

8ª Português nos dias de hoje  

9ª Perspectiva: Língua Portuguesa  

10ª Português, uma língua brasileira 

11ª Universos língua portuguesa 

12ª A aventura da linguagem  

 

Com base nessa tabela, selecionamos a coleção mais adotada nas escolas públicas do 

Brasil: Português Linguagens (LDPL,CEREJA e COCHAR,2014). Posteriormente, 

realizamos outra seleção: o ano do ensino fundamental a ser analisado. Optamos pelos livros 

destinados ao 9º ano. Escolhemos essa etapa de ensino, pois, além de ser a última do 

fundamental, os conteúdos desse ano interessam-nos por serem voltados à análise sintática.  

Após a seleção desse LDP, resolvemos verificar a constância dessa obra didática como 

a mais adotadas nas escolas públicas brasileiras. Constatamos que essa coleção é resenhada no 

Guia do PNDL desde o ano de 2002 
4
, sendo que sua trajetória nos Guias do PNLD continuou 

nos anos de 2008, 2011, 2014, como já é de nosso conhecimento, e 2017. Percebemos que a 

                                                           
2
 Disponível no link: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos. Na parte 

descrita da seguinte maneira: “PNLD 2014 – Coleções mais distribuídas por componente curricular – Ensino 

Fundamental.”. Verificamos, em 27/05/2017, às 11h: 24min, que as informações estatísticas do PNDL 2014 

estão disponibilizadas na seção “Dados estatísticos de anos anteriores”. Nossa primeira visualização desses 

dados se deu no dia 26/06/2016, às 17: h37min.  
3
 Fizemos essa adaptação, pois interessa-nos os dados estatísticos referentes aos livros mais adotados nas escolas 

públicas brasileiras. Os outros dados, que são referentes ao tipo de coleção, a quantidade de páginas e a 

quantidade distribuída por tipo/total da coleção, não nos interessam neste estudo.  
4
. Cabe ressaltar que a primeira edição dessa coleção foi em 1998.  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/125-guias?download=8499:colecoes-mais-distribuidas-por-componente-curricular-ensino-fundamental
http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/125-guias?download=8499:colecoes-mais-distribuidas-por-componente-curricular-ensino-fundamental
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coleção Português Linguagens permaneceu nos triênios dos anos finais do ensino 

fundamental.  

Como constatamos que a coleção didática Português Linguagens também foi 

resenhada no Guia do PNLD/2017, resolvemos verificar sua posição nas coleções mais 

distribuídas desse ano. Vejamos como ficou a distribuição de 2017, na tabela
5
 a seguir: 

 

TABELA 02 

Coleções mais distribuídas – PNDL- 2017- Anos finais do ensino fundamental – Língua 

Portuguesa 

 Título da coleção didática 

1ª Português Linguagens 

2ª Singular & Plural – Leitura, produção e estudos da linguagem  

3ª Para viver juntos português  

4ª Projeto Teláris - Português  

5ª Tecendo Linguagens 

6ª Universos língua portuguesa 

 

Considerando os dados dessa tabela e o fato de a coleção Português Linguagens estar 

presente no Guia do PNLD desde 2002, resolvemos verificar as possíveis modificações que 

ocorreram nessa obra didática, mais especificamente no 9º ano. Para isso, realizamos uma 

comparação entre as edições de 1998, que é a primeira, e a última de 2014.  

Além dessa comparação da primeira e última edição do LDPL, que assume a primeira 

posição como coleção didática mais distribuída nos PNLD 2014 e 2017, escolhemos realizar 

uma análise interpretativa de caráter comparativo com outro LDP de um período anterior à 

publicação desses. Assim, o critério para a escolha desse outro livro foi este: seria um livro 

escrito antes da publicação dos PCNs (1998). Vários títulos foram aparecendo em nossas 

buscas por documentos impressos e digitais, porém tivemos dificuldades em encontrá-los 

disponíveis em bibliotecas ou sites de compras. Por fim, conseguimos este título de 1975: 

Comunicação, expressão e criatividade em português (doravante LDCEC) escrito pelos 

autores Audemaro Taranto Goulart, Marcia Teixeira de Sousa e Oscar Vieira da Silva.  Nossa 

escolha refere-se a 8ª série, que equivale ao 9º ano.  

  Para prosseguirmos com a coleta de nossos dados, após a pré-análise, tivemos outras 

escolhas a serem feitas. Outros recortes precisaram ser realizados. Para isso, iniciamos pelo 
                                                           
5
 Ressaltamos que novamente fizemos adaptações na tabela, demonstrando apenas os dados que nos interessam 

neste estudo. Esse documento também está disponível no Portal do FNDE na seção destinada ao PNLD, mais 

especificamente na área “Dados estatísticos”.  
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LDP de 1975, observando os conteúdos mais predominantes no LDCEC, concluindo, ao fim 

de nossa observação no índice do material didático, que o período composto por subordinação 

foi citado em oito das quinze unidades, por isso optamos por descrever a partir de uma 

perspectiva discursiva os mapas conceituais e atividades de gramática os seguintes tópicos: 

I. Unidade II- 4. Conhecimentos Linguísticos: orações coordenadas e 

subordinadas – Período Simples e Período Composto; 

II. Unidade IV - 4. Conhecimentos Linguísticos: Conjunções Subordinativas e 

Orações Subordinadas Adverbiais; 

III. Unidade V - 4. Conhecimentos Linguísticos: Conjunções e Orações 

Subordinadas Adverbiais; 

IV. Unidade VI - 4. Conhecimentos Linguísticos: Orações Substantivas: Subjetiva 

e Predicativa; 

V. Unidade VII - 4. Conhecimentos Linguísticos: Orações Substantivas: Objetiva 

Direta, Objetiva Indireta, Completiva Nominal, Apositiva; 

VI. Unidade VIII- 4. Conhecimentos Linguísticos: Orações Subordinadas Adjetivas 

– Pronome Relativo e sua função sintática; 

VII. Unidade IX - 4. Conhecimentos Linguísticos: Orações Subordinadas Adjetivas: 

Restritiva e Explicativa; 

VIII. Unidade X- 4. Conhecimentos Linguísticos: Orações reduzidas de Infinitivo, 

Gerúndio e Particípio Passado. 

Assim, para a análise interpretativa do LDPL também escolhemos os capítulos cujo 

assunto fosse período composto por subordinação. Ressaltamos que destacamos o capítulo 

destinado ao estudo dos pronomes relativos, pois este foi citado no índice do LDCEC como 

parte integrante das orações subordinadas. Dessa maneira, na primeira edição do LDPL 

(1998), a divisão é a seguinte: 

I. Unidade I - Capítulo 1: A língua em foco: O pronome relativo 

II. Unidade I - Capítulo 2: A língua em foco: Período composto por 

subordinação – As orações adjetivas 

III. Unidade I – Capítulo 3: A língua em foco: Período composto por 

subordinação – As orações adverbiais (I) 

IV. Unidade II – Capítulo 1: A língua em foco: Período composto por 

subordinação – As orações adverbiais (II) 

 Para a análise da última edição do LDPL (2014), a descrição discursiva dos mapas 

conceituais e atividades de gramática foram destes capítulos: 
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I. Unidade I- Capítulo 1: A língua em foco: As orações subordinadas substantivas 

II. Unidade I- Capítulo 2: A língua em foco: O pronome relativo 

III. Unidade I – Capítulo 3: A língua em foco: As orações subordinadas adjetivas 

IV. Unidade II – Capítulo 1: A língua em foco: As orações subordinadas adverbiais 

 Em relação à última edição do LDPL (2014), fizemos um levantamento das atividades 

de gramática de todos os capítulos. Nesse levantamento, com o intuito de respondermos nosso 

problema de pesquisa, se há, como propõe os PCNs (1998), a prática de análise linguística, 

consideramos os seguintes fatores: 

1) Atividades com texto cuja proposta é puramente de análise gramatical; 

2) Atividades com texto que tentam ou introduzem a prática de análise linguística; 

3) Atividades com texto que orientam à prática de análise linguística; 

4) Atividades sem texto que são de análise gramatical; 

5) Atividade sem texto que tentam ou introduzem a prática de análise linguística, bem 

como aquelas que seguem a proposta dos PCNs. 

Consideramos, após essa divisão, algumas atividades de gramática como exemplos, 

descrevendo-as através de um olhar discursivo. Além disso, realizamos também um 

levantamento das palavras de comando utilizadas para propor essas atividades, com o objetivo 

de verificar se há uma mudança significativa ao que se refere ao ensino de gramática. Nessa 

verificação, comparamos as palavras predominantes nas atividades do LDCEC, que não segue 

a proposta de prática de análise linguística dos PCNs de 1998, com os verbos e nomes no 

comando das atividades do LDPL. Por fim, propomos o tratamento interpretativo desses 

dados selecionados, passando, assim, para a terceira fase da análise de conteúdo: as 

inferências. 

 As inferências dizem respeito ao nosso olhar diante de nossos dados, isto é, são as 

interpretações que realizamos discursivamente à luz da teoria de Bakhtin. Logo, a terceira fase 

da análise do conteúdo é iniciada no capítulo de análises. Nele, consideramos a teoria e 

partimos para a reflexão crítica e discursiva das atividades dos LDP.  



 
 

CAPÍTULO 2 

O GÊNERO LIVRO DIDÁTICO: PERCURSO TEÓRICO 

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 

comunicação verbal.  

 

(Mikhail Bakhtin, 1929) 

 

 

Neste capítulo, em um primeiro momento, propomos uma explanação sobre as 

concepções de livro didático e traçamos, em seguida, sucintamente, o percurso histórico do 

LD e do PNLD, programa vigente até o momento. Além disso, apresentamos uma literatura 

do conceito de discurso na teoria da Análise do Discurso, mais especificamente para Bakhtin. 

Com o intuito de compreendermos o termo gênero discursivo, bem como para entendermos o 

porquê de descrevermos o LDP como um gênero do discurso, fizemos uma breve explicação 

sobre os conceitos pilares da teoria de Bakhtin e seu círculo.  

 

2.1 CONCEPÇÕES DE LIVRO DIDÁTICO 

Rangel (2006) destaca que as palavras “aprender” e “ensinar” são dois verbos 

diferentes, mas que se referem a um único processo: a construção conjunta do conhecimento. 

Segundo os PCNs (1998), o processo de ensino-aprendizagem envolve três variáveis que 

formam uma tríade. O aluno é o primeiro elemento dessa tríade, ele é o sujeito da ação de 

aprender; o conhecimento é o segundo e diz respeito ao objeto de ensino; e o terceiro 

elemento é o professor, ele assume o papel de mediador entre o agente da aprendizagem e o 

conhecimento. Mas há, ainda, de acordo com Rangel (2006), três outros fatores envolvidos 

nesse processo, são eles: objetivos, situações e materiais didáticos. Neste estudo, interessa-nos 

o último fator
6
.  

Para Rangel (2006, p. 10), material didático é “todo aquele material que seja utilizado 

em situações de ensino-aprendizagem como um recurso que faz parte das condições 

necessárias ao êxito do processo”. Desse modo, refere-se aos recursos que os sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem usam no trabalho de compreensão dos objetos 

                                                           
6
 Destacamos os três elementos da tríade: aluno, conhecimento e professor, pois defendemos que o LDP é um 

gênero discursivo, portanto ele envolve interlocutores no processo de ensino-aprendizagem e apresenta objetos 

de ensino (conhecimento). Não negamos a importância de que os sujeitos envolvidos nesse processo pretendem 

atingir metas (objetivos), que podem sofrer alterações dependendo das condições institucionais, do tempo e 

espaço (situações).  
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de ensino. Dentre os materiais didáticos (rádio, televisão, vídeo filme, foto, multimídia, entre 

outros), temos os LD. O LD representa um acesso efetivo à cultura letrada e apresenta 

conhecimentos legitimados e valorizados pela sociedade. Por essa valoração dada ao LD, na 

história brasileira, ele constitui-se como um manual organizador do trabalho em sala de aula, 

sendo visto por muitos como um roteiro de atividades para alunos e professores. Retomando 

as palavras de Sousa (1995) e Geraldi (1997), para a sociedade, o LD é considerado um livro-

roteiro.  

Batista e Rojo (2008) apresentam-nos a definição de LD dada por Alain Choppin 

(1992): 

 

Os manuais ou livros didáticos, quer dizer, „utilitários da sala de aula‟ (p.16), 

obras produzidas com o objetivo de auxiliar no ensino de uma determinada 

disciplina, por meio da apresentação de um conjunto extenso de conteúdos 

do currículo, de acordo com uma progressão, sob a forma de unidades ou 

lições, e por meio de uma organização que favorece tanto usos coletivos (em 

sala de aula), quanto individuais (em casa ou em sala de aula). (BATISTA e 

ROJO, 2008, p. 15).  

 

Diante do excerto acima, concluímos que o LD é, realmente, um livro-roteiro, pois, 

como “utilitário de sala de aula”, ele organiza o cotidiano de uma sala de aula, determinando 

as atividades que serão trabalhadas em sala e/ou em casa e definindo o currículo e como ele 

será ministrado, já que apresenta uma sequência progressiva dos conteúdos em unidades, 

capítulos, seções e subseções. Além disso, carrega concepções metodológicas de ensino, 

influenciando, portanto, a prática didática do professor.  

Como material didático que influencia o trabalho do professor, há a cristalização da 

concepção de que LD é um instrumento pedagógico estruturador (BATISTA, 2001, p. 29). 

Nessa visão, a função dele é estruturar o trabalho pedagógico em sala de aula. De acordo com 

Batista (2001/2003), ele não é visto como referência e apoio no processo de ensino-

aprendizagem, mas é “um material que condiciona, orienta e organiza a ação docente, 

determinando uma seleção de conteúdos, um modo de abordagem desses conteúdos, uma 

forma de progressão, em suma, uma metodologia de ensino”. (BATISTA, 2003, p.47).  

Em seu trabalho sobre a história dos livros, Choppin (2004, p.553) elenca mais quatro 

funções para o LD: referencial; instrumental; ideológica e cultural; documental. A função 

referencial enxerga-o como depositário dos conhecimentos. Quando há as propostas de 

exercícios e/ou atividades como método que facilita a aquisição dos conhecimentos, o LD 

assume a função instrumental. Ao assumir um papel político, ele tem a função ideológica e 

cultural; nessa função, o livro é visto como elemento que constrói a identidade de uma nação. 
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Como material que favorece a autonomia do aluno, o LD tem a função documental, pois 

permite desenvolver a criticidade.  

Percebemos que o LD enquanto referência pode se relacionar com a perspectiva 

estruturalista, já que como depósito de conhecimentos, ele organiza a ação do professor. Em 

relação à segunda função definida por Choppin (2004), se os exercícios são aplicados para 

verificação de aprendizagem dos conhecimentos, podemos entendê-lo como estrutura, mas, se 

as atividades são propostas com objetivo de possibilitar reflexões sobre os objetos de ensino, 

o LD é interpretado como material de apoio ao professor que deseja desenvolver a capacidade 

reflexiva do aluno, por isso ele assume uma função documental.
7
  

Desse modo, como instrumento pedagógico, o LD assume funções no processo de 

ensino-aprendizagem. Conforme aponta Rangel (2006), para o aluno, ele deve atuar no 

desenvolvimento de capacidades e habilidades, como por exemplo, na reflexão sobre a língua, 

garantindo, assim, seu papel ativo na compreensão dos objetos de ensino. Há, também, a 

função de transmitir os conhecimentos, neste tópico há uma ressalva: por muito tempo, o 

objetivo do LD era levar os alunos a conhecer os conceitos, não desenvolvendo a capacidade 

de analisar e refletir, porém esse papel não deve ser negligenciado, como material didático, 

deve criar situações que levam o aluno a refletir a respeito dos conhecimentos. Para o 

professor, o LD não deve assumir a função de substituto, mas deve desempenhar a função de 

contribuir para a formação pedagógica, bem como colaborar no processo de formação 

continuada, logo ele pode apresentar informações científicas. 

Diante do exposto, considerando a comparação de Choppin (2004, p. 557), o LD não 

atua como simples espelho da realidade, ele pode modificar a realidade. Por isso nosso 

objetivo, neste estudo, é perceber que, muito além de sua função de estruturar os 

conhecimentos, enquanto material didático, o LD pode refratar a realidade, permitindo a 

construção de novas significações, Desse modo, ele pode assumir a função de possibilitar o 

desenvolvimento crítico e reflexivo dos agentes (aluno e professor) envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, para não funcionar como objeto físico que transmite sistematicamente o 

conhecimento, mas que permite a interação e a construção dialógica dos objetos de ensino.  

 

                                                           
7
 Não negamos a função ideológica do LD, e por entendermos que ele é um objeto complexo desenvolvido pela 

sociedade, discutiremos essa função na seção “Alguns apontamentos históricos sobre o livro didático” deste 

capítulo.   
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2.2 ALGUNS APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO  

Como explicitamos na seção anterior, Choppin (2004) descreveu que LD pode exercer 

uma função ideológica e cultural, pois pode ser reconhecido como um símbolo da identidade 

nacional e assumir um papel político. Para Freitag, Motta e Costa (1987) e Carvalhaes (2016), 

o LD enquanto documento produzido pela sociedade apresenta uma história que está 

entrelaçada à política do livro, por isso história e política do LD são dois aspectos 

indissociáveis. Entendendo essa relação, de forma sucinta, tratamos neste tópico sobre o 

aspecto histórico do livro didático no Brasil.  

Freitag, Motta e Costa (1987, p. 05) afirmam que a história do LD é “uma sequência 

de decretos, leis e medidas governamentais que se sucedem, a partir de 1930, de forma 

aparentemente desordenada”. Em seu estudo, eles declaram que o surgimento do LD é uma 

consequência da Revolução de 30. De acordo com Carvalhaes (2016), a Revolução permite 

alterar a realidade da educação brasileira, pois ela deixa de seguir os moldes do final do 

período colonial. Além disso, neste período, há a criação do Ministério da Criação e das 

Secretarias de Educação dos Estados, e isso representa uma sistematização da educação no 

Brasil. 

Em 1937, cria-se o Instituto Nacional do Livro (INL) 
8
, para assegurar a distribuição 

de obras de interesse educacional, científico e cultural. O INL foi criado pelo Decreto-Lei 

nº93, de 21 de dezembro de 1937
9
. De acordo com esse decreto, ao INL competia as seguintes 

funções: 

 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da 

revendo-lhes as sucessivas edições; 

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande 

interesse para a cultura nacional; 

c) promover as modidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a 

edição de livros no país bem como para facilitar a importância de livros 

estrangeiros; 

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas 

públicas em todo o território brasileiro.  

 

No próximo ano, em 1938, o termo livro didático é empregado e definido pela 

primeira vez através do Decreto-Lei 1.006, de 30 de dezembro de 1938. Conforme aponta o 

decreto, os LD são compêndios, por sua vez, “compêndios são os livros que exponham total 

                                                           
8
 O INL é o precursor do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

9
 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-93-21-dezembro-1937-

350842-publicacaooriginal-1-pe.html.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-93-21-dezembro-1937-350842-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-93-21-dezembro-1937-350842-publicacaooriginal-1-pe.html
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ou parcialmente, a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares” (Art. 2º, 

Decreto-Lei 1.006, 30/12/1938) 
10

.  

Este decreto também é responsável pela criação da Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD). No artigo dez, são elencadas as funções da CNLD, que são: examinar, 

julgar e produzir LD, estimular a produção, orientar a importação e produzir exposições 

nacionais de LD, além de indicar livros para tradução. Sendo responsável pela adoção dos 

LD, foram estabelecidas as causas que impediam a autorização do LD. A maioria dos critérios 

apresentados referia-se a garantia de uma identidade nacional, sendo que “dos impedimentos 

estabelecidos pela CNLD, para a utilização do livro didático, onze estavam relacionados à 

questão político-ideológica e apenas cinco diziam respeito à didática propriamente dita” 

(WITZEL, 2002, p. 12). Desse modo, de acordo com Freitag, Motta e Costa (1987) e 

Carvalhaes (2016), a comissão surgiu com função de controle político ideológico e não com 

função didática.  

Apesar das críticas que questionavam a legitimidade da CNLD, o Decreto-Lei nº 

8.460, de 26 de dezembro de 1945, consolidou a organização e o funcionamento da comissão. 

De acordo com Witzel (2002, p. 12), “isso significa que, apesar dos sérios problemas 

detectados na sua operacionalização, a comissão foi ampliada e se manteve com plenos 

poderes”. Witzel (2002) afirma que foram muitos anos de críticas em relação ao precário 

desempenho da CNLD.  

Após a dissolução da CNLD, foi criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro 

Didático (COLTED), na década de 60. Freitag, Motta e Costa (1987) explicam que esse 

convênio foi firmado em 06 de janeiro de 1967 com o objetivo de disponibilizar gratuitamente 

cerca de 51 milhões de livros para os estudantes brasileiros no período de três anos. Ainda, 

segundo esses autores, a COLTED propunha um programa de desenvolvimento que incluiria a 

instalação de bibliotecas e um curso de treinamento de instrutores e professores. Em 1971, a 

COLTED foi extinta, sendo criado a partir do Decreto-Lei 68.728, de 08 de junho de 1971 o 

Programa do Livro Didático (PLID).  

A partir da Lei nº 5.327, de 02 de outubro de 1967, foi criada a Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME), que assumiu a responsabilidade do Programa do Livro 

Didático. A FENAME passou, então, a ser responsável pelas competências de definir as 

                                                           
10

 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-

dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html
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diretrizes e assegurar a distribuição do LD, formular e executar os programas do LD e 

cooperar com instituições educacionais, científicas e culturais, públicas e privadas.  

No ano de 1980, são lançadas as diretrizes básicas do Programa do Livro Didático – 

Ensino Fundamental (PLIDEF), bem como dos PLIDEM (ensino médio) e PLIDESU (ensino 

supletivo). Para gerenciar esses programas e outros, por meio da Lei 7.091, 18 de abril de 

1983, foi instituída a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). Freitag, Motta e Costa 

(1987) apontam que a FAE sofreu algumas críticas, dentre elas, os autores apresentam: 

dificuldade de distribuição do livro dentro dos prazos previstos, lobbies das empresas e 

editoras junto aos órgãos estatais responsáveis e autoritarismo implícito na tomada de 

decisões pelos responsáveis no governo. 

 Freitag, Motta e Costa (1987) concluem que a história do LD não foi sistematizada, 

para assegurar uma política coerente do material didático. Retomando as palavras dos autores, 

Witzel (2002) reafirma que: 

 

 a história do livro didático no Brasil, até a década de oitenta  resume-se,  

como  vimos,  em  uma  série  de  decretos-lei  e  iniciativas governamentais  

que criaram,  de  tempos  em  tempos,  novas  comissões,  novos  acordos  

com vistas  a  regulamentar  uma  política  satisfatória  tanto para a  

produção quanto para a distribuição  de  livros. (WITZEL , 2002, p. 14). 

 

Segundo Witzel (2002) e Carvalhaes (2016), a história do LD revela que ele é um 

instrumento de controle ideológico do governo, pois são os órgãos (CNLD, COLTED, INL, 

FENAME, FAE) que se tornaram, até a década de 80, responsáveis pela produção e 

distribuição do LD. Witzel (2002) aponta que essa política centralizadora exclui o professor 

das decisões acerca do ensino que, por sua vez, também é excluído do processo de escolha do 

LD. Ela, ainda, ressalta que é difícil fugir dessa herança política, por isso a defesa de 

Carvalhaes (2016) de que a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em 19 

de agosto de 1985, por meio do Decreto nº 91.542, é também um controle exercido pelo 

governo é coerente.   

Na seção a seguir, explicamos, brevemente, a história do PNLD e verificamos que, 

enquanto um programa do LD em desenvolvimento até o momento, representa uma prova do 

controle governamental sobre o material didático.  
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2.2.1 Programa Nacional do Livro Didático: trajetória histórica 

Como dito anteriormente, o PNLD se estabeleceu por meio do Decreto nº 91. 542, de 

1985. A partir desse decreto ocorreram algumas mudanças: 

 

 Indicação do livro didático pelos professores; 

 Reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 

aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, visando 

maior durabilidade e possibilitando a implantação de bancos de livros 

didáticos; 

 Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e 

comunitárias; 

 Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do 

processo decisório para a FAE e garantindo o critério de escolha do livro 

pelos professores. (Portal do FNDE). 
11

 

 

Destacamos dentre essas mudanças, o fato de o professor ser incluído no processo de 

escolha do LD. Porém o apagamento do professor ainda acontece, pois as escolas públicas 

não possuem autonomia, pois recebem a coleção mais voltada no estado, independente de 

qual foi a escolha escolar.  Ressaltamos que, mesmo com a presença do professor no 

documento do PNLD, a adoção do material está condicionada ao controle do governo. Como 

aponta Carvalhaes (2016, p. 78), “o PNLD constitui-se como elemento decisivo na elaboração 

de novos livros didáticos, pondo em relevo o controle que o governo exerce sobre a produção 

didática”.  

De acordo com Batista (2001
12

/2003), os objetivos do programa são a aquisição e 

distribuição, universal e gratuita, de LD para os alunos das escolas públicas do Brasil. Por 

isso, para ele, desde o decreto de 1985, o PNLD esteve condicionado às condições políticas e 

operacionais, pois há os processos envolvidos na escolha, aquisição e distribuição dos livros 

didáticos.  

Destacado o controle do governo sobre o programa, continuamos nossa trajetória 

histórica do PNLD e chegamos à data de 1990, ano em que o MEC passou a participar mais 

direta e sistematicamente das discussões sobre a qualidade do livro escolar. Em 1993, por 

meio do Plano Decenal da Educação para Todos, o MEC assume as responsabilidades de 

capacitar o professor para avaliar e selecionar o LD e melhorar a qualidade desse livro. Ainda, 

em 1993, o MEC forma uma comissão que se responsabiliza por duas tarefas: avaliar a 

qualidade dos livros mais solicitados e estabelecer critérios para a avaliação das novas 

                                                           
11

 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico.  
12

 Antônio Augusto Gomes Batista foi quem elaborou o texto “Recomendações para uma política pública de 

livros didáticos”, do MEC/SEF.  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
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aquisições. Porém é em 1996 que o MEC passa a desenvolver e executar as atividades 

propostas em 1993.  

Assim, em 1996, “o Ministério institui a análise e avaliação pedagógica dos livros a 

serem escolhidos pelas escolas e distribuídos pelo PNLD” (BATISTA, 2003, p. 29). Dessa 

maneira, é iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o PNLD. 

Neste ano, é publicado o primeiro “Guia de Livros Didáticos”, destinado de 1ª a 4ª séries. 

Como apontado em 1993, o MEC assumiu a responsabilidade de analisar os livros e capacitar 

o professor para também analisar e selecionar o LD apropriado aos seus pressupostos teóricos 

e às características de seus alunos e deu sua escola, por isso o Guia de Livros didáticos surgiu 

com o objetivo de reunir os livros aprovados na análise, para que os professores possam 

realizar a escolha do LD.  

O MEC também assumiu a responsabilidade de estabelecer critérios, assim os LD 

resenhados no Guia de 1997 foram avaliados conforme alguns critérios de avaliação, sendo 

definidos eles como comuns de análise e eliminatórios. Conforme descreveu Batista 

(2001/2003), foram definidos como critérios comuns a adequação didática e pedagógica, a 

qualidade editorial e gráfica e a pertinência do manual do professor. Como critérios de 

eliminação, os livros não poderiam expressar preconceitos e não poderiam induzir ao erro ou 

conter erros conceituais.  

 Em 1997, a FAE é extinta, e a responsabilidade pela execução do PNLD é transferida 

para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cabe ressaltar que, até o 

momento, o FNDE é responsável pelo programa. Neste ano, o MEC deu continuidade ao 

processo de avaliação dos LD, novamente a análise foi de livros de 1ª a 4ª séries. Após o 

PNDL de 1998, seguiram-se os de 1999 e 2000. No ano de 1999, pela primeira vez, foram 

avaliados livros destinados de 5ª a 8ª séries
13

. Desde então, o PNLD é executado em ciclos 

trienais alternados, sendo, portanto, conforme aponta o portal da FNDE
14

 e Bunzen Júnior 

(2008), realizado de acordo com um cronograma de atendimento para cada etapa do ensino 

básico.  

 Diante do exposto, constatamos que o PNLD demarcou padrões de melhor qualidade 

para os LD no Brasil, pois, como afirma Batista (2001/2003), a simples inscrição dos livros 

no PNLD deixou de significar que estes seriam oferecidos às escolas. Dentre as mudanças 

promovidas pelo PNLD, citamos a indicação do livro didático pelos professores, porém, 

                                                           
13

 Atualmente, a denominação é de 6º ao 9º anos.  
14

 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico.  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
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raramente, os LD são analisados pelo corpo docente da escola
15

, assim, é perceptível um 

descompasso entre expectativa e realidade.  

 Outro descompasso é notado na concepção de livro vinculada pelo PNLD. Segundo 

Batista (2001/2003), os editais e critérios de avaliação do programa mostram que o PNDL 

concebe o livro enquanto estrutura, isto é, como material que condiciona, orienta e organiza a 

ação do professor, usando o termo de Sousa (1995) e Geraldi (1997), ele enxerga o LD como 

um livro-roteiro. É necessário mudar essa perspectiva adotada pelo programa, pois, para, 

realmente, promover um ensino de melhor qualidade, deve-se ampliar a concepção de livro 

didático, para possibilitar o exercício da cidadania de modo autônomo, com o intuito de que o 

aluno seja capaz de refletir sobre os conhecimentos escolares e os que circulam 

cotidianamente.  

 Talvez, a adoção de outras concepções de LD seja uma realidade distante, pois, como 

vimos, ao longo da explicitação da historicidade do LD e do PNLD, há o controle 

governamental, que atua como uma força centralizadora. Essa noção ideológica presente na 

constituição histórica do LD leva-nos a uma abordagem discursiva pautada na perspectiva 

bakhtiniana. Para Bakhtin, os enunciados podem ser marcados institucionalmente e se 

constituir na relação entre interlocutores (órgãos do governo, editoras, autores, alunos e 

professores). Assim, podemos interpretar que o LD é um enunciado.  

 

2.3 O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS COMO SUPORTE DE TEXTOS 

Marcuschi (2008) questiona-nos, na segunda parte de seu livro Produção textual, 

análise de gêneros e compreensão, se o livro didático é um gênero ou um suporte de textos. O 

linguista brasileiro defende a posição de que o LD é um suporte. Nessa dissertação, 

defendemos que o LDP é, além de um suporte, um gênero discursivo. Assim, não negamos 

que há textos que integram o material didático e assumem uma função didática, mas 

assumimos também a posição de que o LDP é um gênero do discurso. Nesta seção, 

esclarecemos a visão defendida por Marcuschi (2008).  

Marcuschi (2008, p. 175) define suporte a partir de três aspectos: 1) é um lugar (físico 

ou virtual), 2) com formato específico e 3) que serve para fixar e mostrar os textos.  Em 

síntese, para ele, suporte é “um locus físico ou virtual com formato específico que serve de 

                                                           
15

 Essa realidade é comprovada pelas palavras de Batista (2001/2003). Mas, como pesquisadoras, também, 

chegamos a essa constatação, pois, ao comentar sobre nosso projeto de estudo, os professores das escolas 

públicas reclamaram que não têm, realmente, direito à escolha do LD. Alguns nos disseram que não chegam a ter 

contato com o Guia; e outros, a maioria, afirmam escolher um livro que se adeque às características dos alunos e 

da escola, porém, quando o LD chega, não é o que eles escolheram.  
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base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. (MARCUSCHI, 2008, p. 

174) 

 Considerando as características mencionadas acima, Marcuschi (2008) defende a 

posição de que o LD, mais especificamente o LDP, é um suporte de textos. Segundo o 

linguista, o LDP “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.” (MARCUSCHI, 2008, p. 179). Concordamos, em parte com Marcuschi, pois 

também compreendemos que, ao inserir um texto no LD, não há mudança em sua forma, mas 

sua funcionalidade é alterada, passando, pois, a assumir outra função, porém não defendemos 

que o LDP é apenas um suporte.  

 Para nossa defesa, trazemos à luz as palavras de Marcuschi (2008, p. 177), quando ele 

trabalha com dois tipos de suporte: incidental e convencional. O suporte incidental é aquele 

que ocasionalmente porta textos, como, por exemplo, o corpo humano que pode, em dadas 

situações ou determinados sujeitos, carregar pinturas de protesto ou tatuagens. Já os suportes 

convencionais são aqueles cuja função é portar textos, Marcuschi cita como exemplo o LD.   

Diante dessa classificação, como o LD é visto como um suporte convencional, 

questionamo-nos se a função dele é somente portar textos. Segundo Costa Val e Beth 

Marcuschi (2008, p. 08), o LD desempenha uma função proeminente: 

 

 “seja na delimitação da proposta pedagógica a ser trabalhada em sala 

de aula, seja como material de apoio ao encaminhamento das 

atividades de ensino-aprendizagem, seja como suporte (único ou 

suplementar) disponível de textos de leitura para professores e 

alunos”.  

 

 

Ressaltamos, assim, a partir das palavras das autoras, que não negamos que o LDP é 

um portador de textos, assumindo, assim, uma característica de suporte, pois entendemos que, 

para muitos alunos, ele é a única fonte de textos. Mas entendemos que a ele pode ser atribuído 

outras características, como defendemos, ainda neste capítulo, ao defini-lo como um gênero 

discursivo.  
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2.4 A FUNÇÃO DIDÁTICA DOS TEXTOS NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS

  

Antes de apresentarmos nossa visão de LDP como gênero do discurso, propomos 

descrever o que expomos brevemente na subseção anterior. A partir da definição de suporte, 

apontamos o fato de, no LDP, os textos assumirem uma nova funcionalidade.  Diante dessa 

realidade, nesta parte da dissertação, nosso objetivo é compreender a noção de funcionalidade 

didática.  

 Marcuschi afirma que “o suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele” 

(2008, p. 174 e 176). Ou seja, o LD como portador de textos pode portar textos de outras 

esferas sociais, havendo um processo de didatização desses textos. Assim, um poema, por 

exemplo, ao adentrar as páginas de um LD sofre modificações. Segundo Bunzen (2005), há 

uma reversibilidade de função, embora não haja mudanças na forma, como já apontará 

Marcuschi. Essa reversibilidade de função aponta para a funcionalidade didática que o texto 

assume no LD, demonstrando seu caráter dinâmico.  

 Como exemplificação, vejamos como acontece a reversibilidade de função, mais 

especificamente a modificação para uma funcionalidade didática, quando um poema migra 

para o LDP. Escolhemos como exemplo o poema “pronominais”, de Oswald de Andrade. O 

poema foi publicado em 1925 no livro intitulado “Pau-Brasil”.  Esse texto representa a 

estética literária conhecida como modernismo. O poeta desejava demonstrar a partir desse 

poema algumas características modernistas as quais defendia: a liberdade da forma, por isso o 

emprego do verso livre, e a ruptura de uma língua literária culta, apresentando a linguagem 

falada na escrita. Percebemos que o poema assume uma funcionalidade enquanto texto de 

uma obra poética, cujo objetivo é defender ideais de uma escola literária.  

 Agora, vejamos como esse poema foi inserido no trabalho gramatical no LDPL 

(CEREJA & COCHAR, 2014, p. 276).  

 

 

FIGURA 1 
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Conforme afirmou Marcuschi (2008, p. 179), ao ser incorporado no LD, o texto não 

mudou em sua identidade, mas recebeu outra funcionalidade. Vemos, assim, que, quanto à 

forma, o poema de Oswald de Andrade não teve nenhuma alteração. Mas, em relação à sua 

função, percebemos que ocorreu, como denominou Bunzen (2005), uma reversibilidade, isso 

porque o texto recebeu uma funcionalidade didática.  

  Em um primeiro momento, pediu-se ao aluno que lesse o poema (página 276). Ao 

visualizarmos a página, já deparamos como uma apresentação diferente do texto de Andrade, 

pois ele está acompanhado de imagens ilustrativas. Essas ilustrações podem proporcionar ao 

leitor uma interpretação distinta
16

 daquela da obra “Pau-Brasil”. Em seguida, foram propostas 

seis questões sobre o poema.  

Para exemplificação, consideramos apenas duas questões, que apresentamos a seguir: 

 

 

FIGURA 2 

(CEREJA & COCHAR, 2014, p. 277). 

  

Na primeira questão, apresenta-se para o aluno o autor Oswald de Andrade (“Oswald 

de Andrade, foi um dos fundadores do Modernismo no Brasil), bem como o movimento 

modernista (“movimento que defendia o uso, na literatura, de uma língua brasileira, popular e 

próxima da fala), mas, apesar da inserção dessas explicações que são importantes para a 

compreensão do poema, a atividade preocupa-se com a identificação das duas linguagens 

                                                           
16

 Entendemos, sim, que as imagens possibilitam novos sentidos ao poema, pois, como professoras, 

presenciamos interpretações a partir da linguagem não verbal. Muitos alunos acreditam que as imagens 

pertencem aos textos. Assim, o professor deve ensinar a eles que algumas ilustrações são pertencentes ao LD, 

não ao texto inserido no material didático.  
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apresentadas no poema ( popular e próxima da fala X a forma mais adequada de se pedir um 

cigarro). Fica  evidente que,  apesar de Oswald de Andrade desejar romper com a ideia de 

uma língua culta, vista como certa, aquela compreendida como bem falar,  ao expor seu 

poema ao leitor em 1925, os objetivos do poeta são deixados de lado, pois, no LDPL, em 

2014, a função do texto é outra: apresentar e distinguir as variedades linguistas, assumindo a 

posição de que há uma correta e outra inadequada
17

. 

A segunda questão também tem como objetivo o trabalho sobre a variedade padrão da 

língua, perguntando qual das duas formas linguísticas apresentadas na questão anterior (01) 

está de acordo com a norma-padrão da língua (02-A) e qual delas é a variedade não padrão 

(02-B). Além disso, em 02, pede-se que o aluno explique por que a frase “Me dá um cigarro” 

é considerada um exemplo de uso não padrão da língua.  

Chamamos à atenção para o fato de neste capítulo do LDP1 o estudo gramatical ser 

referente à colocação pronominal, logo, para responder as perguntas, o aluno deverá retornar 

as regras sobre esse conteúdo (CEREJA & COCHAR, 2014, p. 272-274). Diante disso, 

concluímos que o poema “pronominais” é inserido nesse LDP com a seguinte finalidade: 

pretexto para estudar a variedade padrão da língua, focalizando o objeto de estudo do 

capítulo: a colocação pronominal.  

 O exemplo apresentado corrobora com a defesa de Marcuschi (2008). Ao ser 

transportado de um livro literário para o LDP, o poema de Oswald de Andrade sofreu 

transformações em relação à sua função. Assim, como suporte de textos, interessamo-nos 

compreender que o LDP é composto por diversos textos que assumem uma funcionalidade 

didática quando inseridos no LD.  

 

2.5 O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS COMO GÊNERO DO DISCURSO 

 Bunzen (2005) nos alerta para o fato de que, ao considerarmos o LDP apenas como 

suporte, enfatizamos seu caráter de objeto portador de texto, focalizando, assim, o produto e 

não o processo. Por isso, optamos por compreendê-lo a partir do discurso, não abandonamos, 

entretanto, a posição de suporte. Entendemos que o LDP pode assumir duas funções como 

suporte e gênero do discurso. Em nosso ponto de vista, não é necessário assumirmos uma 

posição extremista: ou o LDP é isto ou aquilo. Ele pode apresentar características 

interdependentes.  
                                                           
17

 Neste momento, não estamos interessados em descrever as atividades a partir de uma natureza discursiva, mas 

é pertinente afirmarmos que percebemos que os autores do LDP1 assumem a posição de que há uma variedade 

linguística correta, pois, apesar de trabalharem com o termo “adequado”, eles não apresentam os diferentes 

contextos que as variedades podem ser empregadas.  
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 A Análise do Discurso é uma disciplina cujo objeto de estudo é o discurso. A partir 

das palavras de Fernandes (2008, p. 13), entendemos que “discurso, tomado como objeto da 

Análise do Discurso, não é a língua, nem texto, nem a fala, mas necessita de elementos 

linguísticos para ter uma existência material”. Segundo o autor, o discurso implica elementos 

extralinguísticos que envolvem aspectos ideológicos.  

 Nas palavras de Orlandi (2002), o discurso é compreendido como um processo de 

significação. Para ela, “o discurso é efeito de sentido entre locutores” (ORLANDI, 2002, p. 

21), pois, a partir de elementos linguísticos, os sujeitos (locutor e interlocutor) envolvidos no 

processo de significação se constituem enquanto os sentidos são produzidos.  

Logo: 

 

O estudo do discurso toma a língua materializada em forma de texto, forma 

linguística-histórica, tendo o discurso como objeto. A análise destina-se a 

evidenciar os sentidos do discurso tendo em vista suas condições sócio-

históricas e ideológicas de produção. As condições de produção 

compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação social. 

(FERNANDES, 2008, p. 15-16).  

 

Diante dessa definição, concluímos que o discurso não é a língua, mas depende dela 

para se materializar em textos, pois por meio das escolhas linguísticas revela-se a existência 

de ideologias. Além disso, o discurso constitui os sujeitos, bem como os sentidos. Por isso a 

noção de discurso pressupõe explicações referentes à concepção de língua (gem), ideologia, 

sujeito e efeito de sentidos. Em nossa dissertação, escolhemos trabalhar essas noções a partir 

da visão bakhtiniana.  

Brait (2014) afirma que Bakhtin não propôs propositalmente uma teoria do discurso, 

mas, para ela, é impossível negar que os conceitos bakhtinianos traçam um caminho para o 

estudo dialógico do discurso. Logo, precisamos considerar também a noção de dialogia para a 

exposição do conceito de discurso em Bakhtin.  

 De acordo com os estudos de Souza (2002) e Brait (2008) sobre Bakhtin, o discurso, 

para ele, é dialógico, sendo que a Linguística e as relações dialógicas, que são 

extralinguísticas, pertencem ao discurso. Dessa maneira, o discurso não é a língua em si, mas 

realiza-se por meio da materialidade linguística, produzindo sentidos na relação entre sujeitos.  

Conforme aponta Brait (2014), o discurso em Bakhtin é constitutivo, pois é 

indissociável a relação existente entre a concepção de linguagem, sujeito, construção e 

produção de sentidos. Tendo em vista esse embasamento constitutivo, Bakhtin define o objeto 

da análise dialógica do discurso, o discurso, como sendo a língua enquanto fenômeno 
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concreto e vivo. Segundo Melo (2010, p. 237), no Círculo de Bakhtin, as palavras discurso, 

enunciado/enunciação, texto, palavra, signo são equivalentes, pois a existência delas se dá no 

uso concreto da língua. A seguir, tratamos de cada um dessas noções na perspectiva 

bakhtiniana. Ressaltamos que os termos bakhtinianos não assumem um método isolado de 

conceituação, eles dialogam uns com outros.  

Como dito anteriormente, o discurso é a língua concreta e viva. Em “Marxismo e 

Filosofia da Linguagem”, Bakhtin/Volochínov (2009, p.93) entendem que “a língua 

apresenta-se como uma corrente evolutiva e ininterrupta”. Ou seja, a língua se dá em um 

processo dinâmico, dialógico. Para os autores, “A língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem 

no psiquismo individual dos falantes.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 128). (grifos 

dos autores). Diante desses excertos, compreendemos que os conceitos de dialogismo e 

interação são indissociáveis na perspectiva bakhtiniana de língua.  

A interação verbal se constitui como realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 127).  Conforme apontam Molon e Vianna (2012, p. 

148), a comunicação verbal vista como concreta realiza-se na interação. O produto da 

interação é a palavra. Bahkthin/ Volochínov (2009, p. 117) afirmam que “toda palavra 

comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato que procede de alguém, como pelo 

fato de que se dirige para alguém.” Logo, a interação verbal enquanto realidade da língua se 

dá na relação entre o eu e o outro.  

Ligada ao conceito de interação está a noção de enunciação. Bakhtin/Volochínov 

(2009, p. 116) afirmam que “a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados.” Assim, a enunciação dirige-se de um eu para outro. Portanto, “a 

enunciação é o ato de proferir um enunciado, de dizer alguma coisa, que é sempre dirigida, 

„endereçada‟ a alguém, com um dado objetivo”. (SOBRAL, 2009, p. 95).  

A partir do exposto, a palavra é eleita, no Círculo de Bakhtin, como produto da 

interação, por isso é vista como elemento essencial na comunicação verbal, já que é “o modo 

mais puro e sensível de relação social” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 36). Além 

disso, a palavra assume a função de signo. Para Bakhtin/Volochínov (2009, p. 32), “todo 

signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, 

justificado, bom, etc.)”.  Assim, para eles, “tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos 

não existe ideologia” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 31).  

De acordo com Faraco (2006), a ideologia, no Círculo de Bakhtin, é usada por todas as 

esferas da atividade humana e expressa uma posição axiológica, isto é, uma posição 
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avaliativa, por isso todo enunciado é ideológico, pois “sempre expressa uma dimensão 

avaliativa, expressa sempre um posicionamento social valorativo” (FARACO, 2006, p. 46). 

Considerando a definição de língua como realidade concreta, Bakhtin/Volochínov afirma que 

“A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico” (2009, p. 99). 

Portanto, no processo de interação verbal, os signos emergem das relações sociais que são 

atravessadas por posições valorativas, ou seja, ideologia. 

Bakhtin/Volochínov (2009) chamam a atenção para essa característica social do signo. 

Eles consideram que “os signos só podem aparecer em um terreno interindividual” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍV, 2009, p. 35), e, como já expomos, “a palavra é o fenômeno 

ideológico por excelência” (BAKHTIN/VOLOCHÍV, 2009, p. 36), pois permite a construção 

da relação eu – outro. Entendemos, portanto, como propôs os autores, que a palavra é o 

material privilegiado na comunicação verbal. Assim, “a palavra funciona como elemento 

essencial que acompanha toda criação ideológica” (BAKHTIN/VOLOCHÍV, 2009, p. 38), 

por isso é considerada o objeto fundamental para o estudo das ideologias.  

Ainda em relação ao signo ideológico, temos que compreender sua natureza sócio-

histórica e sua dupla face: “O signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 

realidade, mas também um fragmento material dessa realidade”. (BAKHTIN/VOLOCHÍV, 

2009, p. 33). Ou seja, o signo reflete e refrata a realidade. Segundo Faraco (2006), refratar 

significa interpretar. Ele afirma que, para o Círculo de Bakhtin, a refração diz respeito às 

significações.  

Nesse processo de significação, encontra-se a noção de efeitos de sentido. No discurso 

dialógico de Bakhtin, os sentidos são produzidos na relação entre um eu e o outro, quando os 

signos refletem e refratam a realidade, demonstrando as diferentes posições axiológicas que 

uma palavra pode assumir no uso concreto da língua, pois, como afirmaram 

Bakhtin/Volochínov (2009), a palavra, como fenômeno ideológico por excelência, está 

presente nos atos de compreender os sentidos, bem como o processo de significação.  

Dessa maneira, como afirma Fernandes (2008, p. 15): 

 

Quando nos referimos à produção de sentidos, dizemos que no discurso os 

sentidos das palavras não são fixos (...). 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.  

 

. Tendo em vista as palavras de Fernandes (2008), entendemos que os sentidos são 

construídos na relação eu-outro, no momento da comunicação verbal. Essa relação entre 
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interlocutores (eu/outro) assume valores axiológicos distintos, pois cada um carrega seu 

posicionamento, permitindo, assim, numa noção de pluralidade, a produção de sentidos. Pode-

se compreender, portanto, que, na perspectiva bakhtiniana, a construção dos sentidos depende 

da posição ideológica assumida pelos interlocutores na interação verbal. Logo, os signos 

possibilitam efeitos de sentido, pois assumem valores axiológicos.  

Como apontamos anteriormente, além do conceito de interação, relaciona-se também 

com a noção de discurso bakhtiniana o dialogismo. Brait (2008), Fiorin (2008), Melo (2010) e 

Molon e Vianna (2012) afirmam que o dialogismo é um dos principais pontos do pensamento 

bakhtiniano e seu Círculo, por isso o discurso, nessa perspectiva, assume uma visão dialógica. 

De acordo com os apontamentos de Sobral (2009, p. 32): 

 

(...) é chamada de dialógica porque propõe que a linguagem (e os discursos) 

têm seus sentidos produzidos pela presença constitutiva da intersubjetividade 

(a relação entre subjetividades) no intercâmbio verbal, ou seja, as situações 

concretas de exercício da linguagem.  

 

Portanto, a visão dialógica assumida por Bakhtin pressupõe a relação eu e outro, e ela 

acontece na interação verbal. Logo: 

 

 “o conceito de dialogismo, vinculado indissoluvelmente com o de interação, 

é assim a base do processo de produção dos discursos e, o que é mais 

importante da própria da linguagem; para o Círculo, o locutor e o 

interlocutor têm o mesmo peso.” (SOBRAL, 2009, p. 33).  

 

 Dessa maneira, percebemos a importância do sujeito no dialogismo. Há, assim, o 

sujeito dialógico que se constitui na relação entre o eu e o outro. Quando ressalta que uma das 

condições essenciais para a existência do dialogismo é o sujeito, Sobral comenta sobre essa 

constituição e afirma que “o sujeito só vem a existir na relação com outros sujeitos” 

(SOBRAL, 2009, p. 35).  

Para Fiorin (2008), o sujeito bakhtiniano é social e individual, pois a singularidade do 

sujeito ocorre na interação das vozes sociais. Segundo Faraco (2006, p. 81), “nenhum sujeito 

absorve uma só voz social, mas sempre muitas vezes”. É pertinente ressaltarmos que essas 

vozes se dão na dinâmica da interação, cujas palavras são ideológicas, por isso elas 

representam posições valorativas.  

Além do sujeito dialógico, Fiorin (2008) e Sobral (2009) também apontam para as 

relações de sentidos estabelecidas entre enunciados como dialogismo. Segundo Fiorin (2008), 

os enunciados são unidades reais da comunicação que se constituem nas relações entre 
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sujeitos, por isso carregam ideologias. . De acordo com Brait (2014, p. 71), “um índice 

substancial do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado para outro 

destinatário”, por isso ele se dá no campo da interação verbal no momento em que há 

enfrentamento dos índices de valores dos sujeitos envolvidos na situação concreta de uso da 

língua. Sobral (2009) conclui que o dialogismo é a base do discurso, cuja unidade é o 

enunciado, que se constitui na relação eu e outro e  é interpretado sempre como dialógico. 

Ressaltamos que para Bakhtin o discurso só existe na forma de enunciados pertencentes a 

determinando sujeito do discurso.  

Diante do exposto, consideramos o LDP como objeto discursivo e dialógico. 

Assumimos essa posição bakhtiniana, pois o material didático se manifesta em sala de aula 

enquanto um signo ideológico, recebendo um índice valorativo, por exemplo, recomendado 

ou não recomendado segundo os critérios do PNDL, ou quando “representa necessariamente 

uma perspectiva ou um ponto de vista em relação aos objetos de ensino selecionados” 

(BUNZEN, 2005, p. 50). Além disso, o LDP é um enunciado que se constitui na relação 

dialógica entre aluno e professor. Essa relação também “se instaura entre a seleção de objetos 

de ensino e sua apresentação, levando em consideração determinados interlocutores e 

determinadas concepções de ensino e aprendizagem”. (BUNZEN, 2005, p. 42).   

Portanto, como nossa visão em relação ao LDP se dá, nessa dissertação, a partir de um 

olhar discursivo dialógico, é pertinente a compreensão do termo enunciado para o Círculo de 

Bakhtin, pois, como já explicitado, o enunciado é a unidade do discurso na teoria bakhtiniana.  

 

2.5.1 O livro didático de português numa perspectiva bakhtiniana de gênero discursivo 

 Para compreendermos o termo gênero discursivo na teoria de Bakhtin (2003), 

precisamos considerar, ”sobretudo, „a natureza do enunciado‟” (BRAIT, 2014, p. 156), pois o 

enunciado bakhtiniano é a unidade real da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2003, p. 

269).  Quando Bakhtin dá essa característica ao enunciado, ele propõe diferenciarmos 

unidades da língua e unidades da comunicação discursiva, pois, para ele, não é possível 

transformar a oração, que é em seus estudos a unidade da língua, em enunciado.  

Bakhtin afirma que “a oração enquanto unidade da língua tem natureza gramatical, 

fronteiras gramaticais, lei gramatical e unidade” (BAKHTIN, 2003. p. 278). Por isso, “não são 

as unidades da língua que são dialógicas, mas os enunciados” (FIORIN, 2008, p. 20). Assim, 

o enunciado enquanto unidade da comunidade discursiva, apesar de ser construído com o 

auxílio das unidades da língua, é constituído na realidade concreta e viva da língua, isto é, na 

interação verbal, por isso assume um caráter translinguístico.  
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Para Bakhtin (2003, p. 278), “a oração enquanto unidade da língua carece de todas as 

propriedades de enunciado”, sendo essas as características do enunciado:  

 

a) a alternância dos sujeitos falantes; 

b) o acabamento específico do enunciado: 

b.1 o tratamento exaustivo do sentido do objeto (tema); 

b.2 o intuito, o querer-dizer do locutor; 

b.3. as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento; 

c)  a relação do enunciado com o próprio locutor (com o autor do 

enunciado), e com os outros parceiros da comunicação verbal. (grifos do 

autor). (SOUZA, 2002, p. 94) 

 

 Em relação à primeira característica apontada por Souza (2002), Bakhtin (2003) 

afirma que o enunciado permite que o discurso exista, e a existência dele pertence a um 

sujeito do discurso, por isso que há a propriedade de alternância dos sujeitos do discurso para 

descrever os limites do enunciado. A partir dessa alternância, entendemos a posição ativa 

responsiva, pois os sujeitos envolvidos no processo de comunicação verbal podem concordar 

ou discordar dos enunciados, por isso espera-se, nessa relação discursiva, que os sujeitos 

deem lugar ao enunciado do outro. 

Ao considerar essa posição responsiva dos sujeitos, o conceito de dialogismo é 

retomado. Como escreveu Bakhtin (2003, p. 272): “Cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados”. Por isso podemos entender que há um 

dialogismo entre enunciados. Segundo Fiorin (2008, p. 30), “todos os enunciados constituem-

se a partir de outros”. Assim sendo, o enunciado é dialógico e heterogêneo, já que revela as 

posições ideológicas dos sujeitos discursivos e estabelecem relações com outros.  

Em Bakhtin (2003), a alternância dos sujeitos do discurso também cria limites entre os 

enunciados de diversos campos da atividade humana, por isso eles representam determinadas 

instituições. De acordo com Marcuschi (2008), o enunciado é institucionalmente marcado, 

representando uma relação de poder. Assim, o LD representa um poder, já que, para adentrar 

as escolas brasileiras, é necessário que ele passe por critérios de avaliação.  

A partir da compreensão de que os enunciados representam diferentes esferas sociais 

humanas e de que os sujeitos do discurso representam uma posição ideológica na 

comunicação verbal, Bakhtin entende que os enunciados estão submetidos ao poder, por isso 

apresenta-nos os conceitos de forças centrípetas e forças centrífugas. Essas forças se realizam 

no uso concreto da língua (MELO, 2010, p. 262), ou seja, na interação verbal, pois, como já 

vimos, ela constitui a realidade fundamental da língua. As forças centrípetas são “aquelas que 

buscam impor uma certa centralização verboaxiológica” (FARACO, 2006, p. 67) , e as forças 
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centrífugas são aquelas que desejam corroer com as tendências centralizadoras (FARACO, 

2006 e FIORIN, 2008).  

Nesta dissertação, consideramos esses dois conceitos de forças propostos por Bakhtin, 

pois um de nossos objetivos é verificar se nos LDP o texto é visto como pretexto para 

tratamentos gramaticais, prevalecendo, assim, um ensino prescritivo (força centrípeta); ou se 

o texto é eleito como objeto de estudo para a prática de análise linguística, sendo que o 

trabalho considera a língua em sua realidade concreta, cuja abordagem é discursiva e a força 

centrífuga prevalece.   

A alternância dos sujeitos também pode assumir um aspecto interno, quando isso 

ocorre há o acabamento do enunciado, que é segunda característica do enunciado Para 

Bakhtin (2003, p. 280), a conclusibilidade ocorre porque o sujeito do discurso “disse (ou 

escreveu) tudo o que quis dizer em um dado momento ou sob dadas condições.”. Ao usar a 

expressão “tudo”, Bakhtin refere-se ao indício de inteireza do enunciado. Segundo ele, essa 

intereza é que permite a posição responsiva do sujeito.  

Como elencou Souza (2003), há três elementos que determinam a inteireza do 

enunciado. O primeiro elemento, o tratamento exaustivo do sentido do objeto (tema), diz 

respeito à ideia relativa de acabamento do enunciado. A intenção discursiva do sujeito, o 

segundo elemento da inteireza, indica o que o locutor quer dizer. Esse querer-dizer “determina 

tanto a própria escolha do objeto (em certas condições de comunicação discursiva, na relação 

necessária com os enunciados antecedentes) quanto os seus limites e sua exauribilidade 

semântico-objetal.” (BAKHTIN, 2003, p. 281). Além disso, a intenção do sujeito ao construir 

um enunciado determina a forma do gênero, que é o terceiro elemento caracterizador da 

inteireza do enunciado.  

Para Bakhtin (2003), os sujeitos constroem sua interação na comunicação através de 

gêneros do discurso. Por isso, ele compreende que, ao construir seus enunciados, os sujeitos 

discursivos organizam seus discursos através dos gêneros. Tendo em vista esse pensamento, 

Bakhtin afirma que os enunciados possuem “formas relativamente estáveis” (BAKHTIN, 

2003 p. 282), por isso as formas dos gêneros são “bem mais flexíveis, plásticas e livres que as 

formas da língua.” (BAKHTIN, 2003, p. 283).  

 Faria e Silva (2013) alerta-nos quanto ao trecho acima mencionado e tão amplamente 

divulgado, em que Bakhtin afirma que os gêneros dos discursos são tipos relativamente 

estáveis de enunciados. Segundo a autora, a divulgação constante dessa proposição, sem 

discussões mais amplas dos demais conceitos bakhtinianos envolvidos com a noção de 
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gênero, reduziu a perspectiva de gêneros do discurso de Bakhtin à fórmula “tema+ estilo+ 

forma composicional”.  

 Essa preocupação de Faria e Silva (2013) de perceber que a noção de gêneros do 

discurso está sendo reduzida a uma fórmula é relevante, pois, quando lemos os PCNs, 

deparamo-nos com uma visão mais simplista de gênero discursivo, que é aquela que a autora 

enxergou como fórmula.  

 

Os gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo 

formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. São 

caracterizados por três elementos: 

 conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; 

 construção composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao 

gênero;  

 estilo: configurações específicas das unidades da linguagem derivadas, 

sobretudo, da posição enunciativa do locutor; conjuntos particulares de 

sequências que compõem o texto etc. 

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que 

compartilham características comuns (...) (BRASIL, 1998, p. 21-22) 

  

 

O documento não apresenta uma conceituação de gênero do discursivo equivocada, 

mas reduz a noção bakhtiniana, pois, como vimos na introdução desta subseção, os 

enunciados enquanto unidades dos gêneros não apresentam apenas essas três características. 

Além disso, gênero na visão bakhtiniana não é apenas textos que pertencem a uma família por 

compartilharem as mesmas características, mas sua forma depende de como é organizado o 

enunciado pelos sujeitos do discurso.  

Esses três elementos (tema, estilo e forma) dizem respeito ao acabamento do 

enunciado, que é uma das propriedades que determinam o gênero. Como esses aspectos 

caracterizam os gêneros do discurso, a seguir iremos descrevê-los. O tema, como definiu os 

PCNs, é aquilo que é dito através do enunciado, sendo que esse dizer é único e irrepetível. 

Para dizer algo, o sujeito do discurso escolhe as formas linguísticas, e estas, por sua vez, são 

marcadas por uma posição ideológica. Dessa maneira, o sujeito discursivo marca o conteúdo 

temático, o objeto do enunciado, por suas escolhas individuais, que representam seu estilo. 

Cabe lembrarmos que o estilo não é marcado só pela voz de quem diz algo a alguém, mas sim 

permeado pelas vozes dos outros, sendo que essas também exprimem uma valoração 

axiológica, já que as unidades do discurso, os enunciados, não são neutras. Em relação à 

forma composicional do gênero, entendemos que, como o estilo, esse aspecto relaciona-se 

com outros enunciados e diz respeito a uma forma típica do enunciado.  
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Portanto, para Bakthin (2003, 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.”. Com essas 

palavras, o teórico quer enfatizar que, apesar de inédito, o tema do enunciado dialoga com 

outros enunciados. Esse diálogo entre enunciados expressa as ideologias dos sujeitos que se 

encontram numa relação dialógica. Assim, segundo o autor russo, o enunciado não está 

voltado apenas para um objeto (tema), mas também para os enunciados dos outros. Nessa 

relação, estilo e composição estão a serviço de posições axiológicas.  

Por entender essa relação dialógica, Bakhtin (2003) afirma que o enunciado é um elo 

na cadeia da comunicação discursiva, por isso ele apresenta características tão precisas como 

a alternância dos sujeitos e seu acabamento. Como elo, o enunciado também deve ser definido 

por apresentar um endereçamento, isto é, ele é direcionado para alguém. Segundo a visão 

bakhtiniana, “cada gênero do discurso em cada campo da comunicação discursiva tem a sua 

concepção típica de destinatário que o determina como gênero”. (BAKHTIN, 2003, p. 301). 

Logo, como nos aponta Brait (2014, p. 71), “um índice substancial do enunciado é o fato de 

dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário. Nesse sentido, o enunciado tem autor 

e necessariamente destinatário”.  

Portanto, Brait (2014) reafirma que o enunciado /discurso bakhtiniano é constituído na 

dinâmica dialógica entre sujeitos discursivos. Esse dinamismo dialógico pode ocorrer por 

meio de gêneros primários ou secundários. Segundo Souza (2002, p. 100), a “a vida cotidiana 

será constituída pelos Gêneros Primários e a vida da ciência e a vida da arte, pelos Gêneros 

Secundários”. A partir dessa afirmação, compreendemos que para Bakhtin essa classificação 

dos gêneros leva em consideração as esferas de comunicação. Assim sendo, os gêneros 

primários ligam-se às esferas das relações cotidianas, já os secundários estão relacionados 

com as esferas consideradas mais complexas, como é o caso dos LDP, pois esses pertencem à 

vida científica das escolas e editoras e, por sua vez, são vistos como complexos.  

De acordo com a defesa de Bunzen (2005), o LDP é um objeto cultural complexo. 

Para ele, para considerarmos o LDP como gênero discursivo, é necessário entendermos que 

esse material didático é um produto sócio-histórico e cultural. Assim, considerando o LDP 

numa perspectiva sócio-histórica, podemos assumir nosso olhar discursivo e defender a nossa 

posição de que o LDP é um gênero do discurso.  

  

(...) o LDP é essencialmente (...) um gênero do discurso (Bakhtin 1934-35, 

1952-53) que procura sistematizar e organizar os conhecimentos escolares na 
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forma de modelo (s) didático (s); por isso não podemos deixar de perceber o 

sistema de valores que participa do processo de socialização e aculturação do 

público a quem se destina. Além disso, ele pode ser encarado como um 

instrumento pedagógico, uma vez que reflete as várias tradições, as 

inovações e as utopias de uma época. (BUNZEN, 2005, p. 18). (destaques do 

autor).  

 

A partir desse excerto da dissertação de Bunzen (2005), traçamos as primeiras 

características que permitem nossa defesa de que o LDP é um gênero discursivo. 

Primeiramente, percebemos que o LDP é um signo, pois é visto como um sistema de valores, 

ou seja, apresenta posicionamento ideológico; além disso, ele reflete a realidade. A partir 

dessa noção de refletir, destacam-se aspectos de tradição e inovação, que se referem às forças 

centrípetas e centrífugas, respectivamente. Essas forças representam a ideia de que o LDP 

como signo possui uma posição ideológica. Logo, compreendemos que os LDP representam 

“uma perspectiva ou um ponto de vista” (BUNZEN, 2005, p. 50), isto é, apresentam uma 

ideologia.   Há, ainda, o fato de o LDP destinar-se a alguém, ter um destinatário (editoras, 

avaliadores do PNDL, professores e alunos). Assim, a partir das noções de ideologia, signo, 

forças centrípeta e centrífuga e endereçamento que constituem o LDP, podemos defender que 

ele é um enunciado em um gênero discursivo.  

  Ainda, no excerto, Bunzen (2005) destaca que os LDP apresentam tema, composição 

e estilo, pois, segundo ele, os autores dos LDP procuram sistematizar e organizar os 

conhecimentos escolares (tema), normalmente, em unidades didáticas e capítulos (composição). 

Nessa organização dos objetos de ensino, os autores levam em consideração seus 

interlocutores (editoras, professores e alunos) e apresentam, na maioria das vezes de forma 

implícita, suas concepções de língua (gem), gramática e ensino a partir de suas escolhas 

linguísticas (estilo).  

 Desse modo, consideramos o LDP como um gênero discursivo, pois, ao escrevê-lo o 

(s) autor (s) escrevem para alguém, cujos destinatários podem ser editoras, avaliadores do 

PNDL, professores e alunos. Além disso, como instrumento pedagógico, o LDP se constitui 

na relação sujeitos discursivos, sendo que eles estão inseridos numa situação de interação, como 

aluno e professor, por exemplo, num contexto de sala de aula. Há, também, o fato de o LDP 

apresentar um indício de conclusibilidade, pois o (s) autor (es) escreveram “tudo” sobre o 

objeto de ensino naquele momento que se dá como concluído o capítulo, a unidade e/ou 

material didático. Essa noção de conclusão nos leva ao acabamento do LDP. Ele é formado 

por uma ideia de exaustividade no que se refere ao tratamento dos objetos de ensino (tema); 
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cujas escolhas linguísticas do (s) autor (es) (estilo) representam sua (s) marca (s) na forma 

como apresentam esses objetos de ensino (composição).  

 Considerando nossa defesa de que o LDP é um gênero discursivo, traçamos uma 

abordagem discursiva para analisarmos os dados dos livros em estudo. Entendemos que a 

teoria discursiva de Bakhtin permite-nos destacar que os sentidos dos LDP enquanto 

enunciados em um gênero discursivo são construídos numa relação linguística, dialógica e 

ideológica.  Assim, a partir das palavras de Brait (2014), interpretamos nossos dados a partir 

da materialidade linguística, mas ultrapassando-a, pois reconhecemos que os LDP enquanto 

gêneros discursivos se inserem no dialogismo, confrontando posições ideológicas, como 

tradições e inovações, sendo, portanto, possível construí-los nas relações dialógicas 

estabelecidas com outros enunciados/discursos, como veremos no capítulo a seguir, cujos 

LDP serão interpretados a partir de sua materialidade linguística, numa perspectiva dialógica 

do discurso.  
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CAPÍTULO 3 

ENSINO DE GRAMÁTICA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O homem, como um ser histórico,  

inserido num permanente movimento de procura,  

faz e refaz constantemente o seu saber. 

 

(Paulo Freire, 1981) 

 

 Neste capítulo, em um primeiro momento, há a explanação das concepções de 

língua, linguagem, gramática, texto e ensino, para percebermos quais visões são 

adotadas pelos autores dos LDP. Além disso, realizamos a descrição do PCNs e 

explicitamos as concepções de língua(gem) assumidas no documento, bem como a 

visão de gramática. Além disso, descrevemos as orientações do conteúdo, destacando a 

prática de análise linguística e o gênero textual como objeto de ensino de língua 

portuguesa. 

 

3.1 CONCEPÇÕES DE LÍNGUA, LINGUAGEM, GRAMÁTICA, TEXTO E ENSINO 

 Antunes (2009) afirma-nos que ensinar e avaliar o ensino de línguas são 

atividades que dependem das concepções que assumimos em relação à língua e seus 

componentes. Segundo ela (2009, p. 218), “tais concepções ou princípios é que 

imprimem a direção da atividade, é que demarcam o fluxo, a direção e os objetivos de 

cada passo”.  Geraldi (2006), também, já havia afirmado que os conteúdos ensinados, o 

enfoque dado a eles, as estratégias de trabalho e bibliografia utilizadas e o sistema de 

avaliação correspondem ao caminho que optamos seguir, ou seja, dizem respeito às 

concepções adotadas.  

Assim, os objetivos traçados neste estudo, bem como a direção que trilhamos na 

análise dos dados são consequências da linha teórica que escolhemos seguir.  Como já 

esclarecemos nos capítulos anteriores, optamos por entender a língua enquanto 

atividade de interação e seu componente gramatical como elemento que envolve os 

efeitos de sentidos dos textos na comunicação verbal, muito além dos exercícios 

classificatórios ou de nomeação de funções sintáticas de frases soltas. Portanto, iremos 

analisar os LDP à luz de uma concepção interacionista de língua(gem), gramática, texto 

e ensino.  
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Ressaltamos que, em nossa análise dos dados, entendemos que o LD representa 

escolhas teóricas dos autores, por isso na escrita do material didático estão inseridas 

implícita e/ou explicitamente as concepções adotadas por quem o escreveu. 

Considerando isso, nos capítulos 03 e 04, propomos analisar a partir de nosso olhar 

teórico as concepções de língua (gem), gramática, texto e ensino presentes nos LD em 

estudo.  

 

3.1.1 Concepções de língua(gem) 

 Travaglia (2009) afirma que a maneira como concebemos a língua e a linguagem 

interfere no nosso modo de entender o ensino de língua, bem como analisá-lo. De 

acordo com ele, normalmente, são concebidas três visões distintas, sendo elas: I) A 

linguagem como expressão do pensamento, II) A linguagem como instrumento de 

comunicação e III) A linguagem como forma de interação. (GERALDI, 2006, p. 4; 

TRAVAGLIA, 2009, p. 21-23). 

 A linguagem vista enquanto expressão do pensamento entende que as pessoas 

que não se expressam bem não pensam. Conforme explica Travaglia (2009), nessa 

concepção, “as leis da criação linguística são as leis da psicologia individual” 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 21). Há, ainda, a percepção de uma gramática cujas regras 

devem ser seguidas. Portanto, é uma visão que segue os estudos linguísticos 

tradicionais. 

 Bakhtin/Volochínov (2009) tecem uma análise crítica a duas orientações do 

pensamento filosófico-linguístico: subjetivismo idealista e objetivismo abstrato. Para 

eles, essas tendências tendem a isolar a linguagem para estudá-la como objeto de um 

estudo específico. Interessa-nos, neste momento, comentar sobre essas duas visões, pois 

elas orientam a concepção de linguagem como expressão do pensamento.  

 A primeira tendência entende que as leis da criação linguística são as leis da 

psicologia individual e devem ser estudadas pelo linguista e pelo filósofo da linguagem, 

reduzindo-as a um caráter classificatório, sendo limitadas a uma explicação exaustiva 

dos fatos linguísticos. Nessa orientação, a língua é vista como objeto acabado, que não 

sofre manifestações ideológicas.  

 

A língua, enquanto produto acabado („ergon‟), enquanto sistema 

estável (léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito 

inerte, tal como a larva fria da criação linguística, abstratamente 

construída pelos linguistas com vistas à sua aquisição prática como 



60 
 

instrumento pronto para ser usado. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2009, p.75). 

 

 

Podemos relacionar essa visão de língua do subjetivismo idealista com 

concepção de língua como forma ou estrutura, pois ela é vista como unidade abstrata. 

Nessa posição, não há preocupação com o contexto e a situação, desconsidera-se a 

língua em uso. Assim, ela, como objeto acabado e pronto para ser usado, é tida como 

um sistema homogêneo, sendo estudada por níveis estruturais (fonológico, morfológico, 

sintático e semântico) que não ultrapassam a frase.  

Em relação às concepções de linguagem e língua enquanto expressão do 

pensamento e estrutura, respectivamente, a tendência filosófica-linguística do 

objetivismo abstrato também é uma visão crítica de Bakhtin/Volochínov. Para eles, essa 

orientação preocupa-se com o sistema interno da língua, com suas formas fonéticas, 

gramaticais e lexicais. A crítica deles se deve ao fato de não haver lugar, nessa visão, 

para a ideologia, além de separar a história do sistema linguístico. Há espaço apenas 

para as noções de certo e errado, que equivalem a uma perspectiva tradicional dos 

estudos gramaticais.  

Para Bakhtin/Volochínov (2009), a língua
18

 se apresenta como um processo 

dialógico, assim, para eles, ela não tem nada a ver “com um sistema abstrato de formas 

normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos 

possíveis de uso de cada forma particular” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 98). 

Nessa visão, a língua é vista em uso, sendo inseparável de seu conteúdo ideológico. 

Essa separação da língua de sua ideologia é interpretada como um dos erros mais 

gritantes do objetivismo abstrato por Bakhtin/Volochínov (2009).  

 Esse pensamento bakhtiniano de língua (gem) equivale à concepção de 

linguagem como interação. Como explica Travaglia (2009), essa visão entende que a 

linguagem “é um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção 

de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada comunicação e em um contexto 

sócio-histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 2009, p. 23). Diante dessa perspectiva de 

linguagem, podemos interpretar a concepção de língua como atividade discursiva. Nela, 

compreende-se que a “A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

                                                           
18

 Os autores não fazem distinção entre língua e linguagem, por isso, neste estudo, usamos a expressão 

“língua (gem)”.  
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individual dos falantes” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 128). (destaques dos 

autores). 

 Logo, a língua na perspectiva discursiva de Bakhtin realiza-se na interação 

verbal. A visão discursiva observa o funcionamento social, histórico e ideológico da 

língua (gem), predominando a ideia de que o sentido se produz na prática viva da 

língua. Marcuschi (2008) ressalta que, nessa concepção, contempla-se a língua em seu 

aspecto sistemático, mas ela é observada na manifestação ideológica, já que o discurso 

se materializa por meio do sistema linguístico, produzindo efeitos de sentido.  

 Na concepção de linguagem enquanto comunicação, há, também, o afastamento 

dos aspectos social, histórico e ideológico da língua, preocupando-se apenas com seu 

aspecto interno. Nessa visão, a língua equivale-se a um código que permite transmitir 

uma mensagem entre emissor e receptor. Como percebemos, essa concepção relaciona-

se com a visão de língua como instrumento. Nela, compreende-se a língua como um 

sistema de codificação, cujas mensagens são transmitidas naturalmente, sem problemas 

que envolvem uma prática viva da língua.  

Diante da exposição apresentada, defendemos, para o ensino de língua 

portuguesa, a concepção de língua (gem) como interação, pois ela considera a 

dinamicidade da linguagem e sua dimensão social, histórica e ideológica. Além disso, 

os sujeitos envolvidos no processo da interação se constituem pela linguagem. Logo, 

como nos afirma Geraldi (1997), é possível (re) pensar o ensino à luz dessa visão de 

linguagem.  

 

3.1.2 Concepções de gramática 

 Em seu texto “Conceitos de Gramática”, Martellota (2009, p. 44) explica-nos 

que há dois sentidos para o emprego do termo “gramática”. Sendo eles: 1º) conjunto das 

interpretações e descrições acerca do funcionamento da língua e 2º) conjunto de 

modelos teóricos criados a fim de explicar o funcionamento da língua. Interessa-nos a 

segunda definição de gramática, pois ela se refere às concepções.  

 Possenti (1996) e Travaglia (2009) apresentam-nos três concepções de 

gramática, considerando-as em relação ao ensino de língua. De acordo com as palavras 

de Possenti (1996, p. 63), a gramática significa “conjunto de regras”, por isso ela pode 

ser entendida como: 
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1) Conjunto de regras que devem ser seguidas; 

2) Conjunto de regras que são seguidas; 

3) Conjunto de regras que o falante da língua domina.  

(POSSENTI, 1996, p. 64) 

 

  

A primeira definição refere-se às gramáticas conhecidas como normativa ou 

tradicional. Essas gramáticas defendem o bom uso da língua, por isso a expressão 

“regras que devem ser seguidas”. Se essas regras são seguidas, configura-se a noção de 

que se “fala e escreve bem”. Nesse sentido, emprega-se a noção de erro, considerando-

se apenas a variedade padrão da língua como correta, portanto, aquela que deve ser 

seguida por todos. As outras variedades linguísticas são vistas como desvios da língua, 

apresentando-nos, assim, nessa concepção, uma visão preconceituosa diante dos demais 

usos da linguagem. Essa definição relaciona-se com a concepção de linguagem como 

pensamento, pois, “segundo essa visão, a linguagem é um reflexo da organização 

interna do pensamento humano”. (MARTELLOTA, 2009, p. 45). 

 A definição de gramática como conjunto de regras que são seguidas diz respeito 

a um trabalho de descrição das regras que realmente são utilizadas, por isso é conhecida 

como gramática descritiva.  De acordo com Travaglia (2009, p. 27), nessa concepção, o 

termo gramática “atende às regras de funcionamento da língua de acordo com 

determinada variedade linguística”.  Para Possenti (1996), essa gramática orienta os 

estudos dos linguistas, por isso é usada a partir de uma perspectiva científica, podendo 

ser estrutural, gerativa ou funcional, por exemplo. Isso depende de como o estudioso 

dos fatos linguísticos pretende descrever a língua.  

 Em síntese, de acordo com Martellota (2009), a gramática estrutural descreve a 

língua como sistema autônomo, buscando compreender seu aspecto interno. A 

gramática gerativa enxerga a língua como sendo inata, mas assemelha-se com a visão 

estrutural, pois mantém a ideia de autonomia. Diferentemente das gramáticas estrutural 

e gerativa, a gramática funcional compreende a língua em uso, por isso, além de analisar 

a estrutura interna, considera que a língua se constitui na situação de comunicação, 

compreendendo, assim, a dinamicidade da gramática que reflete os distintos sentidos 

dependendo do contexto comunicativo.  

A terceira definição, a gramática como o conjunto de regras que são dominadas 

pelos falantes, refere-se às “regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão 

a falar” (TRAVAGLIA, 2009, p. 28). Essa visão de gramática é denominada 

internalizada. Nela não há as noções de errado e certo, mas a perspectiva de inadequado 
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ou adequado, dependendo da situação linguística. A gramática internalizada é entendida 

como competência gramatical ou linguística do usuário da língua. Ainda, neste estudo, 

comentamos mais sobre essa competência.  

 Essas três concepções de gramática nos orientam na análise interpretativa dos 

dados, pois, como nos afirmou Martellota (2009), elas representam o (s) modelo (s) 

teórico (s) a assumido (s), no caso, pelos autores dos LDP. Assim sendo, conforme 

aponta Antunes (2007) e Neves (2010), a visão de gramática justifica a percepção que 

eles têm acerca da língua (gem) e como tratam o aspecto linguístico no material 

didático.  

 Neves (2010) afirma que a Língua Portuguesa, como disciplina escolar, foi 

inserida nos currículos no final do século XIX, porém o termo “gramática” vem sendo 

usado com mais frequência pela comunidade escolar. Segundo Antunes (2007), essa 

ênfase no ensino de gramática, separando-o das aulas de literatura e redação, 

transformou a gramática em uma disciplina escolar. Dessa maneira, Travaglia considera 

que, ao desenvolver o ensino de língua portuguesa voltado mais ao ensino de gramática, 

é pertinente compreender as diferentes concepções que podem orientar o trabalho com a 

língua.  

Por isso, propomos apresentar os diferentes tipos de gramáticas que podem ser e/ 

ou são trabalhadas nas aulas de português (ou gramática, como são conhecidas, 

atualmente). Entre os tipos de gramática apresentados por Travaglia (2009), destacamos 

a normativa e reflexiva, pois, a partir de nosso olhar, elas representam, normalmente, o 

que é ensinado nas aulas e o como deveria ser ensinado, respectivamente.  

Como vimos na subseção anterior, a gramática normativa, que também é 

chamada de tradicional, estuda a variedade padrão da língua, dando mais importância 

aos fatos da língua escrita. Ela preocupa-se com apenas com o aspecto interno da língua, 

propondo exercícios de análise de unidades fonológicas, morfológicas e sintáticas. 

Além disso, esse tipo de gramática contempla o desenvolvimento taxonômico.  

De acordo com Neves (2003), a taxonomia oferecida pela gramática tradicional 

é um exemplo de paradigma, pois funciona como “esquema” e “modelo”. O esquema é 

um “quadro que explicita a organização de um sistema de entidades” (NEVES, 2003, p. 

30), demonstrando aquilo que a língua é, e o paradigma modelar é um esqueleto que se 

preocupa com aquilo que a língua deve ser. Percebemos, portanto, que esses paradigmas 

estabelecem as regras que devem ser seguidas.  
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Essa visão paradigmática da gramática normativa se consolidou fortemente na 

comunidade escolar, dando a esse tipo de gramática um papel de instrumento 

controlador da língua. Por isso, essa concepção assumida e legitimada pela sociedade 

está tornando-se uma questão preocupante para o ensino de língua, validando como 

verdadeiras as seguintes ideias: 

 

 língua e gramática são a mesma coisa; 

 basta saber gramática para falar, ler e escrever com sucesso; 

 explorar nomenclaturas e classificações é estudar gramática; 

 a norma prestigiada é a única linguisticamente válida; 

 toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada. 

(ANTUNES, 2007, p. 38).  

 

A defesa de que língua e gramática são a mesma coisa leva-nos a acreditar que a 

língua é constituída apenas pelo componente gramatical, e isso é um equívoco, pois 

saber gramática não equivale a dominar uma língua. A partir da propagação dessa 

crença, forma-se o raciocínio de que “o estudo de uma língua é o estudo de sua 

gramática” (NEVES, 2007, p. 40), construindo-se, assim, a visão de que estudar 

gramática equivale estudar a língua, por isso as aulas de língua portuguesa têm se 

reduzido ao ensino de gramática.  

Entendemos que não é suficiente estudar as regras da gramática normativa para 

saber usar a língua eficientemente, por isso a ideia de que basta saber gramática para 

falar, ler e escrever com sucesso é equivocada. Compreendemos que é necessário 

dominar os conhecimentos gramaticais, mas apenas eles não permitem a interação entre 

os sujeitos por meio da fala, da leitura e escrita.  

Também é um equívoco a compreensão de que estudar gramática é explorar 

nomenclaturas e classificações, pois isso não garante o desenvolvimento da 

competência comunicativa, garante, por outro, o conhecimento dos nomes dados às 

unidades da língua. Portanto, a exploração das nomenclaturas como atividade única de 

língua não constitui um ensino de gramática. No entanto, podemos entender que saber 

nomear os elementos linguísticos é uma competência a mais a ser desenvolvida nas 

aulas de língua portuguesa por permitir a construção, além dos conhecimentos 

gramaticais, do conhecimento enciclopédico, possibilitando, assim, a realização de uma 

atividade metalinguística.  

Neves (2007) nega a ideia defendida pela gramática normativa de que a norma 

prestigiada é a única linguisticamente válida. Ela admite o contrário “a norma 
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socialmente prestigiada não é a única norma linguisticamente válida” (NEVES, 2007, p. 

100). Concordamos com a linguista porque compreendemos que todas as variações 

linguísticas são legítimas, já que, para o uso eficiente da língua, adaptamo-nos à 

situação comunicativa. Assim, outro equívoco disseminado é de que toda atuação verbal 

tem que se pautar pela norma prestigiada, pois, como defendemos, existem situações diferentes, 

que exigem, portanto, usos diferentes da língua. 

 Diante do exposto, constatamos que a concepção de gramática 

normativa/tradicional trabalha com a língua desvinculada de seus usos reais, 

preocupando-se com o ensino de nomenclatura e classificação das unidades linguísticas, 

além de considerar apenas uma variedade da língua como válida A partir dessas 

características, reconhecemos a necessidade de repensar o ensino de gramática, por isso 

defendemos que ensinar a gramática “é, acima de tudo, propiciar e conduzir a reflexão 

sobre o funcionamento da língua, e de uma maneira, afinal, óbvia: indo pelo uso 

linguístico, para chegar aos resultados de sentido” (NEVES, 2003. p.128).  

 Essa proposta de gramática diz respeito à concepção de gramática reflexiva. 

Travaglia (2009) afirma que essa visão refere-se mais ao processo, pois apresenta 

atividades
19

 de reflexão sobre a língua em funcionamento. Para Neves (2010), olhar 

reflexivamente a língua representa olhar a língua em uso, considerando seus aspectos 

extralinguísticos. Segundo ela (2002), não se trata de perder de vista o sistema 

linguístico e suas unidades, e muito menos apresentar-lhes paradigmas para 

reconhecimento taxonômico, mas de reconhecer uma gramática da língua em função. 

Ou seja, uma gramática que revele a produção de sentidos a cada prática de vivência 

linguística.  

  Em seu texto Aula de português: encontro e interação, Antunes (2003, p. 96- 

99) explicita os princípios de uma gramática funcional, apontando-nos que ela deve 

ampliar a competência comunicativa, incluir a interação verbal, possibilitar 

obter/reconhecer certos efeitos de sentido mediante o conhecimento das regras 

gramaticais e, principalmente, propor atividades que tenham como referência a língua 

efetivamente em uso mediante a exploração de texto.  

                                                           
19

 Discutimos essas atividades no capítulo 04, quando explicamos a prática de análise linguística.  
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3.1.3 Concepções de texto  

 Marcuschi (2008) considera que o ensino de língua portuguesa através de textos 

seja um consenso entre professores e estudiosos de linguística. Ele ressalta que enxergar 

o texto como unidade de ensino é uma prática orientada pelos PCNs (1998) 
20

. Assim, a 

preocupação não está na orientação de ensino de português em volta do texto, mas no 

modo como essa perspectiva de ensino é colocada em prática. Para o linguista (2008): 

 

um problema do ensino é o tratamento inadequado, para não dizer 

desastroso, que o texto vem recebendo (...) Com efeito, introduziu-se 

o texto como motivação para o ensino sem mudar as formas de acesso, 

as categorias de trabalho e as propostas analíticas. (MARCUSCHI, 

2008, p. 52).  

 

Marcuschi está retratando a problemática de o texto ser eleito como ponto de 

partida para a exercitação gramatical. Há, portanto, uma visão de texto como objeto 

meramente gramatical. À luz da expressão usada por Antunes (2009), essa é uma 

concepção reducionista do conceito de texto, pois “os elementos linguísticos nele 

presentes formam apenas parte do conjunto dos fatores que lhe conferem sentido e 

relevância” (ANTUNES, 2009, p. 77).  Diante dessa crítica, a proposta da linguista é 

“ensinar o aluno a ultrapassar a matéria linguística do texto e a ter em conta os 

interlocutores envolvidos” (ANTUNES, 2009, p. 88).  

Considerando essas duas noções de textos, propomo-nos a compreendê-las mais 

detalhadamente, mas já ressaltamos que, para a prática de ensino de português, 

defendemos a proposta de Antunes (2009). Logo, entendemos que o texto se constitui 

na interação verbal a partir da inter-relação entre elementos linguísticos e 

extralinguísticos. Agora, passamos à explanação dos dois conceitos. 

Antunes (2010) afirma que o conceito mais comumente divulgado é aquele que 

interpreta que um conjunto aleatório de palavras ou de frases não constitui um texto. 

Isso quer dizer que “as frases não estão pura e simplesmente dispostas umas após as 

outras, mas estão relacionadas entre si” (PLATÃO e FIORIN, 1996, p.14). Em outras 

palavras, o sentido do texto é construído a partir da relação estabelecida entre as frases.  

 Além desse conceito tão divulgado nas aulas de português, temos aquele que 

perdura por muitos anos até o momento. Em sua tese, E.Fernandes (2007) ressalta os 

                                                           
20

 No capítulo 04, retornamos a essa proposta dos PCNs (1998) de orientar a prática de ensino através de 

textos.   
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estudos que consideram que alguns conceitos antigos não se perdem, mas se entrelaçam 

com novas concepções. Esse é o caso da noção de texto visto numa perspectiva 

gramatical.  Essa noção considera o texto como uma frase complexa, estabelecendo-se 

uma gramática do texto.  

 Entender o texto com uma frase complexa equivale a vê-lo como “uma unidade 

gramatical mais ampla, uma espécie de período grande, que se forma juntando-se 

unidades menores, em vistas à formação de uma unidade maior.” (ANTUNES, 2010, p. 

39). Como interpretado anteriormente, isso é reduzir o texto para o reconhecimento de 

unidades linguísticas menores, com o intuito de nomeá-las e classificá-las, e é, portanto, 

abandonar a compreensão de que os elementos linguísticos interferem no sentido do 

texto. Além disso, estudar a gramática do texto é supor que é possível a identificação de 

regras para a “boa formação texto”, mas isso é impossível. Conforme explicita 

Marcuschi (2008), a visão que estabelece que um conjunto de regras a serem seguidas 

pode gerar textos adequados é equivocada, pois teriam que existir regras para os 

diversos tipos de textos usados nas diferentes situações de comunicação.  

 Essa noção de texto como produto acabado dá lugar, aos poucos, a visão de texto 

enquanto processo. Nesse sentido, o texto é uma entidade da comunicação verbal. Logo, 

entendemos que ele se organiza no processo da interação com uma função 

comunicativa, assim “todo texto é a expressão de algum propósito comunicativo” 

(ANTUNES, 2010, p. 30). Ou seja, expressamo-nos com alguma intenção, e, ao termos 

um objetivo comunicativo, envolvemos um interlocutor, pois construímos uma relação 

com o outro.  

 A partir dessa noção de texto enquanto processo, compreendemos o trabalho 

com textos nas aulas de língua portuguesa a partir de uma perspectiva interacionista. 

Assim sendo, entendemos que é necessário evitar propostas de atividades que 

consideram apenas noção gramatical do texto, cujo objetivo é retirar elementos 

linguísticos, para identificação e classificação das unidades, pois “não se faz um texto 

apenas com gramática” (ANTUNES, 2010, p. 216). Logo, entra em jogo considerar o 

aspecto gramatical para a compreensão dos sentidos e das intenções do texto.  

  Dessa maneira, a proposta interacionista de ensino é construída no âmbito do 

texto. Portanto, o desenvolvimento de habilidades e competências comunicativas é 

efetivado por meio de textos, pois eles nos permitem refletir sobre a língua em uso. Por 

outro lado, estudar o texto como uma frase complexa é uma prática descontextualizada, 

pois são isolados o contexto e seus interlocutores e intenções. Além disso, é uma prática 
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limitada porque não permite ampliar a competência comunicativa dos alunos, já que a 

frase serve para a exemplificação de determinados conteúdos, sendo apenas uma 

hipótese de uso da língua.  

 Como vimos, “a unidade básica na análise da língua em funcionamento é o 

texto” (NEVES, 2010, p. 50), porém, normalmente, ele não é contemplado nessa 

perspectiva.  Assim, como um de nossos objetivos é descrever como o texto é tratado no 

ensino de gramática nos LDP, é pertinente compreendermos se os autores dos livros 

assumem uma postura de análise gramatical ou linguística quando propõem um trabalho 

através de textos.  Faremos isso, ainda, neste capítulo, no percurso de análise do 

LDCEC e continuares no capítulo seguinte ao analisarmos os dois livros mais adotados 

nas escolas públicas no período de 2014 a 2017. Por enquanto, passamos a descrição 

das concepções de ensino de língua portuguesa.    

A partir da noção interacionista de texto que defendemos, entendemos que no 

ensino de língua portuguesa “é muito mais importante estudar as relações que se 

constituem entre sujeitos no momento que falam do que simplesmente estabelecer 

classificações e denominar os tipos de sentenças” (GERALDI, 2006, p. 42). Porém, 

constatamos que, ainda, prevalece, em muitos momentos da aula de português, um 

ensino prescritivo. 

 Segundo Travaglia (2009), o ensino prescritivo relaciona-se com a concepção de 

linguagem enquanto expressão do pensamento e com a visão de gramática normativa, 

por isso privilegia-se exercícios metalinguísticos, cujo objetivo é levar o aluno ao 

reconhecimento de nomes, bem como à classificação das unidades linguísticas. A 

preocupação é com a ideia de “escrever e falar bem”, considerando as regras que devem 

ser seguidas. 

 Porém esse não é o único tipo de ensino que pode ser reconhecido no ensino de 

língua. Como nos orientou Geraldi (2006), é muito mais pertinente “dominar as 

habilidades de uso da língua em situações concretas de interação, entendendo e 

produzindo enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma de expressão e 

outra” (GERALDI, 2006, p. 45-46).  Percebemos que o linguista propõe um ensino 

produtivo de português. Esse se refere a ensinar habilidades que possibilitem aos alunos 

desenvolver sua competência comunicativa. Há, ainda, uma terceira concepção de 

ensino denominada prescritivo. De acordo com Travaglia (2009), o objetivo esse tipo de 

ensino é mostrar como a língua funciona, levando em consideração todas as variedades 

linguísticas.  
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 Os três tipos de ensino podem ser trabalhados nas aulas de língua portuguesa, 

porém o ensino prescritivo tem sido mais valorizado em relação ao descritivo e 

produtivo. Ressaltamos que, em nosso estudo, defendemos que o ensino produtivo para 

as aulas de português é mais pertinente, pois leva o aluno a refletir sobre a língua em 

uso, permitindo que ele desenvolva suas competências comunicativas.  

 Com o objetivo de perceber as concepções de língua (gem), gramática, texto e 

ensino que são adotados nos LDP, passamos para a próxima seção. Ela propõe análise 

interpretativa de um LD antes das propostas dos PCNs (1998), o livro “Comunicação, 

expressão e criatividade em português”, de 1975.  

 

3.2 OS PARÂMETROS NACIONAIS CURRICULARES: DESCRIÇÃO DOS 

DOCUMENTOS 

 Magalhães (2012) lembra-nos sobre a emergência dos PCNs no cenário 

educacional brasileiro, o documento também ressalta esse caráter emergencial em sua 

parte introdutória. Nele destaca-se a necessidade de reorganização do ensino 

fundamental no Brasil. Na proposta destinada à área de Língua Portuguesa, os PCNs 

relembram que desde a década de 60 há uma discussão sobre mudanças que deveriam 

ocorrer no modo de ensinar a língua materna. Estas se referem às críticas aos métodos e 

conteúdos tradicionais enquanto prática de ensino, pois não acompanham a realidade 

social.   

Diante de críticas frequentes acerca de uma visão anacrônica de ensino, a partir 

de uma ideia de trabalho contínuo e atualizado da teoria, que permita o debate constante 

para transformar o sistema de educação no Brasil, surgem, na década de 90, os PCNs. 

Esse documento busca construir referências nacionais que respeitem as diversidades 

regionais, culturais e políticas no país, além de propor uma metodologia de ensino que 

direcione a prática pedagógica e a análise e seleção de materiais didáticos
21

·.  

Para apresentar as diretrizes curriculares e orientar a organização dos conteúdos, 

os PCNs da área de Língua Portuguesa do ensino fundamental destacam, 

primeiramente, as principais críticas que envolvem as discussões acerca de uma 

perspectiva tradicional de ensino. Dentre as ressaltadas no documento, citamos aquelas 

que nos interessa neste texto, são elas: o uso do texto como pretexto para o tratamento 

de aspectos gramaticais, o ensino descontextualizado da metalinguagem e a 
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 Neste texto, interessa-nos estudar os PCNs enquanto documento que direciona a análise e seleção de 

materiais didáticos.  
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apresentação de uma teoria gramatical inconsistente (BRASIL, 1998 ,p. 18). Esses 

pontos chamaram nossa atenção, pois buscamos verificar se ocorreram mudanças após 

os direcionamentos curriculares e metodológicos de ensino dos PCNs de Língua 

Portuguesa, ou se ainda há a manutenção desse aspecto tradicional apontados nos 

aspectos críticos.   

Relembramos que o documento organizou as discussões mais frequentes desde a 

década de 60, sendo que essas permaneciam durante a elaboração do material. Assim, 

diante de tantos apontamentos críticos, perguntamo-nos: Após vinte anos da publicação 

dos PCNs, ocorreram mudanças no cenário educacional das escolas brasileiras, mais 

especificamente na área de Língua Portuguesa no que diz respeito ao estudo da 

linguagem, ou prevaleceu a tradição gramatical?  

Para buscar responder essa questão, compreendemos que é necessário descrever 

o objetivo do ensino de língua portuguesa, segundo os PCNs, bem como os conteúdos 

são organizados e como são propostos a partir das perspectivas de língua (gem), 

gramática e ensino assumidas no documento.  

 

3.2.1 Objetivos do ensino de Língua Portuguesa 

 Os PCNs são introduzidos com uma carta direcionada ao professor. Nela afirma-

se que o papel fundamental da educação é “construir uma escola voltada para a 

formação dos cidadãos” (BRASIL, 1998). Assim, entre os objetivos do ensino, a 

principal finalidade é criar condições em que os alunos sejam capazes de compreender a 

cidadania como participação social e política e como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais.  

 Tendo em vista que é fundamental criar situações que permitam aos alunos o 

exercício de sua cidadania, o objetivo do ensino de Língua Portuguesa é desenvolver a 

competência discursiva dos alunos. De acordo com Travaglia (1998), essa competência 

diz respeito à capacidade de empregar adequadamente a língua nas diversas situações 

comunicativas. Essa definição corrobora com a descrição do objetivo geral do ensino de 

português nos PCNs em que se afirma que os alunos devem ser capazes de utilizar a 

diferentes linguagens para anteder as diferentes intenções e situações de comunicação 

(BRASIL, 1998, p. 07- 08 e 32). Para o desenvolvimento da competência discursiva, os 

PCNs organizam os conteúdos de Língua Portuguesa em dois eixos básicos: Uso & 

Reflexão.  
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O esquema a seguir, que foi apresentado no documento, leva-nos a compreender 

as concepções de língua (gem), gramática e ensino adotadas nos PCNs. 

 

 

FIGURA 3 

(BRASIL, 1998, p.34) 

 

Percebemos que os conteúdos de Língua Portuguesa, de acordo com a 

apresentação proposta pelos PCNs, devem ser desenvolvidos numa perspectiva de 

língua (gem) enquanto uso e reflexão. Logo, conseguimos compreender que o 

documento entende que a língua (gem) é uma atividade de interação, que deve ser 

estudada na prática viva da língua (oral e escrita), reafirmando, assim, o pensamento 

bakhtiniano (2009, p.98), já que em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, 

Bakhtin/Volochínov (2009) afirmam que a língua não deve ser decodificada, mas, sim, 

compreendida em um contexto, no seu uso prático, levando o falante a refletir sobre ela. 

O fragmento a seguir do documento reforça a visão discursiva adotada nele: 

 

Linguagem (...) como ação interindividual (...) um processo de 

interlocução [...] pela linguagem se expressam idéias, pensamentos e 

intenções, se estabelecem relações interpessoais [...]  

Nessa perspectiva, língua é um sistema de signos específico, histórico 

e social, que possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a 

sociedade. Aprendê-la é aprender não somente palavras e saber 

combiná-las em expressões complexas, mas apreender 

pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si 

mesmas. (BRASIL, 1998, p. 20).  

 

A partir das palavras acima, entendemos que a língua(gem) como interação 

refere-se à ação entre sujeitos. Antunes (2014) reforça que a linguagem se dá na relação 

com outro interlocutor. Para Bakhtin/Volochínov (2009), a interação constitui a 

realidade fundamental da língua (gem) que é um fenômeno histórico e de natureza 
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social, sendo que, para eles, a enunciação é o produto dessa interação entre 

interlocutores. Para a concretização dessa atividade interacionista, os autores elegeram a 

palavra como elemento comum entre locutor e interlocutor, e ela não deve ser vista 

apenas em sua estrutura gramatical, mas em seu aspecto histórico e social. Assim, nessa 

concepção, a língua (gem) é “pensada como discurso, enunciação e como decorrente das 

ações do homem nas suas interações sociais” (BORGES, 2012, p.83).  

Diante dessa visão de língua (gem), podemos analisar o porquê de o documento 

desenhar o esquema abaixo: 
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FIGURA 4 

(BRASIL, 1998, p. 35) 

 

Os eixos uso e reflexão permitem o desenvolvimento da competência discursiva. 

Os conteúdos do eixo uso dizem respeito aos aspectos que caracterizam o processo de 

interlocução e estão organizados em práticas de escuta e leitura de textos e prática de 

produção de textos orais e escritos. No eixo reflexão, há a prática de análise linguística, 

que se refere à análise reflexiva do funcionamento da linguagem em situações de 

interlocução (BRASIL, 1998, p. 35-36).  

Para desenvolver os conteúdos de Língua Portuguesa levando em consideração a 

organização Uso e Reflexão e suas práticas de linguagem, é necessário realizar, 

primeiramente, uma seleção de textos. Os PCNs elegerem o texto como unidade básica 

de ensino, pois, a partir de um trabalho com textos, é possível desenvolver a 

competência discursiva do aluno, já que, por meio deles, ele conseguirá perceber os 

diferentes usos de linguagem, bem como refletir sobre essas diferenças ao reconhecer a 

singularidade de um texto, que é produzido em um determinado lugar e é marcado pelas 

condições de produção.  

A proposta dos PCNs de trabalhar com textos é relevante, pois o documento nos 

leva a perceber que o texto não é um material linguístico cujas propriedades devem ser 
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analisadas isoladamente, mas como um produto da interação situado num contexto 

social e histórico que permite a produção de sentido. Nessa perspectiva, “o texto só é 

um texto quando pode ser compreendido como unidade significativa global” (BRASIL, 

1998, p. 21). Essa unidade de sentido é organizada dentro de um determinado gênero.  

Esse é visto como objeto de ensino pelos PCNs que entendem que “A noção de gênero 

refere-se (...) a família de textos que compartilham características comuns” (BRASIL, 

1998, p. 22).  

Bakhtin afirma que “Por mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu 

volume, pelo conteúdo, pela construção composicional, elas possuem como unidades da 

comunicação discursiva peculiaridades estruturais comuns (...)” (BAKHTIN, 2003, p. 

274) (destaques nossos). Ao lermos essas palavras do teórico russo, percebemos que os 

PCNs retomam suas ideias, pois tratam os gêneros como textos que possuem 

particularidades comuns e são formados por três elementos: conteúdo, construção 

composicional e estilo (BRASIL, 1998, p. 21). Ressaltamos, ainda, que o documento 

também destaca a natureza social e histórica dos gêneros.  

Diante do exposto, compreendemos que, para desenvolver a competência 

discursiva dos alunos, é preciso priorizar os gêneros como objeto de ensino. Logo, é 

necessário selecionar textos que representem a língua em seu uso prático e que 

possibilitem a reflexão crítica, favorecendo, assim, o exercício da cidadania. Dessa 

maneira, a organização dos conteúdos de Língua Portuguesa a partir dos eixos Uso e 

Reflexão é coerente, pois as práticas de escuta, leitura e produção de textos orais e 

escritos e de análise linguística permitirão que os alunos atinjam o objetivo do ensino: 

empregar adequadamente a língua nas diversas situações comunicativas, para que 

possam participar como cidadãos críticos na sociedade.  

 

3.2.2 O Eixo Reflexão: a prática de análise linguística 

 De acordo com Avelar (2017), o uso de nomenclaturas por um campo do 

conhecimento é necessário, pois desenvolver um sistema de classificações e taxonomias 

permite diferentes análises sobre um mesmo objeto a partir de um mesmo parâmetro; no 

caso, a atividade simbólica de nomear. Antunes (2007) entende que essa necessidade de 

dar nomes às coisas constitui uma relação de interação, porque os estudiosos de uma 

determinada ciência podem se compreender ao usar termos comuns ao seu campo de 
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estudo. Logo, entendemos que sendo a gramática uma ciência, ela necessita de 

nomenclaturas.  

 Quando afirmamos que há uma necessidade de das nomenclaturas gramaticais, 

referimo-nos aos nomes que as unidades gramaticais recebem. Isso não implica que 

atribuímos a essa atividade uma função equivalente ao estudo língua. Na verdade, 

reiterando as palavras de Antunes (2007), entendemos que é importante “ir além das 

nomenclaturas”, dando a elas a sua verdadeira função: “permitir que as unidades da 

língua sejam designadas pelos seus nomes correspondentes, ampliando a possibilidade 

de uma condição ajustada às suas condições de produção” (ANTUNES, 2007, p. 79).  

 Antunes (2007) defende que, no ensino, a nomenclatura atue como  

 

um recurso, uma mediação, um ponto de passagem e não um fim, ou 

um objeto isolado de estudo e, muito menos, de avaliação. 

Consequentemente, os muitos exercícios de simples reconhecimento 

das categorias gramaticais (...) passam a ocupar um tempo mínimo das 

atividades de sala de aula.  (ANTUNES, 2007, p. 81-82). 

 

A linguista brasileira (re) apresenta-nos a proposta dos PCNs para o ensino de 

Língua Portuguesa: “(...) tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada é o uso da 

linguagem” (BRASIL, 1998, p. 18). Apesar de relevante por se referir ao saber 

metalinguístico, a ação de nomear assume uma posição secundária: 

 

Um dos seus objetivos pode ser exatamente o de ajudar o aluno a 

refletir sobre o seu conhecimento gramatical internalizado para, a 

partir daí, analisar a língua em funcionamento e depreender, com 

autonomia, as regras que alicerçam o seu uso. (AVELAR, 2017, p.49) 

(destaques e grifos nossos).  

 

O excerto acima reitera que há uma função no ensino das nomenclaturas, porém 

sua finalidade é ir além de si mesma, do simples ato de dar nomes às unidades 

gramaticais. A perspectiva a ser assumida nas aulas de Língua Portuguesa segue a 

organização dos conteúdos proposta pelos PCNs: Uso e Reflexão. Assim, ensinar língua 

materna é permitir que o aluno reflita sobre a língua em uso. Essa reflexão será possível 

a partir da prática de análise linguística. Portanto, “o termo „análise linguística‟ surgiu 

para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre a língua e seus usos” 

(SANTOS, RICHE e TEIXEIRA, 2013, p. 75).  

 Na obra Portos de passagem, Geraldi apresenta aos seus leitores sua visão sobre 

o termo “análise linguística”: “(...) prefiro a expressão „análise linguística‟, distinguindo 
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no interior dela atividades epilinguísticas de atividades metalinguísticas (...)” 

(GERALDI, 1997, p. 190). Para o linguista brasileiro, a prática de análise se consolida a 

partir dessas duas atividades discursivas. A atividade epilinguística se refere à reflexão 

que o aluno realiza sobre a própria língua, tomando, para isso, os próprios recursos 

como objetos; nela considera-se o conhecimento internalizado que ele possui sobre a 

língua (atividade linguística). Já a atividade metalinguística é a última a ser trabalhada, 

ela diz respeito àquelas que consideram a nomenclatura gramatical. Percebemos que a 

proposta de análise linguística não exclui do estudo da língua os termos e conceitos 

gramaticais, inverte-se a ordem de importância: o ponto de partida e chegada é a 

reflexão sobre a linguagem (atividades epilinguísticas) e um ponto de passagem é o ato 

de nomear (atividades metalinguísticas).  

 As atividades epilinguística e metalinguística possibilitam enfatizar o texto como 

unidade privilegiada, pois o ensino está centralizado nos efeitos de sentido, e não na 

prática descontextualizada de análise gramatical de palavras soltas e/ou frases isoladas. 

A análise linguística propõe um trabalho de “aprender a pensar e falar sobre a própria 

linguagem, realizar uma atividade de natureza reflexiva” (BRASIL, 1998, p. 27).  Ela é 

uma prática que se inicia na ação de refletir sobre a língua, ampliando, 

progressivamente, o conhecimento gramatical a partir da inserção de terminologias, 

classificações e definições. Retomando as palavras de Antunes (2007, p. 79): “Portanto, 

é conveniente que saibamos, numa atividade de análise, de reflexão sobre a língua, 

chamar as unidades pelos seus nomes técnicos”.  

 Tendo isso em vista, conforme expõe Santos, Riche e Teixeira (2013, p. 77), as 

principais características da análise linguística são: a prática de leitura e produção 

textual associada ao trabalho de reflexão sobre os recursos linguísticos identificados em 

textos de autores renomados ou dos próprios alunos, bem como a ação de refletir sobre 

os efeitos de sentidos de um dado texto e descrever e nomear as unidades linguísticas 

com o intuito de realizar uma atividade reflexiva. Ressaltamos que essas características 

evidenciam o texto como unidade de ensino.  



 
 

CAPÍTULO 4 

ENSINO DE GRAMÁTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: PERCURSO DE ANÁLISE 

 

Um gênero é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo 

tempo. O gênero renasce e se renova em cada etapa do 

desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado 

gênero. (...) O gênero vive do presente mas sempre recorda seu 

passado, o seu começo.  

 

(Mikhail Bakhtin, 1929) 

 

 Neste capítulo, buscamos analisar os mapas conceituais e exercícios e/ou 

atividades de livros didáticos de português, para verificar se eles assumem a visão de 

análise linguística, ou, ainda, entendem a gramática numa perspectiva tradicional de 

ensino. Em um primeiro momento, propomos a análise do LD de 1975, descrevendo 

discursivamente seu mapa conceitual e exercícios. Realizamos a interpretação com o 

intuito de percebermos a perspectiva de ensino de gramática adotada nos LDP antes dos 

PCNs. Em seguida, comparamos a primeira edição do livro (1998) com a edição 

aprovado nos PNLD 2014 e 2017, para refletir se ocorreram mudanças no LD aprovado 

duas vezes consecutivas no programa. Cabe ressaltar que fizemos essa comparação com 

o objetivo de constatar se os autores mudaram a maneira de desenvolver o ensino de 

gramatica, já que na primeira edição eles trabalharam com a versão preliminar dos 

PCNs.  

 

4.1 ANÁLISE DO ENSINO DE GRAMÁTICA DO LIVRO DIDÁTICO DE 1975: 

“COMUNICAÇÃO, EXPRESSÃO E CRIATIVIDADE EM PORTUGUÊS” 

No ano de 1971, foi aprovada a lei 5.692/71. Em relação ao ensino de língua 

portuguesa, essa lei trouxe algumas mudanças significativas; dentre elas, destaca-se o 

nome dado à disciplina, que passa a ser nomeada como “Comunicação e Expressão”. 

No documento da lei, no artigo quarto, o ensino da língua é visto como comunicação e 

como expressão da cultura brasileira. Assim, concluímos que a concepção de língua 

defendida, neste momento, é aquela que a compreende como instrumento de 

comunicação. “Nessa concepção a língua é vista como um código, ou seja, como um 

conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de transmitir uma 
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mensagem, informações de um emissor a um receptor” (TRAVAGLIA, 2009, p. 22). 

Podemos interpretar que ainda persiste um ensino de gramática voltado para o ensino 

interno da língua, pois nessa noção não é considerado o processo de interlocução, há, na 

verdade, uma visão de decodificação da língua.  

Assim, conforme nos aponta Rojo (2008) e Carvalhaes (2016), embora o 

pronunciamento oficial assumisse uma nova visão de língua, há ainda um enfoque nos 

estudos de gramática normativa, pois desvincula-se a língua de seu aspecto social, 

preocupando-se apenas com as características internas. Os PCNs (1998) também 

afirmam que o ensino de português continua orientado pela perspectiva tradicional de 

gramática, que a mudança na concepção de língua se deve ao desejo de valorizar a 

criatividade para desenvolver a comunicação e expressão do aluno.  

 Vejamos, a seguir, como o LDCEC assume a concepção de língua (gem) 

enquanto instrumento de comunicação. Além disso, preocupamo-nos também em 

descrever a (s) gramática (s) revelada (s) nos mapas conceituais e exercícios e/ou 

atividades referentes ao ensino gramatical.  

 

4.1.1 A carta ao aluno: Quais concepções de língua (gem) e gramática são adotadas 

pelos autores? 

 A carta ao aluno caracteriza-se por envolver interlocutores. Como vimos no 

capítulo anterior, essa é uma característica de enunciados que em suas propriedades 

apresentam alternância de sujeitos discursivos, além de ter um endereçamento. No caso 

do LDCEC, o locutor, quem diz algo para alguém, são os autores Audemaro Taranto 

Goulart, Marcia Teixeira de Sousa e Oscar Vieira da Silva; e o interlocutor, para quem 

se diz algo, são os alunos. Quando os autores do LDP interagem com os alunos por 

meio dessa carta, eles têm uma finalidade discursiva: apresentar o material didático. 

Através dessa apresentação, podemos perceber as concepções de língua (gem) e 

gramática deles, pois ela representa uma evidência intencional, já que eles 

compartilham com seus interlocutores seus posicionamentos teóricos, para que estes 

entendam como foi pensado o LD e suas propostas de leituras e produções.  

 A seguir encontra-se a carta ao aluno do LDCEC (GOULART, SOUSA e 

SILVA, 1975): 
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FIGURA 5 

 

Após a leitura da carta de apresentação ao aluno, constatamos que o destinatário 

da carta é, realmente, o aluno, já que Goulart, Sousa e Silva usam o vocativo 

“estudante”. Em seguida, os autores aproximam-se mais do seu interlocutor, chamando-

o por “você” e “meu velho”. Eles esclarecem, no último parágrafo, que o LD foi escrito 

somente para o aluno, afirmam que ele é o personagem mais importante. Como 

escrevem, parece-nos que o estudante é o único destinatário, como se o professor não 

fosse interagir com esse instrumento didático. 

Depois de esclarecer explicitamente, através da materialidade linguística, para 

quem se dirige o LD, os locutores do LDCEC deixam claro que o LD é o responsável 

por sistematizar as aulas, pois, no final da carta, é exposto que o papel do professor é de 

coadjuvante: “Seu professor vai lhe ajudar também”. Assim, para eles, no processo de 

ensino-aprendizagem, o LD assume a função principal, sendo, como disseram Sousa 

(1995) e Geraldi (1997), o livro-roteiro das aulas. Parafraseando as palavras de Geraldi 

(1997, p. 117), entendemos que os autores de LDCEC acreditam que é suficiente 

oferecer um livro aos alunos que ele ensina tudo o que for preciso.  

Nas primeiras linhas da carta, os autores esclarecem que o LD é referente à 

disciplina de língua portuguesa, cujo nome sofreu alteração para Comunicação e 

Expressão. Segundo eles, essa nova nomeação é mais pertinente, pois, apesar de ser a 

palavra da moda, o termo “Comunicação” representa o que o aluno faz diariamente: 
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falar com outras pessoas. Mas há uma ressalva, mesmo sendo capaz de entender e se 

fazer entender na comunicação, o objetivo do LDCEC é aprimorar a comunicação, para 

que o aluno seja realmente um emissor e um receptor de mensagens, pois, 

provavelmente, de acordo com a perspectiva teórica dos autores, antes desse livro, o 

aluno não era proficiente nesses papéis comunicativos.  

A partir desse primeiro parágrafo é possível, portanto, afirmarmos que os autores 

assumem a concepção de que língua (gem) é um instrumento de comunicação. Nessa 

visão, o ato de comunicar reduz-se a ideia simplista de transmitir uma mensagem de um 

emissor a um receptor. Para que ocorra a comunicação “é preciso um código 

parcialmente ou totalmente comum ao remetente e ao destinatário.” (BARROS, 2012, p. 

31).  Esse código refere-se ao termo língua, mas é mais coerente nessa concepção, pois 

a mensagem transmitida é vista como sequência linear de sinais, reduzindo, assim, a 

definição de língua.  

Ao assumir essa perspectiva de língua(gem), os autores afirmam que o aluno irá 

aprender a descodificar a comunicação, principalmente aquela das obras literárias. 

Logo, percebemos que o ensino de português está voltado pela consideração do que é 

correto e belo, por isso a gramática aparece como um caminho para não se expressar de 

modo errado. Portanto, eles adotam a concepção de gramática numa perspectiva 

tradicional, cujas regras devem ser seguidas para se expressar adequadamente 

(POSSENTI, 1996, p. 64-69, MARTELLOTA, 2009, p. 45 TRAVAGLIA, 2009, p. 24). 

Nessa visão, há a ideia do “falar e escrever bem”, por isso os autores do LDCEC 

afirmam que o aluno aprenderá a se expressar usando a palavra escrita e falada.  

Mesmo apresentando-nos, segundo os autores, uma gramática “suave”, sem que 

seja necessário decorar regras e mais regras, eles deixam claro que se comunicar de 

modo errado não é bom. Nesse sentido, entendem que o aluno deve conhecer as regras 

de forma simples, sem decorá-las, para que use a língua corretamente, sem erros. Para 

eles, saber gramática é suficiente para comunicar-se de forma correta, ou seja, apesar de 

não quererem privilegiar a gramática no estudo da língua, eles ainda confundem estudar 

língua com estudar gramática. Como nos aponta os PCNs (1998), apesar da proposta de 

mudanças no início da década de 70 (lei 5.692/71), “o ensino de Língua Portuguesa 

orientado pela perspectiva gramatical ainda parecia adequado” (BRASIL, 1998, p. 17).  
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4.1.2 A proposta de ensino de gramática: “Conhecimentos Linguísticos” 

 O LDCEC enquanto um gênero discursivo possui alguns elementos que assim o 

caracterizam, dentre eles o fato de ter um endereçamento, isto é, ele é escrito para 

alguém; além disso, possui tema, forma e estilo, como propõe os PCNs (1998) ao 

defini-lo e caracterizá-lo. Ao longo dessa subseção, perceberemos o outro dos autores 

desse livro. Neste momento, focamo-nos em sua forma.  

 Em relação à forma, o LDCEC é assim organizado: Como forma de 

apresentação, primeiramente, há a capa do livro. Nela, vemos o título do material 

didático, cujas letras estão representadas por uma gráfica maiúscula, seguido pelos 

nomes dos autores, série e editora. Há também algumas imagens que ilustram formas 

diversas de comunicação, como uma sala de aula, por exemplo. A imagem da aula nos 

chamou atenção, pois vemos alunos e professores olhando para o LD, que, como vimos, 

para os autores de LDCEC é o elemento principal no ensino-aprendizagem, cabendo ao 

professor uma posição secundária. Em seguida, aparece, novamente, o título do livro. 

Ao virarmos a página, temos a ficha catalográfica da obra didática. Posteriormente, 

reaparecem os dados que indicam os nomes dos autores, bem como do LD e da editora, 

há, ainda, indicação da série e grau. Como continuação da organização do LDCEC, 

aparece a apresentação do material através da carta ao aluno. Na sequência, temos o 

índice, que funciona como uma bússola, para que possamos achar com mais facilidade o 

que desejamos no LD.  

 No índice, constatamos que o livro em estudo é organizado por unidades, mais 

precisamente quinze. Nessas unidades, há estes tópicos de ensino: Comunicação escrita, 

expressão oral, vocabulário, conhecimentos linguísticos e criatividade. Neste estudo, 

interessa-nos a parte destinada ao ensino de gramática, assim sendo, focamo-nos em 

Conhecimentos Linguísticos. A expressão Conhecimentos Linguísticos revela-nos que 

os autores estão preocupados em estudar a língua, conhecê-la, mas, ao descrevermos o 

mapa conceitual e os exercícios dessa parte do LDCEC, percebemos que a língua é vista 

como equivalente à gramática. Ressaltamos que essa visão é equivocada, pois a língua 

não se constitui apenas de regras gramaticais. Logo, vemos a consolidação da crença de 

que “o estudo de uma língua é o estudo de sua gramática”. (ANTUNES, 2007, p. 37). 

Diante disso, acreditamos que o nome dado a essa parte das unidades seja incoerente, 

sendo mais adequado o termo “Conhecimentos gramaticais”.  

 Quando compreendem que língua e gramática são a mesma coisa, os autores de 

LDCEC revelam entender a gramática como bem falar e escrever, pois eles acreditam 
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que sem ela podemos nos expressar de modo errado, como vimos na carta ao aluno. 

Assim, para eles, “o conhecimento da gramática é suficiente para se conseguir ler e 

escrever com sucesso” (ANTUNES, 2007, p. 53).  Realizamos essa interpretação, pois, 

ao longo de nossa descrição do livro, verificamos como veremos a seguir, uma 

preocupação em explanar definições e nomenclaturas de análise sintática, isto é, uma 

proposta de ensino voltada a uma perspectiva metalinguística, porque ainda mantém 

como núcleo do ensino níveis de análise da gramática tradicional, como mostra a 

tabela
22

 a seguir. Ela sintetiza a sequência do mapa conceitual do LDCEC.  

 

TABELA 03 

 Mapeamento do conteúdo gramatical do LDCEC 

Unidade 02 

A) Orações coordenadas e subordinadas: Classificação = Nomenclatura + definição + 

exemplos.  

B) Período simples: Oração Absoluta/ Período composto: Coordenação, subordinação e 

coordenação e subordinação: Definição + nomenclatura +exemplos / Classificação = 

Nomenclatura + definição + exemplos.  

Unidade 04 

A) Conjunções subordinativas: causais, comparativas, concessivas, condicionais, 

conformativas: Definição + nomenclatura+ exercícios + exemplos dos exercícios 

(nomenclatura + definição) + esquema (nomenclatura + exemplos).  

B) Orações subordinadas adverbiais – I: Exercícios + nomenclatura + definição + 

classificação.  

Unidade 05 

A) Conjunções subordinativas: Exercícios + Nomenclatura + definição + exemplo + 

esquema (classificação + nomenclatura + exemplos).  

B) Orações subordinadas adverbiais: Nomenclatura + definição + classificação 

(nomenclatura + definição + exemplo).  

Unidade 06 

A) Orações substantivas: Definição + Nomenclatura + exercícios (nomenclatura).  

B) Subordinadas substantivas: Subjetiva e predicativa: Função + exercícios (classificação 

= função + nomenclatura).  

Unidade 07 

A) Orações subordinadas substantivas: Objetivas diretas e objetivas indiretas: Exercícios 

(classificação = definição + nomenclatura).   

B) Subordinadas substantivas: Completivas nominais e apositivas: Exercícios 

(classificação = definição + nomenclatura).   

Unidade 08 

A) Orações subordinadas adjetivas: Pergunta + exercício + nomenclatura. 

B) Orações subordinadas adjetivas: seu conectivo: Exercício + exemplos / Exercício + 

funções sintáticas. 

Unidade 09 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva: Classificação + definição + nomenclatura + 

exemplo.  

                                                           
22

 Como destacamos no capítulo 03, na análise dos dados, descrevemos de quinze unidades apenas oito, 

que são as mais representativas dos temas que compõem o LDCEC, pois nelas o objeto de estudo 

“período composto por subordinação” aparece com frequência.  
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B) Subordinada adjetiva explicativa: Classificação + definição + nomenclatura + exemplo.  

Unidade 10 

A) Orações reduzidas de infinitivo, gerúndio ou particípio passado: Definição + 

nomenclatura. 

B) Orações subordinadas reduzidas: Substantivas, adjetivas ou adverbiais: Definição + 

nomenclatura.  

 

 

A partir dessa tabela, o elemento tema, que compõe o gênero discursivo 

LDCEC, é representado pelos objetos de estudo gramatical, no caso, o período 

composto por subordinação e suas classificações e subclassificações. Para o ensino 

desses objetos, verificamos que os autores do LDCEC propõem um mapa conceitual no 

trabalho com o ensino de gramática que envolva nomenclaturas, definições e exemplos. 

Em alguns momentos, eles propõem exercícios para que o aluno construa o conceito 

e/ou o nome dado aos termos em estudo, por isso constatamos uma perspectiva 

metalinguística de ensino. 

De acordo com Cerqueira (2010, p. 141), a proposta metalinguística “(...) 

consiste na capacidade de falar sobre a própria língua, utilizando-se, para isso, a 

nomenclatura gramatical. Nesse espaço, são bem-vindas as formulações de regras, 

discussão de termos e conceitos gramaticais”. A explicação de Cerqueira (2010) 

demonstra-nos que os autores do LDCEC trabalharam no ensino de gramática apenas 

com metalinguagem, pois se preocuparam somente com nomenclaturas e definições 

(conceitos).  

Conforme define Antunes (2007), o termo nomenclatura refere-se aos nomes 

dados às coisas, dependendo da área de estudo. Assim, as nomenclaturas gramaticais 

dizem respeito aos nomes que as unidades de gramática recebem. Antunes esclarece que 

essas nomenclaturas não têm relação com as regras gramaticais, por isso “não implicam, 

portanto, competências para alguém falar e escrever melhor, como acreditam alguns que 

ensinam essa „gramática‟” (ANTUNES, 2007, p. 78).  A partir dessa crítica de Antunes, 

ao analisarmos o tratamento dado ao ensino de gramática em LDCEC, constatamos que 

os autores do livro estão equivocados ao afirmar que estão propondo um ensino de 

gramática que visa proporcionar que o aluno não se expresse errado. Mas demonstram 

coerência ao avisar que as regras gramaticais não são o foco, pois, realmente, não são, 

enfatizam-se, neste LD, as nomenclaturas.  

Antunes (2007) questiona o porquê de um ensino de gramática voltado para 

nomenclaturas. Para ela, é um grande engano “acreditar que vasculha o terreno das 
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nomenclaturas e exercitar o reconhecimento dos nomes das unidades constitui ensino de 

gramática” (ANTUNES, 2007, p. 79). A partir desse questionamento, a autora levanta 

outra pergunta: Qual é a função de um ensino que propõe o conhecimento de 

nomenclaturas?  

 

Evidentemente, um discurso em que as unidades da gramática são 

chamadas pelos seus nomes deve ser aquele próprio de uma situação 

de análise da língua. (...) é evidente que saibamos, numa atividade de 

análise, de reflexão sobre a língua, chamar as unidades pelos seus 

nomes técnicos. Isso corresponde a uma competência a mais, 

relevante, como disse, se o contexto assim o exigir.  

 

Tendo em vista a reflexão de Antunes (2007) diante de seu próprio 

questionamento, entendemos que um ensino de nomenclatura sem reflexão sobre a 

língua não propicia um estudo da língua, nem da gramática, atende ao intuito de saber 

dar nomes às unidades gramaticais, assim sendo, não têm função. Porém, se o ato de 

nomear for adotado numa perspectiva discursiva de ensino, podemos atribuir uma 

função: Numa atividade de análise da língua
23

, o conhecimento de nomenclaturas é 

pertinente quando ela não é a finalidade, mas sim um caminho para sistematizar o 

trabalho reflexivo sobre a língua. Dessa maneira, nas palavras de Antunes (2007), as 

nomenclaturas gramaticais, nas aulas de português, devem assumir apenas uma função 

suplementar. Posteriormente, na análise interpretativa dos exercícios, verificamos se no 

LDCEC o conhecimento das nomenclaturas tem um fim em si mesmo, ou se há a 

proposta de ir além da nomenclatura.  

No mapeamento do ensino do período composto por subordinação do LDCEC, 

verificamos que se ensinam as nomenclaturas com o objetivo de que o aluno conheça e 

saiba nomear as unidades sintáticas, por isso a finalidade é conhecer os nomes dos 

elementos gramaticais, não é saber organizar o conhecimento reflexivo de gramática. 

Logo, os autores do livro assumem uma visão transmissiva de ensino.  No LDCEC, essa 

metodologia ocorre quando os conteúdos são organizados a partir de um processo de 

assimilação de conceitos gramaticais, como revela-nos o Guia de livros didáticos do 

PNLD-2014: “Este é o caso do tipo de ensino de gramática que ocorre por meio da 

definição de conceitos e regras, seguida de exemplos e exercícios de aplicação” 

(BRASIL, 2013, p. 24).  

                                                           
23

 No próximo capítulo, discutimos sobre a perspectiva de análise linguística, cujas atividades de 

linguística, epilinguística e metalinguística são práticas discursivas que constituem a ação de refletir sobre 

a língua (GERALDI, 1997; PCNs, 1998, CERQUEIRA, 2010, entre outros).  
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Portanto, o ensino transmissivo ocorre na construção do mapeamento do 

conteúdo gramatical do LDCEC, como descrevemos na tabela 03: os autores 

apresentam as nomenclaturas, definições, ou vice-versa, há, algumas vezes, propostas 

de exercícios para que o aluno, a partir de um raciocínio abstrato, depreenda o nome 

sintático, e, ao final da explanação, são propostos exercícios para fixar os conceitos 

gramaticais. Cabe ressaltarmos que, segundo Hardy Valée (2013), conceito é um termo 

de uso didático que se define como raciocínio abstrato.  

 A seguir, selecionamos e propomos uma análise interpretativa de alguns 

exemplos representativos de como os autores do LDCEC organizaram seu mapa 

explicativo sobre os conteúdos de gramática, mais especificamente os referentes ao 

período composto por subordinação.  

  Em um primeiro momento, selecionamos a unidade que primeiro trabalhou com 

o período composto por subordinação, por isso iniciamos nossa análise com a unidade 

02. Não começamos nossa interpretação pela parte que propõe o ensino de gramática, 

mas sim com o texto de abertura. Não temos a pretensão de realizarmos uma análise 

literária, apenas queremos realizar uma leitura atenta do poema “Competição”, de 

Cassiano Ricardo, que segue abaixo.   

 

     

FIGURA 6 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 25).  
  

Após a leitura do poema de Cassiano Ricardo, vejamos como os autores do 

LDCEC organizaram a explicação do conteúdo gramatical em Conhecimentos 
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Linguísticos, na subseção B
24

 (Período simples: oração absoluta/ período composto: 

coordenação, subordinação e coordenação e subordinação), da unidade 02.  

 

 

FIGURA 7 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 32) 

 

 Nesse primeiro momento da explicação sobre o período simples, os autores do 

LDCEC definem e nomeiam a oração absoluta. Eles consideram que o aluno já 

aprendeu os conceitos de oração e período, apresentados na unidade 01 (páginas 20 e 

21), por isso são sucintos na definição deste novo termo. Como constatamos, ao propor 

o desenho do mapeamento do livro na tabela 03, posterior à apresentação da 

nomenclatura e sua definição, seguem os exemplos. Pedimos a leitura do poema 

Competição, para observarmos os exemplos citados. Os autores apenas pedem que o 

aluno veja exemplos de orações absolutas, não citam que elas estão no texto de abertura 

(linhas 01, 10 e 19) e no estudo da comunicação escrita da unidade, ao leitor mais 

desatento parecem frases soltas, escolhidas aleatoriamente ou inventadas por eles.  

 Continuamos nossa interpretação da parte B. Apenas o tópico 02 foi selecionado, 

pois ele retrata o objeto em estudo (período composto por subordinação); além disso, 

funciona como exemplificação para a análise que desejamos realizar a partir deste 

contexto. Vejamos (GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 32):  

 

                                                           
24

 Como vimos na tabela 03 “Mapeamento do conteúdo gramatical do LDCEC”, há a subseção A, 

“Orações coordenadas e subordinadas”, mas temos que realizar recortes ao longo da análise dos dados, 

por isso optamos pela parte B, destinada à explicação dos períodos simples e composto e à classificação e 

conceitos do período composto.  



86 
 

 

FIGURA 8 

 Neste ensino do conteúdo gramatical, os autores apresentam nome do elemento 

sintático, que aparece seguido de sua definição. Logo em seguida dão um exemplo, 

destacando com negrito as formas verbais pintou, pareceu e conhecia. Esse modelo de 

período composto por subordinação é uma adaptação da oitava e nona estrofes do 

poema de Cassiano Ricardo. Novamente, eles não esclarecem que os exemplos são, de 

alguma forma, retirados de um texto, parece-nos que foram criados para adentrar o livro 

didático. Há, ainda, uma breve explicação do exemplo: separam as orações, classifica-as 

como subordinada ou principal e define-as. Na classificação das subordinadas, há a 

consideração de que o aluno conhece o termo adjunto adverbial, pois essa função 

sintática não foi explicada na unidade anterior, mas, provavelmente, foi conteúdo de 

anos anteriores, sendo, portanto, obrigação do aluno saber nomear algumas unidades 

gramaticais.  

A partir desses dois fragmentos da unidade 02 do LDCEC, nosso desejo é 

registrar que as demais unidades seguem esse padrão: mesmo não citando o uso dos 

textos de forma literal ou adaptada, estes aparecem, na seção destinada ao ensino de 

gramática do LDCEC, como pretextos para análise sintática. Percebemos, portanto, que 

o LDCEC representa as discussões sobre o ensino de língua portuguesa que os PCNs 

(1998) retratam. O documento afirma que, desde os anos 70, há uma necessidade de 

reorganização do ensino de língua, pois a metodologia usada para o ensino dos 

conteúdos mostra-se tradicional. No caso do ensino de português, as críticas são 

referentes ao uso do texto como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais e à 

apresentação de uma teoria gramatical inconsistente e descontextualizada, cujo foco está 

no aspecto metalinguístico da língua (BRASIL, 1998, p. 18). No mapeamento do 

conteúdo de gramática, são essas problematizações que encontramos cristalizadas no 

LDCEC.  



87 
 

Para comprovar nossa visão de que o LDCEC segue uma proposta de gramática 

tradicional, selecionamos mais exemplos.  

 

 

FIGURA 9 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 67-68).  

 

 Esse fragmento exemplifica outra maneira de os autores introduzirem o 

conteúdo gramatical: a partir de exercícios. Nesta dissertação, compreendemos que o 

termo exercício revela uma visão tradicional de ensino de língua. De acordo com 

Cerqueira (2003), os exercícios levam em consideração “categorização, classificação e 

definição de termos e de classes de palavras”. (CERQUEIRA, 2003, p.37), por isso eles 

estão a serviço do ensino de gramática tradicional (CERQUEIRA, 2010, p.133).  

Dessa maneira, consideramos coerente chamar a questão introdutória ao 

conteúdo gramatical da unidade 05 como exercício, pois se pede ao aluno que divida os 

cinco períodos, identifique os verbos, marcando-os, e circule a palavra que une as 

orações. Logo, a preocupação dos autores é levar o aluno a reconhecer a estrutura do 

período composto por subordinação. Por isso, as frases, que são adaptações do texto Do 

mar, de João Clímaco Bezerra, aparecem descontextualizadas com a finalidade de 

proporcionar a análise sintática e identificação da classe gramatical conjunção e sua 

classificação como subordinativa. Assim, após a realização do exercício, o aluno é 

levado a perceber que as palavras circuladas por ele são nomeadas como conjunções, no 

caso, subordinativas. 
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FIGURA 10 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p.68).  

 

Vemos que o exercício quis apresentar a classificação das conjunções 

subordinativas, pois, logo em seguida (GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p.68), os 

autores retomam as frases analisadas na questão 01, para exemplificar os tipos de 

conjunções que já foram nomeadas e definidas. Após a explanação classificatória, é 

apresentado ao aluno um esquema. Nele são apresentados mais exemplos de 

conjunções, já que em cada período do exercício 01 aparece apenas uma conjunção para 

cada tipo. Em seguida, é proposto um exercício para fixação do conteúdo, cuja função é 

de treinamento, já que o aluno deverá observar o esquema e retirar duas conjunções de 

cada tipo, construindo períodos compostos por subordinação. Privilegia-se, portanto, em 

treinar o aluno a compreender a estrutura das orações e dos elementos que as ligam.  

Em relação à compreensão das orações subordinadas, na seção B da unidade 05, 

há ainda uma categorização das orações subordinadas adverbiais (consecutivas, finais, 

proporcionais e temporais). Essa classificação segue a proposta de apresentação das 
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conjunções subordinativas da seção A desta unidade. Por seguir a estrutura das unidades 

anteriores, os autores, primeiramente, colocam a nomenclatura; em seguida, seu 

conceito e exemplo. Como exemplificação, vejamos como foi apresentada a oração 

subordinada adverbial consecutiva.  

 

 

FIGURA 11 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 68).  

 

Como dito no parágrafo anterior, os autores destacam o nome dado à oração, 

logo depois, explicam-na. No exemplo dado por eles, há uma adaptação do texto “Do 

mar”, que é narrado em primeira pessoa, mas, no modelo, a frase está em terceira 

pessoa. Novamente, constatamos que, mesmo implicitamente, há o uso do texto como 

pretexto. Ao exemplificar, a forma verbal “distanciava” é destacada, provavelmente, 

com a intenção de mostrar ao aluno que ao seu redor é formada uma oração principal. 

Também fica em destaque a oração subordinada que é detalhadamente explicada como 

uma consequência da oração anterior (principal), por isso sua classificação como 

subordinada adverbial. Percebemos que a preocupação dos autores é propor ao aluno 

que ele aprenda a nomear as orações.  

Diferentemente desta unidade, a anterior (05) propõe apenas os nomes das 

orações subordinadas adverbiais.  Na seção A, quando há a apresentação do novo tipo 

de conjunção, pois, até aquele momento, o aluno conhecia as coordenativas, os autores 

iniciam definindo as novas conjunções que serão estudadas e as nomeiam como 

subordinativas, ressaltando que são divididas em dez tipos. Para que o aluno as conheça, 

ele deverá iniciar seu estudo a partir de uma proposta de exercício: Dividir os períodos, 

marcar os verbos deles e circular a palavra que une as orações. Essa questão será 

repetida na unidade seguinte, como vimos. A única diferença entre elas encontra-se nos 

exemplos, já que o texto usado para análise sintática, na unidade 05, será o poema 

Papagaio de papel, de Carlos Chiachhio.  
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Nesta seção, também, darão nomes as conjunções vistas nos períodos propostos 

no exercício introdutório ao conteúdo, bem como as definiram. Em seguida, mostram 

um esquema com outros exemplos de cada tipo de conjunção trabalhada e, 

posteriormente, pedem que construam períodos com dois exemplos de conjunções 

causais, comparativas, concessivas, condicionais e conformativas. Além disso, a partir 

de seus períodos criados, o aluno deverá dividi-los em orações, destacando os verbos e 

sublinhando as orações principais.  

Na seção B da unidade 05, a apresentação das orações subordinadas adverbiais é 

diferente da 06. Goulart, Sousa e Silva (1975) consideram que o aluno já conhece a 

unidade gramatical adjunto adverbial, propondo, assim, um exercício de introdução ao 

estudo das orações subordinadas adverbiais. 

 

 

FIGURA 12 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 56).  

  

Observamos, na questão 01, que o aluno deverá recordar os estudos gramaticais 

de séries
25

 anteriores. Os autores entendem que ele lembra-se dos adjuntos adverbiais, 

bem como de sua classificação, por isso pedem que sublinhe e classifique os adjuntos 

dos períodos simples. Após essa primeira questão, o aluno comprovará que as orações 

subordinadas iniciadas pelas conjunções subordinativas que equivalem a um adjunto 

adverbial são conhecidas como orações subordinadas adverbiais. Antes disso, dividirá 

as orações dos períodos, para destacar a oração que equivale a um adjunto adverbial, 

comparando-a com a oração ao lado do exercício 01. Diante disso, compreendemos que 

o objetivo dos autores do LDCEC é, realmente, criar situações artificiais com frases 

                                                           
25

 Em 1975, dividiam-se os anos escolares em séries. No ensino fundamental II: 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries.  
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soltas retiradas ou adaptadas do texto de abertura da unidade, para que o aluno saiba 

reconhecer as funções sintáticas e nomeá-las. Como constatamos a seguir, quando 

vemos que eles apresentam a nomenclatura de cinco classificações de orações 

subordinadas adverbiais, apenas afirmam que, dependendo da circunstância da oração 

subordinada, ela poderá ser nomeada diferentemente. Não há a consideração dos efeitos 

de sentido que as orações adverbiais possibilitam nos textos.  

 

 

FIGURA 13 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 56).  

 

  

Essa visão tradicional de ensino de gramática continua sendo repetida ao longo 

da apresentação dos demais conteúdos “linguísticos” 
26

. Vejamos (GOULART, SOUSA 

e SILVA, 1975, p. 94):  

 

                                                           
26

 Como analisamos anteriormente, há, na verdade, uma proposta de ensino de conhecimentos 

gramaticais.  
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FIGURA 14 

 

Novamente, para explicar o conteúdo gramatical, os autores consideram que o 

aluno conhece os nomes de algumas funções sintáticas já estudadas, por isso pede a ele 

que observe as orações e complete as lacunas. Na coluna do exercício 01, deverá 

analisar sintaticamente termos do período simples, para, posteriormente, relacionar com 

a função assumida na oração subordinada de um período composto por subordinação. 

Repetimos: o objetivo dos autores do LDCEC é permitir que o aluno reconheça 

unidades sintáticas e saiba nomeá-las, portanto, o intuito dos dois exercícios 

introdutórios ao ensino de gramática da unidade 07 é nomear a oração subordinada 

substantiva que tem a função de objetivo direto.  

Para finalizarmos nossa análise de como são apresentados os conteúdos de 

gramática do LDCEC, vamos interpretar a seção A da unidade 08. Essa seção foi 

escolhida por romper, mesmo que minimamente, com a “fórmula” nomenclatura, 

definição e exemplo presente ao longo da maioria das unidades do livro. A mudança 

está no fato dos autores proporem uma pergunta numa perspectiva da gramática 

tradicional, afirmando que o próprio aluno responderá. Cabe ressaltar que não 

enxergamos como negativo o LDP propor que o aluno responda uma pergunta, para 

construir os conceitos, mas, entendemos, numa visão discursiva, que o questionamento 

deve considerar o conhecimento internalizado, numa metodologia reflexiva sobre a 

língua, como percebemos a seguir, esse não é o caso da proposta de Goulart, Sousa e 

Silva (1975).  
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FIGURA 15 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 108).  

  

Os autores retomam os termos adjetivo e adjunto adnominal, eles assumem, 

como já percebemos, a visão de que o aluno já conhece esses nomes e suas funções, por 

isso questionam se pode haver orações subordinadas que possam ser adjetivas, 

propondo, em seguida, que o aluno responda a essa pergunta. Para responder ao 

questionamento, ele deverá ter o conhecimento da função sintática adjunto adnominal. 

Se o aluno se lembrar desse nome, responderá com facilidade as lacunas das duas 

colunas do exercício. Caso não se lembre da categorização assumida pelas palavras e 

orações em destaque, ele poderá ler a resposta após a questão, já que os autores afirmam 

“você encontrou orações subordinadas desempenhando a função de adjuntos 

adnominais”. Assim, para responder à pergunta, basta relacionar a função 

desempenhada por essa unidade sintática, que é uma função adjetiva, e preencher o 

espaço da resposta. O aluno não precisou pensar sobre a língua, mas sim saber 

reconhecer nomes.  

 Tendo em vista os exemplos citados, bem como o mapeamento do conteúdo de 

cada unidade, interpretamos que os autores Goulart, Sousa e Silva (1975) desejam que o 

aluno do LDCEC exercite nomenclaturas. A partir das palavras de Antunes (2003), 

consideramos que nesse livro o que está em jogo é “prioritariamente pretender que o 

aluno saiba o nome que as coisas da língua têm; ou seja, o que centraliza esse ensino é 
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saber rotular, saber reconhecer e dar nomes às coisas da língua” (ANTUNES, 2003, p. 

87). (destaques da autora).  

 Em LDCEC, “confunde-se o estudo de nomenclaturas, das classificações, da 

análise morfológica ou sintática com gramática” (ANTUNES, 2003, p. 125), pois se 

contempla apenas uma parte do ensino de gramática, a metalinguística. Neste LDP 

foram esquecidas estratégicas que contemplem as regras, pois são as regras gramaticais 

que especificam como a língua funciona, ou seja, demonstram o funcionamento da 

língua em uso. Porém os autores já haviam deixado claro, na carta ao aluno, que a 

gramática seria vista no LDCEC de forma suave, sem a apresentação de regras para 

serem decoradas. Para eles, a gramática seria estudada porque “expressar-se errado 

nunca foi uma boa medida”. Logo, percebemos que, realmente, eles confundiram o 

ensino de gramática com a ação de nomear elementos da língua.  

Considerando ainda a noção de gramática apresentada pelos autores de LDCEC, 

chamamos a atenção para o fato de eles considerarem importante o estudo das regras 

gramaticais, mesmo que “suavemente”, para que a língua não seja usada de maneira 

errada. Para Antunes (2007), o ensino das regras gramaticais não serve apenas para o 

bem falar e escrever, “como normas que especificam os usos das língua, as regras 

gramaticais implicam o uso as unidades da língua: como deve ser, para que sejam 

obtidos determinados efeitos de sentido e de intenção” (ANTUNES, 2007, p. 71).  Essa 

visão da autora não é assumida pelos autores do LDCEC. Eles compreendem que as 

regras gramaticais possibilitam expressar-se de maneira correta, desconsideram que as 

unidades da língua promovem efeitos de sentido. 

Ao assumir essa noção de gramática, os autores de LDCEC desenvolvem 

exercícios que não se preocupam em desenvolver a habilidade de saber para que servem 

as unidades da língua ou que efeitos de sentidos provocam. A preocupação está voltada 

para o reconhecimento dos nomes dos elementos linguísticos. A tabela a seguir 

demonstra a valorização dos autores pelo conhecimento das nomenclaturas. Ela 

descreve as palavras de comando usadas na proposta dos exercícios do LDCEC. 

Vejamos: 
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TABELA 04- Palavras de comando dos exercícios do LDCEC 

Palavras de 

Comando 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

Circular -  -  03 02 01 -  -  01 -  -  -  -  -  -  -  07 

Classificar -  -  -  02 -  -  02 -  02 04 -  -  -  -  -  10 

Colocar 01 - - 01 01 01 01 01 01 01 -  -  -  -  -  08 

Combinar -  -  -  -  -  -  -  -  02 -  -  -  -  -  -  02 

Comparar  -  -  -  -  -  02 -  -  -  -  -  -  -  -  -  02 

Completar -  -  02 02 02 04 07 03 01 02 -  -  -  01 -  23 

Construir 01 - 01 01 -  -  -  01 -  01 01 -  -  -  -  06 

Desenvolver -  -  -  -  -  - -  -  01 -  -  -  -  -  -  01 

Distinguir 01 01 - -  -  -  01 01 -  -  -  -  -  -  -  04 

Dividir 01 01 03 04 02 03 01 02 01 02 -  -  -  -  -  20 

Dizer -  -  -  -  -  -  -  -  -  01 -  -  -  -  -  01 

Empregar -  -  -  -  -  -  -  02 -  -  02 -  -  -  -  04 

Escrever -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01 -  -  -  -  01 

Escolher -  -  01 01 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  02 

Examinar -  -  -  -  -  01 - -  -  -  -  -  -  -  -  01 

Localizar -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  01 -  -  01 

Numerar -  01 01 02 01 01 04 01 02 03 01 01 -  01 01 20 

Marcar 02 01 03 03 02 03 -  03 01 02 -  -  -  -  -  17 

Observar -  -  -  02 -  -  04 01 -  01 01 -  -  -  -  09 

Preencher  -  -  -  -  -  01 -  -  -  -  -  01 -  -  -  02 

Provar -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01 -  -  -  -  01 

Reescrever 01 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01 

Seguir -  -  -  -  - -  -  -  01 01 -  -  -  -  -  02 

Separar -  -  -  -  -  -  -  01 -  -  -  -  -  -  -  01 

Sublinhar 02 01 01 04 -  02 -  -  01 02 -  -  -  -  -  13 

Substituir -  -  -  -  -  02 -  -  -  -  -  -  -  -  -  02 

Transcrever - 01 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01 

Usar - - - - - 02 03 -  -  -  -  -  -  -  -  05 

Utilizar - - - - - - - 01 - -  -  -  -  -  -  01 

 

Observando a tabela acima, constatamos que o LDCEC não se preocupa em 

propor atividades de língua em uso, seu objetivo é realizar análises gramaticais. As 

palavras de comando, que são verbos que indicam a ação que o aluno deve realizar, 

assumem uma perspectiva metalinguística de ensino, pois propõem que o aluno faça a 

distinção entre frases e oração e orações coordenadas e subordinadas, divida as orações 

do período, sublinhe/ circule/marque verbos, conjunções e sujeitos, complete as lacunas 

com exemplos de orações ou funções sintáticas ou, ainda, numere as colunas, 

relacionando-as de acordo com a classificação sintática.  

Logo, objetivo dos exercícios é desenvolver a competência de identificação de 

classes gramaticais (verbos e conjunções) e orações (coordenadas - assindéticas e 

sindéticas e subordinadas – principal, adjetiva, adverbial e substantiva), bem como criar 

situações que possibilitem ao aluno dividir as orações dos períodos, numerando-as e 
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classificando-os, além de desenvolver a “criatividade” do aluno e sua prática de escrita, 

ao pedir que ele construa frases e/ou períodos e reescreva ou transcreva os períodos 

anteriormente divididos e classificados, respectivamente.  

Para exemplificação de nossas constatações, escolhemos alguns exercícios para 

análise.  

 

Exemplo 01 

II. Tente construir dez frases sobre o mar, de modo que somente 

cinco delas contenham orações. Sublinhe, então, os verbos das 

orações. (GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 21). (destaques 

nossos).  

 

 Depois de explicar os termos frase e oração, os autores pedem, no exercício 02, 

da unidade 01, que o aluno construa frases. Eles dão um “tema” para a criação dessas 

frases aleatórias: o mar. Esse tema refere-se a um aspecto do texto O afogado, de 

Rubem Braga, trabalhado na seção Comunicação Escrita. Percebemos que o objetivo 

das construções frasais é verificar se o aluno sabe a definição de frase e oração. Para ter 

certeza que o aluno não errará o exercício, pede-se, ainda, que ele sublinhe os verbos 

das orações. Esse exercício considera a língua numa perspectiva descontextualizada, 

pois “é a língua das frases soltas (...) Língua que não tem como referência uma situação, 

um sujeito, uma finalidade comunicativa.” (NEVES, 2007, p. 105).  

Ressaltamos que as palavras construir e sublinhar aparecem nos demais 

exercícios com a mesma visão descontextualizada de língua do exemplo 01, assumindo 

uma perspectiva gramatical. Os autores pedem para construir períodos com conjunções 

coordenativas (unidade 03), conjunções subordinativas (unidade 04) e com pronomes 

relativos (unidade 08), orações reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio (unidade 

10) e frases que provem que as palavras “aparelho”, “sela” e “cassa” são homônimos 

perfeitos (unidade 11).  Ao empregar palavra sublinhar nos demais exercícios, eles 

referem-se às classes gramaticais verbo e conjunção e às orações.  

 

Exemplo 02 

IV. Agora, reescreva os períodos anteriores, nas colunas apropriadas: 

Período Simples                                Período Composto (GOULART, 

SOUSA e SILVA, 1975, p. 23). (destaque nosso).  

 

 

O exemplo 02 também foi retirado da unidade 01, pois representa as demais 

propostas de exercícios que surgem no livro, como, por exemplo, da unidade 02. Na 
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questão 03, pede-se ao aluno para transcrever as orações subordinadas que já haviam 

sublinhado no exercício anterior, dividindo-as em subordinadas e principais. Notamos 

que as palavras de comando são alteradas, ora é reescreva, ora transcreva, mas a noção 

de identificação e classificação é mantida. Essa ideia de classificação é realizada na 

questão 06, da unidade 04, quando o aluno deve colocar cada oração do exercício 

anterior (05) nas colunas orações coordenadas ou orações subordinadas, para, ao lado 

de cada uma, classificá-las. Em outras palavras, ele tem que 

copiar/reescrever/transcrever a oração do material didático. Esse tipo de exercício ainda 

se repete no LDCEC, se observarmos, na tabela 04, que a palavra “colocar” aparece em 

oito questões, como na questão 04, da unidade 05, em que, novamente, pede-se para 

separar as orações coordenadas e subordinadas e classificá-las em colunas diferentes.  

 Os exemplos a seguir contemplar as palavras de comando completar, dividir, 

numerar e marcar que aparecem significativamente nos exercícios de LDCEC.  

 

Exemplo 03 

I. Complete as lacunas, de modo que os períodos compostos por 

coordenação contenham: 

A. Orações coordenadas assindéticas: 

A lotação parou ................................................ 

As velhinhas fizeram sinal................................. 

A mãe embarcou no lotação............................... 

B. Orações coordenadas sindéticas aditivas: 

A mãe aguardava a lotação................................. 

A filha segurou o braço da velhinha .................. 

A velhinha entrou no lotação ............................. 

C. Orações coordenadas sindéticas adversativas: 

Os passageiros permaneceram impassíveis ........ 

As duas senhoras discutiam.................................. 

Os motoristas impacientavam-se, normalmente.... 

D. Orações coordenadas sindéticas alternativas: 

As senhoras se decidiram..................................... 

Ora a mãe falava .................................................. 

Ou embarcariam as duas ...................................... 

E. Orações coordenadas sindéticas conclusivas: 

O motorista esperou com certa paciência ............ 

No lotação, só havia um lugar............................... 

Um dos passageiros protestou............................... 

F. Orações coordenadas sindéticas explicativas: 

__ Vai, mamãe .................................................... 

__ Vem comigo, minha filha............................... 

__ Decidam logo................................................. 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 44-45).  

 

Os exercícios que aparecem com maior frequência no LDCEC são aqueles em 

que se propõem ao aluno que complete as lacunas. No exemplo acima, exercício 01, da 
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unidade 02, exige-se que o aluno tenha aprendido as classificações de orações 

coordenadas, inventando orações coordenadas assindética e sindéticas (aditiva, 

adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa). Novamente, os autores criam frases a 

partir do texto inicial da unidade, no caso, o texto é Coração materno, de Paulo Mendes 

Campos. E, mais uma vez, trabalham com frases soltas. As demais propostas de 

exercícios com a palavra completar seguem o padrão do exemplo 03. O aluno 

completará os espaços com o objetivo de analisar funções sintáticas como adjunto 

adnominal, aposto e complemento nominal (unidades 06, 07 e 08) e escrever orações 

subordinadas adverbiais (unidades 04 e 05), substantivas (unidades 06 e 07), como 

vimos no exercício acima.  

 

                                      Exemplo 04 

III. Marque os verbos, divida os períodos em orações e numere-os, 

de acordo com o seguinte: 

1. Período simples 

2. Período composto por coordenação 

3. Período composto por subordinação 

4. Período composto por coordenação e subordinação 

....Cézanne pintou um azul mais belo, embora desconhecesse o azul do 

teu olhar. 

.... Se você visse a nuvem de um último andar, veria nela mais beleza. 

.... O barco navega no mar e faz suas águas ainda mais lindas. 

.... Muito mais belo é o arco da ponte no ar. 

.... Belo é o azul que Cézanne soube pintar. 

.... Um arco de ponte é necessário para fazer um abismo mais belo. 

.... Muito mais bela é uma viagem lunar.  

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 33). (grifos nossos).  

 

O exemplo 04 contempla as palavras de comando com maior ocorrência no 

LDCEC, são elas: dividir, marcar e numerar. Quando esses verbos aparecem nas outras 

questões do livro, têm o mesmo intuito que vemos no exercício 03, da unidade 02: 

identificar a classe gramatical (verbo), marcando-o, e dividir as orações e classificá-las 

(períodos e orações). Como observamos, os exercícios do LDCEC são de análise 

gramatical, cujo objetivo é saber identificar e classificar as unidades linguísticas.  

A partir dos exemplos, constatamos que, no LDCEC, o aluno, primeiramente, 

aprende os conteúdos gramaticais e, em seguida, há os exercícios para verificar se ele 

sabe identificar, classificar e nomear as funções sintáticas. Vemos, portanto, que os 

autores assumem a concepção de língua como instrumento de comunicação, como 

esclarecem na carta ao aluno.  

Assim:  
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“Neste ponto, o esquema emissor-receptor, também, orienta a 

organização desta parte do livro, pois pode-se inferir que o receptor 

(aluno) recebe uma mensagem (regras gramaticais), e como prova da 

eficiência desse mecanismo, aparecem os exercícios para verificar se 

houve ou não a aprendizagem imediata.” (SOUSA, 1995, p. 97) 

 

 Os exercícios do LDCEC são de verificação de aprendizagem dos conteúdos 

gramaticais. Ao observarmos as unidades e realizarmos o levantamento das palavras de 

comando, percebemos que eles apresentam a mesma estrutura
27

 de classificação, 

identificação, substituição, reescrita de frases soltas, ações de sublinhar, marcar ou 

circular classes gramaticais e preencher espaços com análises sintáticas. São exercícios 

que não levam o aluno a refletir sobre a língua. Na verdade, criam-se frases, ou pede-se 

ao aluno que construa frases, e elas não representam fatos linguísticos em uso, mas são 

situações artificiais de uma possível vivência da língua. Portanto, não há preocupação 

com funcionalidade da língua.  

Considerando, ainda, as palavras de Sousa (1995), percebemos que os exercícios 

são mecânicos, pois o aluno pode voltar às páginas da explicação do conteúdo para 

responder o que se pede, já que, na maioria das vezes, é proposto a ele usar os exemplos 

da explanação do conteúdo, para a realização das questões. Mas, na possibilidade de o 

aluno apresentar dificuldade, há exercícios com modelo a ser seguido. Vejamos um 

exemplo: 

 

Exemplo 05 

II. Faça, agora, o inverso. Substitua as expressões destacadas por uma 

oração subordinada substantiva, conforme o modelo: 

1. João Francisco descobriu a utilidade da instrução. 

João Francisco descobriu que a instrução é útil.  

2. Era preciso muita paciência do cabo eleitoral.  

3. O roceiro afirmou isso: Que simpatia de letra! 

4. Os políticos gostariam de um maior número de eleitores.  

5. O cabo eleitoral não via a necessidade de uma letra bonita. 

6. A esperança dos políticos era o trabalho do cabo eleitoral.  

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 80). (destaques dos autores).  

 

 

 No início da questão 02, da unidade 06, é explicitado que o aluno já realizou um 

exercício com a mesma estrutura deste, pois é proposto que ele faça o inverso. Na 

questão 01, é para transformar a oração subordinada substantiva por um substantivo; a 

                                                           
27

 Como percebemos que os exercícios das unidades do LDCEC seguem uma estrutura repetitiva, 

escolhemos aleatoriamente nossos exemplos, preferindo as questões das unidades iniciais. 
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ação inversa, na questão 02, é substituir o substantivo por uma oração substantiva. Os 

verbos de comando (transformar e substituir) foram alterados, porém o objetivo é o 

mesmo: exercitar a verificação de aprendizagem do conteúdo através de frases 

artificiais. Nas duas questões, caso o aluno apresente dificuldade nessa 

transformação/substituição, é proposto um modelo a ser seguido. Os exercícios com 

modelos preocupam-se com aquilo que a língua deve ser, ou seja, os autores consideram 

como gramática aquilo que deve ser seguido.  

 Essa noção de língua (gem) e gramática também é perceptível na realização de 

esquemas. A seguir, apresentamos outro exemplo de exercício do LDCEC: 

 
Exemplo 06 
III. Faremos, agora, um esquema-resumo dos tipos de orações 

coordenadas. Você, através dele, recordará a matéria. Complete-o 

também, colocando um exemplo para cada tipo, nas linhas 

pontilhadas: 

                                          Assindética.............................................                        

                                                              aditiva ............................... 

                                         Sindética       adversativa ....................... 

Oração Coordenada                               alternativa ......................... 

                                                               conclusiva ....................... 

                                                               explicativa......................... 

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975, p. 47).  

 

Novamente, constatamos que o exercício do LDCEC funciona como verificação 

de aprendizagem, pois o esquema atua como uma forma de recordar a matéria. Como 

verificamos, o esquema resume as categorias gramaticais estudadas, nomeando-as e 

propondo ao aluno que complete os pontilhados (espaços/lacunas) com exemplos de 

orações. Os exercícios são repetitivos, por isso voltamos a repetir: eles propõem apenas 

reconhecimento das classificações, no caso, sintáticas. Dessa forma, entendemos que 

eles “levam o aluno a passar por um processo de reconhecimento e não de produção de 

conhecimento, pois o que é oferecido é apenas a metalinguagem”. (SOUSA, 1995, p. 

117). 

Essa perspectiva metalinguística de ensino da língua portuguesa não é alterada 

nas unidades finais do livro. Nas unidades de 11 a 15, há a seguinte estrutura: 

apresentação do conteúdo por meio de uma seção denominada Instrução Programada, 

seguida por exercícios em uma Aplicação. Na explicitação do conteúdo, à esquerda, há 

nomenclaturas; à direita da página, os conceitos. Na proposta Instrução programada, o 

aluno deve preencher o espaço da definição com o nome que se encontra ao lado. Na 

verdade, não é uma instrução, pois não é preciso ler a conceituação, basta copiar o 
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termo, sem se preocupar com o conhecimento linguístico, pois o intuito é conhecer as 

nomenclaturas gramaticais por meio de um estudo mecânico, que exercita a copia, para 

fixar a metalinguagem. Em Aplicação, acredita-se pelo título que o aluno irá aplicar 

seus conhecimentos linguísticos, que é o título da seção, mas, novamente, os exercícios 

são para verificar se ele aprendeu os nomes e definições através palavras de comando 

que pedem para numerar as colunas e completar as lacunas para 

identificação/classificação dos nomes. 

A partir dessas análises dos exercícios do LDCEC, interpretamos que: 

 

“(...) os exercícios traduzem bem a expectativa do livro que, através 

de certos estímulos, espera que o aluno seja capaz de dar respostas 

„certas‟ de acordo com a explicação anterior e também de acordo com 

as perguntas que, na maioria das vezes, funcionam como um estímulo 

(por exemplo: seguir o modelo, completar com...).” (SOUSA, 1995, p. 

97).  

 

 A análise de Sousa (1995) de um LDP do ensino médio de 1993 corrobora com a 

nossa interpretação de um LDP do ensino fundamental de 1975. Os exercícios de 

LDCEC demonstram uma postura de análise gramatical. Nesse tipo de estudo prevalece 

uma perspectiva de ensino da gramática tradicional, por isso as questões não levam em 

conta o aspecto interativo da língua (gem), logo não trabalham com os sentidos da 

língua, propondo ensinar as nomenclaturas gramaticais, em lugar de ensinar a língua, já 

que confundem ensino de gramática com ensino de língua; além disso, confundem 

aprender nomes com estudar gramática. Dessa forma, os exercícios exigem o 

reconhecimento de nomenclaturas a partir de frases descontextualizadas, mesmo elas 

sendo retiradas/inventadas dos textos introdutórios das unidades ou criadas pelo aluno. 

Portanto, com o objetivo de verificar se o aluno aprendeu de acordo com as explicações 

no mapa conceitual, os exercícios não criam situações para desenvolver a competência 

comunicativa do aluno, ou seja, não há um ensino reflexivo da gramática; por outro 

lado, há um ensino prescritivo que desconsidera a língua em sua prática de uso.  

 Quando iniciamos esta seção, comentamos que, como gênero discursivo, o 

LDCEC apresenta um endereçamento. No caso, sabemos que os autores dirigem suas 

palavras ao aluno. Enquanto destinatário do LD, o aluno é sempre chamado para a 

interlocução a partir do termo “você”: 
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 As orações subordinadas, iniciadas pelas conjunções subordinativas já 

estudadas por você (...) (p. 56).  

 Desse modo, você marcou um exemplo de cada tipo de conjunção 

subordinativa, que vamos estudar nesta unidade. (p. 68) 

 Você mesmo vai responder a essa pergunta. (p. 108).  

(GOULART, SOUSA e SILVA, 1975). (destaques nossos). 

 

Os exemplos acima foram retirados dos excertos dos mapas conceituais que 

apresentamos neste estudo. Eles demonstram que o destinatário do livro assume um 

papel atuante na comunicação como um receptor que decodifica as mensagens 

(conhecimentos gramaticais) e não se encontra sozinho nesse processo, pois os autores 

(emissores) se incluem na comunicação quando usam o sujeito oculto (nós) em vamos. 

Percebemos, portanto, que o LDCEC, de fato, assume a concepção de língua como 

instrumento de comunicação e segue a proposta apresentada na carta ao estudante, que é 

criar condições para que o aluno assuma papéis de emissor ou receptor no processo de 

comunicação. Por isso, para a realização desse objetivo, os exercícios assumem a 

função de verificar se, realmente, ocorreu a aprendizagem das nomenclaturas 

gramaticais, seguindo a noção gramatical de “ler e escrever bem”, já que, segundo os 

autores, o conhecimento gramatical permite que o aluno não se expresse de modo 

errado. 

 

4.1.3 Algumas considerações sobre o ensino de gramática em “Comunicação, 

expressão e criatividade em português” 

As análises interpretativas nos direcionam para a seguinte leitura: no LDP de 

1975, não há uma preocupação com os conhecimentos linguísticos, mas sim com o 

saber gramatical. Assim, entendemos que a concepção de gramática adotada pelos 

autores do LDCEC assume uma perspectiva tradicional. As regras gramaticais são 

apresentadas numa visão de que devem ser seguidas, não levando em consideração a 

língua em uso.  

Desse modo, a noção de LD desse material é orientada por uma ideia estrutural, 

pois ele é visto como um livro-roteiro que organiza a aula. Os mapas conceituais e os 

exercícios do ensino de gramática do LDCEC apresentam a concepção da teoria da 

comunicação, isto é, a língua funciona como códigos que possibilitam transmitir 

mensagens de um emissor para um receptor, como se não tivesse interferência 

extralinguística. Assim, na conceituação e na prática dos exercícios, os autores do 

LDCEC acreditam que o conceito (mensagem) foi transmitido sem desvios de 
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compreensão por eles (emissores) ao aluno (receptor), por isso há apenas uma 

verificação de aprendizagem dos conhecimentos.  

 Nessa atitude de verificar se o aluno aprendeu os conhecimentos gramaticais, a 

proposta de gramática é apenas metalinguística. Logo, pretende-se através de 

identificações e classificações possibilitar que o aluno se expresse corretamente, como 

se isso levasse ele a desenvolver a competência comunicativa, quando, na verdade, o 

desenvolvimento diz respeito a saber nomear as unidades gramaticais. 

 Portanto, no LDCEC, a visão de língua (gem) enquanto comunicação leva os 

autores a interpretarem a gramática como “bem falar e escrever” a partir de um mapa 

conceitual metalinguístico e exercícios mecânicos que verificam se o aluno aprendeu a 

nomenclatura gramatical. Ressaltamos que nesse livro o texto aparece como pretexto 

para análises gramaticais, mesmo que não seja explicitado seu uso no desenvolvimento 

do ensino de gramática. Dessa maneira, antes dos PCNs, o texto é um pretexto para 

análises morfológicas e sintáticas, sendo assim, o ensino de gramática é realizado a 

partir de frases soltas que atuam na construção do conhecimento gramatical, não se 

levando em consideração o fato de que os elementos linguísticos possibilitam diferentes 

sentidos, desconsidera-se, assim, a reflexões de uma língua em uso. No próximo 

capítulo, buscamos verificar se essa visão de ensino de gramática é ainda assumida nos 

LDP após os PCNs (1998), ou se ocorreram mudanças para uma análise reflexiva da 

língua.  

 

4.2 PERFIL DOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO GUIA DO 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO DE 2014 

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
28

 é um programa do 

Ministério da Educação (MEC) realizado em intervalos de três anos; alternando entre 

educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio, seu objetivo é avaliar e disponibilizar de forma 

sistemática, regular e gratuita obras didáticas, pedagógicas e literárias, que são 

destinadas às escolas públicas de educação básica, além de assegurar a qualidade desses 

materiais que serão adquiridos pelos professores e seus alunos.  

 Assim, o PNLD assume as funções de análise e avaliação pedagógica, para, 

posteriormente, distribuir os materiais didáticos.  Para a realização dessa distribuição, as 

                                                           
28

 Desde o decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, o Programa Nacional do Livro Didático recebeu uma 

nova nomenclatura: o Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD.  
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escolas são responsáveis por escolherem as obras didáticas. Primeiramente, o PNLD 

abre o edital em seu endereço eletrônico, para que as editoras interessadas na 

participação da seleção e avaliação possam se inscrever e submeter suas obras ao 

processo avaliativo, de acordo com os critérios estabelecidos. Em seguida, os materiais 

aprovados são resenhados no Guia do PNLD. A partir do Guia, os professores podem 

escolher o livro que julgam “mais apropriado a seus pressupostos, às características de 

seus alunos, às diretrizes do projeto político-pedagógico de sua escola” (BATISTA, 

2003, p. 32). 

 Analisamos o Guia de livros didáticos PNLD 2014– Língua Portuguesa. Nele, 

apresentam-se doze obras didáticas aprovadas no processo avaliativo, por isso com 

resenhas descritivas e de análise no documento. Cabe ressaltar que vinte e três LD 

foram inscritos no programa, sendo eliminados onze deles. Dentre os livros resenhados, 

cinco são reedições que apresentam o mesmo título no Guia de 2011, o LDP “Português 

– Linguagens”, de Magalhães e Cereja, encaixa-se nas obras veteranas. É pertinente 

compreender o porquê que os LD resenhados no Guia foram aprovados, por isso 

descrevemos os critérios comuns e específicos, bem como os roteiros de análises, 

especificando a parte destinada aos conhecimentos linguísticos
29

·. 

 Na parte destinada à explanação do componente curricular de Língua 

Portuguesa, o Edital do PNLD de 2011 afirma que, para o desenvolvimento do exercício 

da cidadania, os LDP devem ser organizados com o intuito de garantir a prática de 

análise e reflexão linguística. Para tanto, os textos precisam assumir a posição de 

unidade básica, permitindo que os alunos compreendam o funcionamento da língua em 

situações efetivas de uso. Percebemos que o programa reconhece a organização dos 

conteúdos dos PCNs, pois descrevem uma proposta em que se consideram os eixos Uso 

e Reflexão. 

 Com a finalidade de garantir um padrão mínimo de qualidade para os materiais 

didáticos, o Edital apresenta critérios comuns a todos os componentes curriculares e 

critérios específicos. Interessa-nos enfatizar os critérios da área de Língua Portuguesa, 

mais especificamente dos relativos ao trabalho com os conhecimentos linguísticos.  

1. abordar os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em 

situações de uso, articulando-os com a leitura, a produção de textos e 

o exercício da linguagem oral; 

                                                           
29

 Discutiremos se a parte destinada aos conhecimentos linguísticos propõem um trabalho de análise 

gramatical ou análise linguística.  
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2. considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da 

língua, promovendo o estudo das normas urbanas de prestígio nesse 

contexto sociolinguístico; 

3. Estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos 

abordados. (MEC, 2013, p. 19).  

 

Os critérios do fragmento acima reapresentados no Guia afirmam a necessidade 

de um ensino reflexivo de língua, pois enfatizam que os materiais didáticos devem 

trabalhar a língua em uso, estimulando a articulação entre leitura e produção de textos 

orais e escritos e a prática de análise linguística. A partir disso, entendemos que os 

textos são vistos como unidades linguísticas que permitem que a linguagem seja o ponto 

de partida e chegada das aulas de português, possibilitando, assim, uma relação entre 

análise e descrição gramatical e construção de sentidos dos textos.  

No Guia, afirma-se que os conhecimentos linguísticos são tratados a partir de 

visões diferentes. Algumas obras didáticas enfatizam a prática de análise linguística, em 

que se contemplam as atividades de epilinguística e metalinguística, levando o aluno a 

refletir sobre a língua em uso, recorrendo à tendência metodológica construtivo-

reflexiva, que permite analisar a língua e inferir conscientemente, conhecimentos 

gramaticais. Outras obras, por sua vez, assumem uma perspectiva metalinguística; nela 

estuda-se a língua com um fim em si mesma, por isso a metodologia é transmissiva, 

cujo intuito é levar o aluno a nomear, definir e categorizar elementos gramaticais por 

meio de exemplos e exercícios de aplicação. Cabe ressaltar que os materiais didáticos 

não são inteiramente constituídos por práticas de análise gramatical ou linguística, mas 

é comum que os LDP apresentem mais associada a uma perspectiva. 

Além da explicação das tendências metodológicas recorrentes nas obras 

didáticas e dos eixos leitura, produção de textos, oralidade e conhecimentos 

linguísticos
30

, o Guia, ainda, apresenta aos professores o roteiro de análise utilizado no 

processo de análise e avaliação dos materiais didáticos. Destacamos alguns aspectos 

referentes ao eixo conhecimentos linguísticos. Vejamos.  

 

Na análise da unidade selecionada, verifiquem se: 

(...)  

As atividades com conhecimentos linguísticos estão relacionadas a 

situações de uso. 

(...) 
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 Explicitamos apenas o eixo conhecimentos linguísticos, pois optamos por esse recorte para a análise 

dos dados.  
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As atividades promovem a reflexão e propiciam a construção dos 

conceitos abordados. 

(...) 

Os conceitos são explicados com clareza suficiente para seu aluno. 

A unidade em análise mobiliza e desenvolve diversas capacidades e 

competências envolvidas na reflexão sobre a língua e a linguagem, 

assim como na construção de conhecimentos linguísticos. (MEC, 

2013, p. 38)  

 

 

Esses pontos norteiam nossa análise. Verificamos se as atividades das unidades 

dos LDP trabalham com a prática de análise linguística, ou seja, se promovem reflexões 

de situações da língua em uso, propiciando uma construção metalinguística dos 

conhecimentos gramaticais, ou se elas estão mais associadas à metodologia 

transmissiva, cuja preocupação é apenas a taxonomia e definição gramatical. 

Consideramos também a presença de textos, para descrever como as atividades com 

texto são propostas, verificando se há a manutenção da tradição da Gramática 

Normativa e/ou mudanças com a inserção da prática de análise linguística.  

Portanto, para a realização da descrição e análise das atividades, levamos em 

consideração atividades com texto que contemplam somente a metalinguística, 

diferenciando-as das atividades que se preocupam com a prática de análise linguística, 

sejam a partir de tentativas, introduções ou propostas efetivas sobre reflexões da língua 

em uso. Além desse aspecto, analisamos também as atividades em que os textos estão 

ausentes, com a finalidade de identificar se há a predominância e manutenção da análise 

gramatical, ou se há uma ruptura no ensino meramente transmissivo, com a inserção da 

prática reflexiva da língua, mesmo que por meio de atividades que apenas tentam ou 

introduzem-na.  

 

4.2.1 ANÁLISE DO ENSINO DE GRAMÁTICA NO LIVRO “PORTUGUÊS 

LINGUAGENS”  

 No ano de 1999, o PNLD analisou, pela primeira vez, LD destinados ao ensino 

fundamental. Passado o período de três anos, em 2002, o LD Português Linguagens foi 

aprovado e resenhado pela primeira vez no Guia do PNLD, sendo, posteriormente, 

descrito nos Guias de 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017. Desde sua primeira aprovação, a 

obra didática de Magalhães e Cereja reapareceu em todos os processos de seleção e 

avaliação do programa, apresentando reedições.  
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 No Guia de 2002, descreve-se como o livro é organizado: ele é dividido em 

quatro unidades temáticas que são compostas por três capítulos e separadas por uma 

seção intitulada “Intervalo”. Em relação à descrição do eixo conhecimentos linguísticos, 

na resenha, afirma-se que os autores exploram a gramática tradicional e enfatizam 

classificações e terminologias, há a ressalva de que o material apresenta também um 

trabalho com a reflexão sobre o uso da língua.  

 Em 2005, o Guia apresenta aos professores a organização do livro, sendo ela 

seguinte: Português Linguagens é uma coleção organizada por unidades que contém 

quatro capítulos, sendo o último destinado a projetos didáticos que visam à divulgação 

de textos dos alunos (seção Intervalo). Os outros três capítulos de cada unidade são 

estruturados por três partes Estudo do texto, Produção de texto e A língua em foco. 

Nessa última seção, exploram-se os conteúdos gramaticais a partir de textos. É 

pertinente destacar que os autores não renunciam o trabalho com a gramática escolar, 

vista pelo PNLD como a Gramática Tradicional, mas tentam estimular o aluno a 

perceber a língua em funcionamento, propondo atividades em que eles observem como 

as unidades gramaticais possibilitam a construção de efeitos de sentido nos textos. 

 Segundo a resenha do Guia de 2005, “As atividades dirigidas à sistematização 

do conhecimento gramatical partem da exploração dos usos da língua, sem se limitar a 

um trabalho didático que identifica ensino de língua e estudo de gramática.” (BRASIL, 

MEC, 2005, p. 194). Essas palavras do documento nos permitem depreender que, para 

os autores Magalhães e Cereja, a língua é concebida como atividade de interação. Logo, 

eles entendem que os alunos não devem estudar a gramática como um fim em si mesma, 

conceituando e nomeando os elementos gramaticais, mas deve-se ir além disso, por isso 

em “A língua em foco”, além  do trabalho com taxonomias, classificações e 

terminologias,”  propõe-se atividades em que se analise o funcionamento dos elementos 

gramaticais no texto a partir de uma reflexão da língua em uso.  

Na realização do breve percurso avaliativo da coleção didática Português 

Linguagens nos Guias do PNLD de 2002 e 2005, nota-se que poucas foram as  

alterações sofridas nos livros, pois as observações percorrem o mesmo caminho de 

análise. Pela descrição da obra, não houve modificações na estrutura, que se mantém a 

mesma na resenha do Guia de 2008: “Cada volume se divide em quatro unidades 

temáticas, subdivididas em três capítulos. Ao final de cada unidade, um capítulo 

especial, denominado Intervalo, orienta a realização de projetos coletivos.” (BRASIL, 

MEC, 2008, p. 145), com algumas ressalvas quanto às seções, já que a inclusão de três: 
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“Para escrever com expressividade”, “Para escrever com adequação” e “Para escrever 

com coerência e coesão”.  

No Guia 2008, repete-se avaliação de que a abordagem dos conhecimentos 

linguísticos não é homogênea. Há a proposta de trabalho a partir da visão da Gramática 

Tradicional, já que os livros se ocupam com a descrição de conceitos e regras e 

exposição de nomenclaturas, além de propor análises “do funcionamento das estruturas 

linguísticas na construção do texto, bem como os efeitos de sentido que essas estruturas 

provocam em determinados contextos”. (BRASIL, MEC, 2008, p. 147). Neste 

documento, há um ponto a ser destacado, na análise dos pontos negativos dessa coleção 

didática, afirma-se que o tratamento dos conteúdos morfossintáticos é problemático por 

não conseguir seguir a proposta a interacionista adotada pelos autores, pois há uma 

abordagem expositiva de conceitos e classificações, adotando um ensino voltado mais 

para a prescrição, privilegiando-se exercícios metalinguísticos, cuja preocupação é 

escrever bem, e isso pode se comprovado com a inserção de três seções que objetivam 

ensinar escrever com expressão, adequação e coerência e coesão.  

Ressaltamos: não é errado ensinar o bem escrever, mas é um equívoco valorizar 

o ensino prescritivo. De acordo com a resenha, a coleção Português Linguagens, apesar 

de assumir uma posição de ensino reflexivo e tentar inserir atividades de análise da 

língua em uso, ainda, realiza atividades em que se vê o estudo da língua como estudo de 

Gramática, adotando uma perspectiva de atividades puramente metalinguísticas, 

esquecendo-se de propor uma junção entre o ato de nomear e o ato de refletir sobre a 

língua em uso. Aparentemente
31

, há o caminho inverso proposto pelos PCNs, ao invés 

de propor atividades epilinguísticas seguidas por atividades metalinguísticas, propõe-se 

análises gramaticais com um fim em si mesmas.  

O Guia 2011 do PNLD reafirma o ponto fraco da coleção no que se refere aos 

conteúdos morfossintáticos, bem como a estrutura dos anos anteriores. Novamente, 

aponta-se a “ênfase desnecessária na descrição de regras e categorias, na perspectiva da 

gramática normativa” (BRASIL, MEC, 2011, p. 116) e ressalta-se que, além da 

perspectiva transmissiva na abordagem dos conteúdos, há um trabalho reflexivo com a 

análise da língua em uso ao trabalhar com os efeitos de sentido gerados pelas unidades 

gramaticais. Neste momento da descrição avaliativa, percebemos a voz do PNLD 
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 A partir de análise de atividades do livro Português Linguagens – 9º ano, verificamos a análise das 

resenhas dos Guias do PNLD de 2002 a 2017.  
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quando ele diz que “uma coleção nunca se apresenta como inteiramente „construtivista‟ 

ou „transmissiva‟” (BRASIL, MEC, 2014, p. 25).  

A resenha da coleção Português Linguagens no Guia 2014 corrobora com essa 

afirmação do programa. Na análise, afirma-se que: 

 

A abordagem mescla momentos transmissivos e reflexivos, as 

atividades demandam tanto identificação e classificação de formas e 

construções sintáticas quanto análise de efeitos de sentido suscitados 

pelo emprego dos recursos linguísticos. (BRASIL, MEC, 2014, p. 89).  

 

Percebemos, portanto, que no eixo conhecimentos linguísticos há o trabalho de 

análise gramatical (perspectiva da Gramática Tradicional) juntamente com a proposta 

assumida pelos PCNs: análise linguística. Quando os livros dessa coleção propõe a 

análise da língua em foco, acreditamos que está possibilitando ao aluno que ele 

desenvolva sua competência discursiva por permitir que ele compreenda os recursos 

gramaticais (atividades metalinguísticas) numa perspectiva da língua em funcionamento 

(atividades epilinguísticas), observando e analisando como eles constroem os efeitos de 

sentido nos textos. Destacamos que, ao aceitarmos esse tratamento reflexivo, 

entendemos que os autores adotam a proposta de análise linguística em que, 

primeiramente, consideram-se as atividades linguísticas e epilinguísticas e, 

posteriormente, as atividades metalinguísticas.  

No entanto, como nos aponta a resenha do Guia 2017, há, inicialmente, uma 

abordagem tradicional, para em um segundo momento, ampliar os conceitos ao estudo 

dos sentidos da língua em uso. Para o PNDL, em uma coleção didática, “é comum que 

uma metodologia de ensino se apresente mais associada a um dos eixos de ensino que a 

outro”. (BRASIL, MEC, 2014, p. 25). Portanto, de acordo com as resenhas dos Guias 

dos anos entre 2002 e 2017, na coleção Português Linguagens prioriza-se a tradição 

escolar e a abordagem transmissiva de ensino, as atividades que levam os alunos à 

reflexão da língua em uso ficam em segundo plano, elas não deixam de existir nos 

livros, porém não assumem a posição de destaque proposta pelos PCNs, cujo trabalho 

deveria ser de análise linguística e não de análise puramente gramatical.  
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4.2.1.1 Análise comparativa do ensino de gramática: Português Linguagens – 

edições de 1998 e 2014 

 Desde sua primeira edição (1998) até a última (oitava edição em 2014), a obra 

Português Linguagens não apresentou alterações quanto à estrutura: “Os volumes da 

coleção organizam-se em quatro unidades temáticas, cada uma com quatro capítulos. O 

último capítulo destina-se à realização de um projeto”. (BRASIL, MEC, 2014, 0. 85).  

No que se refere ao eixo conhecimentos linguísticos, a seção “Língua em foco”, 

apresenta-se organizada da seguinte maneira: 

 

QUADRO 01 

Comparação estrutural entre as edições de 1998 e 2014 do livro Português 

Linguagens – 9º ano do eixo conhecimentos linguísticos 

1998 2014 

A língua em foco  A língua em foco 

Construindo o conceito Construindo o conceito 

Conceituando Conceituando 

Na construção do texto Na construção do texto 

Linguagem e Interação Semântica e discurso 

 

 Ao observar o quadro comparativo, constatamos que o único diferencial diz 

respeito aos nomes atribuídos à última subseção de cada edição. Em 1998, atribui-se o 

título Linguagem e Interação. Considerando os pressupostos da teoria de Bakhtin, essa 

parte destina-se a estudar a língua concreta e viva. Para Bakhtin/Volochínov (2009, p. 

127), a interação se constitui como realidade fundamental da língua. Na interação, 

relacionam-se o eu e o outro a partir da palavra, que é eleita como produto desse 

processo. A palavra é vista como signo, logo ela assume critérios de avaliação 

ideológica. Por ser atravessada por posições valorativas, apresenta duas faces: reflete e 

refrata a realidade. Entender a palavra como signo que refrata significa compreender 

que ela assume muitas significações. Logo, a visão de língua(gem) como processo de 

interação assume que a palavra permiti a construção de efeitos de sentido nos textos. 

Dessa maneira, entendemos que essa subseção busca realizar um estudo reflexivo em 

que se analisam os elementos linguísticos como signos que permitem a compreensão 

dos sentidos da língua em uso.  

 A subseção Semântica e discurso preocupa-se em interpretar os sentidos das 

palavras. Bakhtin/Volochínov (2009) definem o discurso como sendo a língua enquanto 

fenômeno vivo e concreto. Ele é produzido na relação eu-outro que permite a 

construção de sentidos, pois no momento da interação verbal as palavras assumem 
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valores axiológicos. Percebe-se que as palavras interação e discurso, na teoria 

bakhtiniana, se inter-relacionam, não são independentes. Analisando os livros, 

percebemos que os autores Magalhães e Cereja citam em sua bibliografia a obra 

Marxismo e filosofia da linguagem. Assim, eles, provavelmente, escolhem esses termos, 

considerando as definições da teoria de Bakhtin. Tendo isso em vista, enxergamos a 

mudança de nomes como escolha estilística dos autores, não como alteração teórica. 

Partindo desse pressuposto, até esse momento da análise, não vemos nenhuma 

modificação nas edições.  

 Para iniciar nossa análise comparativa, selecionamos os capítulos destinados ao 

ensino do período composto por subordinação. No LDP Português Linguagens - 1998 

são estes: I. Capítulo 1- O pronome relativo
32

, II. Capítulo 2- Período composto por 

subordinação – As orações adjetivas, III. Capítulo 3- Período composto por 

subordinação – As orações adverbiais (I) e IV. Capítulo 4- Período composto por 

subordinação – As orações adverbiais (II). Já no LDP Português Linguagens – 2014 

são: I. Capítulo 1 – As orações subordinadas substantivas, II. Capítulo 2 – O pronome 

relativo, III. Capítulo 3- As orações subordinadas adjetivas e IV. Capítulo 4- As orações 

subordinadas adverbiais. Considerando que é necessário direcionar nosso olhar na 

inferência dos dados, realizamos dois outros recortes. Primeiramente, consideramos os 

capítulos que se coincidem, são eles: 

 

QUADRO 02 

Comparação de capítulos analisados nas edições de 1998 e 2014 do livro Português 

Linguagens – 9º ano do eixo conhecimentos linguísticos 

1998 2014 

Capítulo 01- O pronome relativo Capítulo 2 – O pronome relativo 

Capítulo 2- Período composto por 

subordinação – As orações adjetivas.  

Capítulo 3- As orações subordinadas 

adjetivas.  

Capítulo 3- Período composto por 

subordinação – As orações adverbiais (I) 

Capítulo 4- As orações subordinadas 

adverbiais.  

Capítulo 4- Período composto por 

subordinação – As orações adverbiais (II) 

 

 

                                                           
32

 Escolhemos a parte destinada ao ensino do pronome relativo, pois esse conteúdo introduz o estudo do 

período composto por subordinação das orações adjetivas.  
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Diante de nosso conhecimento sobre nossos dados e compreendendo que a 

análise de sete capítulos poderia torna-se cansativa com interpretações exaustivas e 

repetitivas
33

, optamos em realizar nossa análise comparativa a partir de dois capítulos de 

cada edição. Para isso, fizemos um sorteio e os capítulos sobre pronome relativo e 

orações adverbais foram sorteados. No entanto, encontramo-nos diante de um novo 

impasse, como vimos no quadro acima, há na edição de 1998 dois capítulos destinados 

ao estudo do período composto por orações subordinadas adverbias, por isso tivemos 

que realizar uma nova escolha e, pela ordem de aparição no livro, realizamos a análise 

do capítulo Período composto por subordinação – As orações adverbiais (I). 

No capítulo 02 da edição de 1998, O pronome relativo, os autores Magalhães e 

Cereja apresentam uma piada de Jô Soares para, em seguida, tê-la como exemplo para 

que o aluno faça a conexão entre duas orações em um período composto, usando, para 

isso, as palavras que, quem, o  qual, a qual e onde. Na questão seguinte, pede-se 

que se faça ao contrário da anterior, isto é, transforme o período composto em dois 

períodos simples e, novamente, demonstram um exemplo e elegem frases do autor Jô 

Soares. Essas atividades da seção “Construindo o conceito” têm como objetivo 

introduzir o conceito de pronome relativo, demonstrando exemplos deles e sua função, 

porém o ponto de partida não é a linguagem, a língua em uso, mas sim seu aspecto 

abstrato. Nelas, os textos são usados como pretextos para exemplos de formação de 

período (ora compostos, ora simples).  

No Construindo o conceito da edição de 2014, o texto também é visto como 

pretexto para atividades de análise gramatical. Há a apresentação de um anúncio 

publicitário da empresa Lukscolor, pede-se ao aluno que o leia para analisar uma frase 

retirada dele; na análise devem-se identificar os verbos, conta-los, quantificar as orações 

e delimitá-las e identificar qual termo a palavra que substitui. Em um segundo 

momento, são propostas atividades de interpretação de texto, e elas analisam a relação 

entre as linguagens verbal e não verbal e o argumento do anunciante para convencer o 

público a consumir o produto anunciado. Percebemos que se mesclam as abordagens 

transmissiva e reflexiva, porém há a valorização do ensino prescritivo, já que ele 

assume a primeira análise, para, em um último momento, realizar uma proposta de 

interpretação.  

                                                           
33

 Esses adjetivos não se referem ao nosso trabalho como cansativo ou repetitivo, mas sim aos dados 

comparativos. Percebemos que as atividades dos livros das edições de 1998 e 2014 apresentam, na 

maioria das vezes, palavras de comando assumem uma concepção de ensino prescritivo, logo, levam o 

aluno a entender os fatores da língua mecanicamente, com exercícios repetitivos sobre metalinguagem.  



113 
 

Após iniciar a construção do conceito de pronome relativo, apresentam-se 

exemplos de períodos compostos em que as orações são unidas por pronomes relativos e 

a conceituação dessa classe gramatical que assume funções sintáticas nas frases. Vamos 

comparar os exemplos: 

 

QUADRO 03 

Comparação de exemplos na seção “Construindo o conceito” – O pronome relativo 

- das edições de 1998 e 2014 do livro Português Linguagens – 9º ano do eixo 

conhecimentos linguísticos 

Português Linguagens – Construindo o conceito 

1998 

A casa onde moro é antiga.  

A pessoa a quem entreguei os documentos é a recepcionista.  

 (MAGALHÃES e CEREJA, 1998, p. 15). 

2014 

O bairro onde moro é antigo. 

O garoto a quem entreguei os documentos é o motorista da empresa.  

 (MAGALHÃES e CEREJA, 2014, p. 39).  

 

 Nas edições de 1998 e 2014, os autores apresentam os pronomes relativos e a 

definição, bem como suas funções sintáticas e quadros explicativos como Lembre-se, 

cujo objetivo é relembrar os alunos que eles já estudaram anteriormente cinco pronomes 

e o relativo encerra os seis tipos existentes na língua, e “A morfossintaxe dos pronomes 

relativos”. A ordem dessas apresentações não sofre alteração, as modificações são 

referentes aos exemplos. Como vemos no terceiro quadro comparativo, a estrutura das 

frases explicativas é idêntica, mantém-se as formas verbais moro e entreguei e os 

pronomes relativos “onde” e “a quem”, a única mudança diz respeito aos termos 

determinantes (artigos definidos “a” e “o”) e nomes dos sujeitos (casa/ bairro e 

pessoa/garoto) e dos núcleos dos predicativos das orações principais (recepcionista/ 

motobói), o sujeito das orações adjetivas onde moro  e a quem entreguei é oculto 

(primeira pessoa do singular – eu), já que essa parte do período não muda.  

 Ao analisar os demais exemplos, chegamos a seguinte conclusão: Eles não são 

iguais, pois há a alteração no emprego de algumas palavras, porém mantém-se a mesma 

estrutura dos períodos, logo a análise sintática não sofre modificação. Em relação aos s 

textos apresentados nas seções que se apresentam a conceituação, concluímos que eles 
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são usados apenas com o objetivo de se estudar análise gramatical.  Na primeira edição 

aparece uma tira de Brant Parker e Johnny Hart com o pretexto de isolar frases dos 

quadrinhos, para identificar as orações que formam o período, identificar o pronome 

relativo, seu antecedente e sua função sintática. Em 2014, os autores mudam o texto, ao 

invés de uma tira, há um pensamento de John Lennon, porém o objetivo é o mesmo: 

usar o texto como pretexto para análise sintática de seus períodos.  

 Nas seções denominadas “Exercícios”, temos a seguinte estrutura em cada 

edição:  

 

QUADRO 04 

Comparação dos exercícios sobre pronome relativo das edições de 1998 e 2014 do 

livro Português Linguagens – 9º ano do eixo conhecimentos linguísticos 

1998 

(Cereja e Magalhães, 

1998, p. 15-16).  

2014 

(Cereja e Magalhães, 

2014, p. 40-41).  

1- Identificar os 

pronomes e apontar 

seus antecedentes, nas 

frases de retiradas de 

revistas e anúncios 

publicitários.  

1- Unir as orações, 

conforme 

exemplo.  

2- Substituir o espaço 

por um pronome 

relativo, ligando as 

orações coerentemente.  

2- Unir as orações 

empregando 

pronomes 

relativos que 

deem sentido 

coerente aos 

períodos.  

3- Leitura de uma tira 

de Dik Browne, para 

identificar um pronome 

relativo e seu 

antecedente, reconhecer 

uma gíria e seu 

Leitura de um poema 

de Ulisses Tavares.  

3- Identificar os 

pronomes 

relativos e os 

seus 
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correspondente na 

língua culta, e 

interpretar o humor do 

texto.  

antecedentes no 

texto.  

4- Interpretar o 

poema.  

  

 5- Observar os 

exemplos e unir 

as orações por 

meio do 

pronome 

relativo.  

 

O quadro acima compara a primeira seção Exercícios de cada edição. 

Destacamos os verbos de comando: identificar, substituir, unir, reconhecer e interpretar. 

Quando se pede para o aluno substituir os espaços com pronomes relativos para ligar as 

orações coerentemente, o exercício 02 de 1998 assume uma concepção abstrata da 

língua ao trabalhar com frases aleatórias, e isso se repete nos exercícios 01, 02 e 05 da 

edição de 2014. Apesar de o verbo de comando ser outro, ao pedir que o aluno una as 

orações, a questão também coloca um espaço representado por um quadrado, portanto o 

objetivo é o mesmo: o aluno deve saber escrever bem períodos compostos em que se 

empregam pronomes relativos. Há um diferencial entre as questões de 1998 e 2014, na 

última edição, apresentam-se exemplos, construindo uma ideia de que aluno desconhece 

como se escreve frases com orações adjetivas, reforçando, assim, uma visão de ensino 

de português que se distancia da língua em uso. 

Quando as duas edições apresentam o texto (tira ou poema), na visão dos PCNs, 

deve-se estudá-lo reflexivamente, partindo do uso da língua(gem). Assim, entende-se 

que é necessária, primeiramente, uma atividade epilinguística, para, em um segundo 

momento, propor a análise metalinguística. No entanto, continua-se a enfatizar a 

identificação dos pronomes e seus antecedentes, para depois interpretar o texto em 

análise. Dessa maneira, não há um trabalho de análise linguística, mas sim gramatical. 

Essa proposta de ensino da gramática é mantida nos outros exercícios dos dois livros: 

São apresentadas tiras de Luis Fernando Veríssimo (1998) e Nik (2014), para 

novamente identificar os pronomes relativos, seus antecedentes e funções sintáticas, há 
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apenas uma ressalva: em 1998, não há proposta de interpretação; já em 2014, propõe-se 

interpretar a tira antes de analisá-la sintaticamente; apesar de raras as atividades que 

exploram primeiro a reflexão, percebemos que os autores tentam incluir um trabalho 

mais significativo com a língua. Até esse momento de nossa análise, ainda não 

conseguiram aderir às propostas dos PCNs. 

Cereja e Magalhães (1998- 2014) continuam nas próximas questões a análise 

gramatical a partir de fragmentos textuais de poemas de Vinícius de Moraes, Carlos 

Drummond de Andrade, Roseana Murray, Millôr Fernandes e José Paulo Paes. A 

descrição do exercício é a mesma: “Reconheça a função sintática dos pronomes 

relativos destacados nas frases a seguir” (CEREJA e MAGALHÃES, 1998, p. 15 e 

CEREJA e MAGALHÃES, 2014, p. 43). Apesar da inclusão dos textos, vemos a 

manutenção do ensino prescritivo da língua, prevalecem-se, ainda, atividades de 

identificação e nomeação de funções sintáticas. As frases não são aleatórias, são 

retiradas de textos de autores brasileiros reconhecidos, porém a finalidade é a mesma: 

reconhecimento gramatical para se escrever bem como se escrevessem os autores dos 

versos analisados. Para isso, estuda-se a língua com fim em si mesma, não se considera 

a sua vivacidade e os efeitos de sentido que o emprego, por exemplo, dos pronomes 

relativos podem possibilitar aos textos.  

Essa proposta meramente de análise gramatical se prolonga pelos demais 

exercícios. Neste capítulo do livro de 1998, repete-se a proposta de unir e reescrever as 

frases, substituindo o espaço por pronomes relativos, considerando exemplos. No livro 

de 2014, apresenta-se um anúncio publicitário e uma tira de Fernando Gonsales, para 

identificar o pronome, seu antecedente e função sintática, além de propor também, a 

exemplo da primeira edição, um exercício de completar o espaço com pronomes, 

havendo, portanto, uma manutenção da perspectiva tradicional de ensino de gramática.  

Percebemos uma tentativa de transformação no ensino de gramática desse LDP 

na seção “Na construção do texto”. Na edição de 1998, o texto em análise é o poema 

Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Pede-se aos alunos que eles façam a 

leitura dele, para em seguida interpretá-lo. Posteriormente, os autores Cereja e 

Magalhães começam um trabalho que poderia ser considerado uma proposta de análise 

linguística, se eles tivessem indo além da identificação do pronome. Eles elaboraram a 

seguinte pergunta: “2. O pronome relativo tem um papel de destaque na construção 

desse poema. Que pronome relativo é empregado seis vezes no texto?” (CEREJA e 

MAGALHÃES, 1998, p. 20). Percebemos um enunciado que busca levar o aluno a 
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refletir sobre a língua, pois se destaca que o pronome assume um papel para a 

construção do poema de Drummond, assim, os autores poderiam questionar essa 

função, possibilitando uma atividade epilinguística, porém há, novamente, uma análise 

meramente gramatical, já que o aluno não precisa realizar uma reflexão sobre o 

emprego do pronome no texto, apenas identificar o pronome relativo que aparece seis 

vezes nele, sendo necessário conhecer quais são eles, para reconhecê-lo nos versos.  

Cereja e Magalhães (1998) buscam seguir a proposta de análise linguística na 

seção O pronome relativo na construção do texto e pedem aos alunos que eles 

observem a estrutura sintática do poema.  

 

 

FIGURA 16 

(CEREJA e MAGALHÃES, 1998, p. 20).  

 

 Essa atividade tem como ponto de partida a análise gramatical, já que se pede a 

divisão em orações dos versos e identificação dos pronomes e seus antecedentes, além 

do reconhecimento das funções sintáticas desses pronomes e antecedentes. Apesar de 

ser uma atividade de análise sintática, ela não atua com a finalidade de apenas 

categorizar a língua, mas de levar o aluno a perceber se o emprego repetitivo do 

pronome relativo é aleatório ou proposital. Dessa maneira, mesmo não invertendo a 

ordem das atividades como proposto nos PCNs (1998), aparecendo primeira a 

metalinguística e depois a epilinguística, entendemos que há uma inovação nesse 

material didático. Os alunos são levados a refletir como o emprego do recurso 

gramatical possibilita a construção de sentido do poema. A partir da última pergunta, 

cria-se uma estratégia de análise para que o aluno perceba como a função sintática do 
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pronome ao longo dos versos possibilita construir uma visão otimista ou pessimista 

sobre os relacionamentos amorosos. Na questão 04-A, os autores seguem com a 

reflexão ao pedir que os alunos relacionem a dança da quadrilha e o encadeamento 

sintático dos pronomes relativos no poema. 

 Seguem as atividades que tentam a prática de análise linguística.  

 

 

FIGURA 17 

(CEREJA e MAGALHÃES, 1998, p. 21).  

 

Na questão 05, os autores levam-nos a refletir sobre a língua a partir da análise 

do emprego dos nomes próprios. Sem explicitação da classe gramatical substantivo, são 

apresentadas afirmações que deverão ser analisadas como corretas ou incorretas, 

criando-se possibilidades de análise, os alunos refletirão sobre o uso de substantivos 

próprios sem sobrenomes e de sobrenome sem a presença do primeiro nome, além de 

perceber que os nomes das pessoas são “comuns”. Nesta atividade não se trabalha a 

metalinguística, o aluno reflete sobre a língua em uso, relacionando-a com as situações 

vivenciadas por ele.  

Na seção “Linguagem e Interação”, os autores seguem a mesma estrutura 

apresentada no trabalho com o poema de Drummond: leitura do texto, questão de 

análise sintática e atividades de análise linguística que, dessa vez, não consideram o 

emprego do emprego relativo na construção de sentido do texto, mas os sentidos 

atribuídos às imagens, palavras, expressões e mensagem do anúncio de uma marca de 

sapatos. Isso é relevante, pois se propõe pensar a língua e seus significados. É pertinente 

destacar que a primeira questão dessa seção é isolada das demais, porque a tarefa do 

aluno é identificar os dois pronomes relativos que aparecem no texto e indicar sua 
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função sintática, havendo, nesse momento, um ensino transmissivo, cujo objetivo é 

verificar se o aluno consegue realizar a identificação e classificação sintática dos 

pronomes relativos. Já as outras atividades são de prática de análise linguística. 

Vejamos:  

 

FIGURA 18 

(CEREJA e MAGALHÃES, 1998, p. 22).  

 

O texto principal do anúncio é “A BONECA QUE VAI FAZER OS MENINOS 

ESQUECEREM OS CARRINHOS”. Essa parte em letras grandes faz referência ao 

Sapato boneca da Coleção de Inverno Silvia Rabelo, e as expressões apresentadas na 

questão 04 pertencem ao texto secundário. Essas atividades propõem uma reflexão 

sobre os diferentes modos de significar os enunciados desse texto, permitindo que o 

aluno relacione os vários sentidos com o contexto sócio histórico e a finalidade do 

anúncio, além de pedir que ele perceba a partir do uso da língua quem é o púbico alvo 

dessa marca.  

Apesar de a edição de 2014 seguir a versão final dos PCNs (1998), constatamos 

que a seção Semântica e Discurso não propõe atividades de análise linguística, sendo 

enfatizada a análise gramatical ao pedir a identificação do pronome, de seu antecedente 

e de sua função sintática. Já na seção Na construção do texto, há as seguintes atividades 

de reflexão sobre a língua: 

 

 

3.  

c) Que relação existe entre as diferentes ações realizadas pelas 

mãos e a função sintática desempenhada pelo pronome relativo que? 
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(...) 

4. 

d) A conjunção mas normalmente é adversativa e tem o 

sentido de oposição. Na 2ª frase, ela foi empregada com esse sentido? 

6. Qual é o sentido da palavra mãos nesse contexto? 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2014, p. 46) (destaques dos autores).  

 

Na questão 04-D, há uma tentativa de prática de análise linguística. 

Normalmente, em LDP que assumem a perspectiva prescritiva de ensino de Língua 

Portuguesa, os autores pedem que os alunos classifiquem as conjunções como aditivas, 

adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Nessa proposta de atividade, 

trabalha-se com a palavra sentido, sem a explicitação do termo classificação, porém o 

comando do enunciado ainda leva o aluno a realizar uma ação classificatória, pois ele 

deverá analisar a conjunção mas como adversativa  ou não. É pertinente ressaltar que os 

autores buscam produzir uma reflexão sobre a língua, mas o texto aparece como 

pretexto para análise gramatical, podemos perceber que a questão fala de uma segunda 

frase e ela é analisada isoladamente, não é proposto que se relacione o sentido da 

conjunção na construção do texto.  

Em 03-C e 06, Cereja e Magalhães conseguem realizar atividades de análise 

linguística. Nas questões, propõe-se a compreensão do sentido da palavra mão no 

contexto do anúncio. Além disso, os autores criam uma situação em que se relaciona a 

função sintática dos pronomes relativos (atividade metalinguística) com as ações 

realizadas pelas mãos descritas no texto, permitindo, portanto, a realização de uma 

atividade epilinguística. Dessa maneira, há a junção da ação de refletir sobre a língua 

em uso, considerando o ato de nomear os elementos dela. Logo, para um ensino 

reflexivo não é necessária a exclusão da categorização dos recursos linguísticos, mas a 

inclusão prioritária da ação de pensar como eles permitem a construção de sentido dos 

textos que nos rodeiam cotidianamente, como os anúncios publicitários, por exemplo.   

Tendo em vista o percurso comparativo dos capítulos destinados ao ensino dos 

pronomes relativos, concluímos que no ano de 1998 há uma questão introdutória e seis 

atividades efetivas de análise linguística e no LDP de 2014 há apenas uma tentativa de 

análise linguística e duas propostas de análise linguística, sendo as outras atividades 

apenas metalinguísticas, cujo objetivo é categorizar os elementos da língua, para 

aprender a usá-los corretamente para escrever com precisão, por isso os comandos das 

questões pedem a reescrita de frases aleatórias por meio de substituições de espaços e 

união de orações. Portanto, entendemos que há um retorno ao Trivium, já que se 
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priorizam atividades de nomenclatura com intuito de identificação e classificação das 

funções sintáticas. Apesar de a primeira edição apresentar um número mais significativo 

de análise linguística neste capítulo, cabe ressaltar que ela mantém a concepção 

tradicional de gramática na escola, pois há muitas atividades direcionadas ao ato do bem 

escrever, identificar, categorizar e nomear os termos gramaticais, desconsiderando, na 

maioria, a ação de refletir sobre a língua em uso.  

Os capítulos sobre as orações adverbiais iniciam a apresentação do conteúdo na 

seção “Construindo o conceito”.  

 

QUADRO 05 

Comparação da seção “Construindo o conceito” do período composto por 

subordinação – as orações adverbiais das edições de 1998 e 2014 do livro Português 

Linguagens – 9º ano do eixo conhecimentos linguísticos 

Construindo o conceito 

 

 

Gênero textual: Tira 

1998 

(Cereja e Magalhães, 1998, p. 50-51). 

2014 

(Cereja e Magalhães, 2014, p. 85). 

1. A) Indique os verbos. 

B) Conte o número de verbos. 

Quantas orações tem esse período? 

1. A) Quantas orações há nesse 

período? 

B) Qual é a oração principal? 

      2. Tentativa de Análise Linguística: 

Qual é a circunstância que a conjunção 

exprime no período? 

2. Tentativa de Análise Linguística: 

Indique o tipo de relação das 

orações. 

      3. Tentativa de Análise Linguística: 

Indique a circunstância.  

3. Interpretação de texto.  

4.  Interpretação de texto.   

 

As seções introdutórias na apresentação do conceito seguem a mesma estrutura. 

Nas duas edições, o gênero tira é eleito como pretexto para o estudo gramatical. As 

primeiras questões pedem que se indique/conte o número de verbo e a quantidade de 

oração, para, posteriormente, identificar a orações que formam os períodos que foram 

retirados dos textos. As questões seguintes, 02 da edição de 2014 e 02 e 03 da edição de 

1998, tentam seguir uma proposta de análise linguística ao trabalhar com o papel 

desempenhado pelas conjunções. Os autores retiram períodos compostos das tiras e 

colocam quatro opções de circunstância/ relação que a oração se mantém com a outra  
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para que o aluno indique qual é a função semântica exercida pela conjunção na oração 

adverbial em análise. Percebe-se uma mudança de nomenclatura nessas questões, em 

1998, usa-se a palavra circunstância que se aproxima mais das noções de conceito e 

nomenclaturas adotadas pela gramática tradicional; já em 2014, emprega-se o termo 

relação que estaria mais ligada à prática de reflexão sobre a língua. Apesar da mudança 

de expressão, a prática ainda é a mesma e, nesse caso, diz respeito ao ato de classificar 

as conjunções. Novamente, a intepretação dos textos é realizada no final das atividades, 

o que nos leva a compreender que se prioriza o ensino tradicional de gramática e o texto 

não é visto como um todo, mas como partes aleatórias para a prática de análise sintática.  

 Os exercícios da edição de 1998 seguem a estrutura apresentada na seção 

Construindo o conceito: Ora apresenta-se um texto e pede-se para classificar as orações 

subordinadas adverbiais nele destacadas e identificar o valor semântico de outras 

orações retiradas do mesmo texto; ora propõe-se completar com conjunções 

subordinativas fragmentos textuais de autores brasileiros reconhecidos, para depois 

identificar seus valores semânticos; e em outras situações, não há apresentação de 

textos, mas sim de frases aleatórias com o intuito de pedir aos alunos que eles 

transformem-nas em períodos compostos por subordinação a partir do emprego de 

conjunções de subordinação. Com a presença ou ausência do texto, essa é finalidade dos 

exercícios: a partir da repetição, levar o aluno a identificar e classificar as orações de um 

período composto. O objetivo não é criar situações de uso da língua que permitam 

desenvolver a competência discursiva dos alunos.  

 No tratamento das orações adverbiais no LDP de 2014, há, ainda, atividades 

puramente metalinguísticas como prioridade, sejam elas trabalhadas ou não com textos. 

Os autores exploram questões de transformações de adjuntos adverbiais em orações 

adverbiais, identificação e classificação das orações subordinadas adverbiais. No 

entanto, neste capítulo, percebemos um número mais significativo de atividades que 

propõem a prática de análise linguística. Vejamos alguns exemplos.  
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FIGURA 19 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2014, p. 88).  

 

 Não há inversão da atividade metalinguística para um segundo plano nessa 

atividade, como é proposto nos PCNs (1998). Acreditamos que não seria necessária essa 

exploração exaustiva de identificação e classificação das orações. Cereja e Magalhães 

poderiam já explicitar as orações, para realizar a atividade epilinguística. Nela, eles 

pedem uma reflexão sobre o uso repetitivo das orações adverbiais condicionais, 

colocando em prática a proposta dos PCNs. Os alunos são levados a pensar sobre a 

língua em sua vivacidade, permitindo, assim, desenvolver a competência linguística e 

discursiva deles.  

 Na seção As orações adverbiais na construção dos textos, os autores conseguem 

continuar com as propostas de atividades reflexivas sobre a língua.  

 

FIGURA 20 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2014, p. 93).  
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 Essas atividades referentes ao poema Ainda que mal, de Carlos Drummond de 

Andrade, são as mesmas trabalhadas na Construção do texto na edição de 1998. As 

poucas modificações são referentes à mudança no emprego de algumas palavras ou 

estrutura sintática da pergunta.  Por exemplo, na atividade 02, no ano de 1998, emprega-

se o termo situação, e em 2014, enunciado.  

 Na questão 04 não são empregados termos de atividades metalinguísticas, há 

uma abertura para a prática de análise linguística, pois os autores propõem aos alunos 

que eles relacionem o envolvimento entre as pessoas do poema como equilibrado ou 

oscilante, considerando a expressão concessiva ainda que mal, empregada 

repetitivamente no texto. Pode-se ainda relacionar a explicação com o título dado ao 

poema.  Os autores possibilitam essa relação na questão seguinte, quando pedem a 

compreensão da adequação do título. Nela (05), eles não exigem a identificação e 

classificação da figura de linguagem do texto, ao contrário, o paradoxo já é apresentado 

e conceituado para que o aluno reflita sobre seu emprego nos versos e explique sua 

função semântica na construção de sentidos. Esses tipos de perguntas que pedem 

comparações, reflexões sobre adequações e efeitos de sentido são características da AL, 

que também percebemos na questão 06, em que é pedido ao aluno o levantamento de 

hipóteses a partir do que é permitido pela estrutura sintática do poema.  

 Diante dos quadros comparativos e da análise interpretativa de algumas 

atividades do LDPL de 1998 e 2014, constatamos que não ocorreram modificações 

significativas nas edições. As mudanças foram no emprego de algumas palavras ao se 

propor as atividades, mas com o mesmo objetivo: pedir identificação e classificação das 

funções, mesmo com a apresentação dos textos. Assim, entendemos que há, ainda, um 

ensino tradicional de gramática, sendo o texto é trabalhado como pretexto para análise 

gramatical. Em alguns momentos, os autores propuseram reflexões sobre o emprego dos 

elementos gramaticais para a construção de sentido, havendo, mesmo que 

simbolicamente, a inserção de atividades de AL, porém elas não são tão significativas as 

atividades de metalinguística. Logo, podemos entender que os autores Cereja e 

Magalhães trabalham as tendências transmissiva e reflexiva de ensino, porém com 

ênfase em atividades de taxonomia e classificações.  

Portanto, ao comparar as duas edições (1998 e 2014), não percebemos alterações 

na concepção de língua(gem), gramática, texto e ensino,  apesar de a edição de 1998 

seguir a versão preliminar de agosto de 1996 dos PCNs e o LDPL de 2014 ser baseada 

na versão final de 1998. Os autores Cereja e Magalhães mantiveram um viés tradicional 
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de ensino de gramática, optando, na maioria das atividades, por questões de 

metalinguagem, considerando a língua com um fim em si mesma.  

 

4.2.1.2 Análise do ensino de gramática no livro didático “Português Linguagens” 

O LDPL (2014) como gênero discursivo é dirigido para alguém (professores e 

alunos). Na carta de apresentação, os autores Cereja e Magalhães se dirigem aos alunos.  

 

Caros estudante: 

Este livro foi escrito para você. 

(...) 

Para você que gosta de transitar livremente entre linguagens e que usa, 

como um dos seus donos, a língua portuguesa para emitir opiniões, 

para expressar dúvidas, desejos, emoções ideias e para receber 

mensagens.  

(...) 

Enfim, este livro foi escrito para você que deseja aprimorar sua 

capacidade de interagir com as pessoas e com o mundo em que vive.  

Um abraço,  

Os autores. (CEREJA e MAGALHÃES, 2014).  

 

Como gênero do discurso esse livro é dito de alguém (os autores) para alguém 

(alunos). O endereçamento aos alunos se dá logo no início da carta quando se usa o 

vocativo estudante. Nessa apresentação, inferimos que os autores assumem a visão 

discursiva de língua, pois, nessa perspectiva, entende-se que a linguagem é um processo 

de interlocução em que se fala com outro, expressando ideias, pensamentos e intenções 

e eles afirmam que os alunos irão aprimorar essa capacidade de interagir com o outro ao 

estudar com o LDPL. Quando apresentam essa proposta, percebemos que o objetivo 

deles é desenvolver a competência discursiva do aluno, para que possa exercer 

plenamente seu papel de cidadão, como propõem os PCNs (1998).  

O LDP como gênero do discurso também possui tema, forma e estilo. A partir da 

descrição da forma e dos assuntos, percebemos como os autores Cereja e Magalhães 

assumem uma visão de língua(gem), gramática, ensino e texto. Preocupamo-nos, 

primeiramente, em apresentar sua forma no que se refere ao aspecto direcionado ao 

ensino de gramática. A parte destinada aos conhecimentos linguísticos é denominada A 

língua em foco e apresenta subseções: Construindo o conceito, Conceituando, 

Exercícios, Na construção do texto e Semântica e Discurso. Nelas, em um primeiro 

momento, observamos, com exceção do mapa conceitual, as atividades que não 
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apresentam texto como unidade básica. Vejamos como elas são organizadas, 

considerando as palavras de comando que as integram.  

 

TABELA 5  

Palavras de comando das atividades sem texto do LDPL-2014 

 

 

No LDPL (2014), de quarenta e sete exercícios sem a presença de texto, quatro 

tentam se aproximar da AL e três são de fato propostas de reflexão sobre a língua em 

uso. Nesse estudo, estamos descrevendo os capítulos referentes ao período composto 

por subordinação, sendo eles 01, 02 e 03 da unidade 01 e 01 da unidade 02. Quando 

observamos a tabela acima, percebemos que os autores preferiram trabalhar com textos. 

No capítulo 03, As orações subordinadas adjetivas, não ocorre nenhuma atividade sem 

texto. Em O pronome relativo e As orações subordinadas adverbiais, há quatro; 

Palavras de comando U1 

C.1 

U1 

C.2 

U1 

C.3 

U2 

C.1 

U2 

C.2 

U2 

C.3 

U3 

C.1 

U3 

C.2 

U3 

C.3 

U4 

C.1 

U4 

C.2 

U4 

C.3 

TO

TA

L 

Análise Linguística - - - - 03 - - - - - - - 03 

Classe gramatical - - - - - - - 02 - - - - 02 

Classificar  - - - - 01 - - - - - - - 01 

Completar  01 01 - - - - - 01 - - - - 03 

Explicar  - - - - - - - 01 - - - - 01 

Formar  - - - - - - 01 - - - - - 01 

Função Sintática - - - 02 - - - - - - - - 02 

Identificar  - - - - - - 01 02 - - - - 03 

Indicar  - - - - - - 02 - - - - - 02 

Introdução à Análise 

Linguística 

- - - - - - - 02 - - - - 02 

Justificar  - - - - 01 - - 01 - - - - 02 

Ligar - - - - 01 - - - - - - - 01 

Noção de erro  - - - - 01 - - - - - - - 01 

Norma-padrão - - - - - - - - - - 01 - 01 

Reescrever - - - 01 02 01 - 01 04 - - 02 11 

Sentido/ Significado - - - - - - - 01 - - - - 01 

Substituir - - - - - - - - 01 - - - 01 

Tentativa de Análise 

Linguística 

- - - - - - - - 02 - - 02 04 

Transformar - - - 01 - - - - - - - - 01 

Unir - 03 - - - - - - - - - - 03 

 - - - - - - - - - - - -  

TOTAL 01 04 - 04 10 01 04 11 07 - 01 04 47 
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enquanto em As orações subordinadas substantivas, há apenas uma questão em que se 

trabalha a gramática sem texto.  

A seguir, apresentamos um exemplo do capítulo 01 – unidade 01 - As orações 

subordinadas substantivas.  

 

Exemplo 07 

Em seu caderno, complete os enunciados a seguir com orações 

subordinadas substantivas. Veja o exemplo: 

O problema é *  

O problema é que hoje eu não almoço em casa.  

a) Nunca duvidei *. 

b) É inútil * 

c) (...) 

(CEREJA E MAGALHÃES, 2014, p. 23).  

 

Como nos exercícios do LDCEC, essa questão treina o aluno a escrever frases. 

Compreendendo que, provavelmente, períodos como os apresentados não fazem parte 

da realidade linguística dos alunos, os autores apresentam a eles exemplo de como se 

deve escrever corretamente. Percebemos, nessa proposta, a tendência transmissiva, em 

que o aluno é levado a treinar, mecanicamente, a variedade padrão da língua.  

Diante de uma preferência dos autores em trabalhar com textos, apresentamos a 

seguir um exemplo retirado da mesma seção Exercícios do anterior. A atividade inicia-

se ao pedir a leitura de alguns versos do poema Dois e dois são quatro, de Ferreira 

Gullar. Em seguida, são propostas as seguintes questões.  

 

Exemplo 08 

Observe os dois primeiros versos: 

a) Quantos períodos há neles? 

b) Divida os períodos em orações. 

c) Nos dois períodos aparece o verbo ser. Qual é a predicação 

desse verbo? 

d) Qual é a função sintática das orações “que dois e dois são 

quatro” e “que a vida vale a pena”? 

e) Portanto, qual é a classificação dessas orações? 

(CEREJA E MAGALHÃES, 2014, p. 23-24) 

 

Percebemos que há uma confusão nos termos usados pelos autores, eles titulam a 

seção como A língua em foco, mas priorizam questões de identificação e classificação 

de orações, ou seja, focalizam o estudo de análise sintática. No caso dos dois exemplos, 

distanciam a língua do seu uso, reforçando a crítica dos PCNs (1998), quando o 
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documento afirma que o ensino na perspectiva tradicional desconsidera a realidade e 

interesse dos alunos. O exemplo 07 demonstra esse distanciamento, pois fez se 

necessário apresentar exemplos de como produzir períodos compostos por 

subordinação. 

O exemplo 08 retoma outra crítica dos PCNs: “o uso do texto (...) como pretexto 

para o tratamento de aspectos gramaticais.” (BRASIL, 1998, p. 18). O texto de Ferreira 

Gullar aparece como pretexto para análise gramatical, ao aluno cabe a tarefa de 

reconhecer e dividir as orações do período composto, dando a elas nomes,. Esses tipos 

de questões levam ao desenvolvimento da competência discursiva do aluno, pois não se 

cria uma situação de reflexão sobre os efeitos de sentido que o emprego das orações 

permite construir no poema. No LDPL essa prática de usar o texto como pretexto é 

recorrente, como demonstra a tabela a seguir: 

 

TABELA 6 

Palavras de comando das atividades com texto do LDPL-2014 

 

Quando comparamos as tabelas 05 e 06, é evidente a preferência dos autores de 

um trabalho que elege o texto como unidade de ensino. No entanto, ao lermos os dados, 

constatamos que o texto não é trabalhado como ponto de partida e chega para as práticas 

de uso e reflexão da língua(gem). Mais da metade das questões são de análise 

gramatical, como visto no exemplo 08, os textos não são compreendidos no seu todo, 

são retirados deles frases com intuito de nomear os elementos gramaticais, são 

propostas atividades metalinguísticas.  

Atividades com 

texto 

U1 

C.1 

U1 

C.2 

U1 

C.3 

U2 

C.1 

U2 

C.2 

U2 

C.3 

U3 

C.1 

U3 

C.2 

U3 

C.3 

U4 

C.1 

U4 

C.2 

U4 

C.3 

 

Análise gramatical 19 23 27 28 21 15 20 20 21 19 09 15 237 

Tentativa de 

Análise Linguística 

01 01 02 05 04 - - - - - - - 13 

Introdução à 

Análise Linguística  

- - - 02 02 - - - - - - 02 06 

Análise Linguística  01 02 06 08 05 07 11 05 07 08 03 01 64 

Interpretação de 

texto  

13 14 12 09 07 05 11 11 01 07 01 05 96 

              

Total de questões 34 40 47 52 39 27 42 36 29 34 13 23 416 
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No LDPL (2014), não é apenas nas atividades que os textos assumem essa visão 

de pretexto para o tratamento dos elementos gramaticais, mas na seção Construindo o 

conceito também. A figura a seguir representa um exemplo: 

 

 

FIGURA 21 

(CEREJA e MAGALHÃES, 2014, p. 61).  

 

Há a apresentação de uma anedota de Ziraldo. Não se propõe interpretação do 

texto e não analisa como os elementos gramaticais possibilitam a construção do humor 

do texto. Os autores retiram uma frase do texto e analisá-la sintaticamente, separando 

suas orações e classificando. Depois, eles reescrevem o período, para que a oração 

adjetiva seja reduzida. Novamente, o objetivo é levar o aluno a reconhecer os elementos 

gramaticais e aprender a escrever de acordo com a variedade padrão. Não há um 

trabalho efetivo com a língua, nessas análises sintáticas o aluno não se enxerga com 

dono da língua, como os autores dizem na carta de apresentação, ao contrário, a língua 

está distante de sua realidade. 

Como vimos na tabela, serão poucos os momentos que os alunos se perceberam 

como pessoas que detém um conhecimento de sua língua, pois das quatrocentas e 

dezesseis atividades com texto apenas sessenta e quatro são propostas de reflexão da 

língua em uso. Vejamos dois exemplos de atividade de AL que pertencem ao capítulo 

sobre as orações adjetivas e estão na subseção Semântica e Discurso.  
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Exemplo 09 

4. 

b) A ênfase dada à palavra só, no segundo quadrinho, reforça o 

que ela pretendia dizer? Por quê? 

c) Caso a intenção dela fosse sugerir à filha que convidasse 

todos os rapazes do bairro, de que forma o texto do primeiro 

balão deveria ser escrito? Como essas alterações seriam 

marcadas na fala? 

(...) Considerando-se que a finalidade de uma tira é criar humor, 

qual é a importância das orações adjetivas na construção desse 

texto?(CEREJA e MAGALHÃES, 2014, p. 66).  

 

 Essas atividades são propostas de prática de AL, pois permitem que o aluno 

reflita sobre a língua em uso. Na questão 04-A, ele perceberá como o emprego de uma 

palavra possibilita construir o sentido do texto. A letra C é uma atividade que entende 

que o aluno tem conhecimentos sobre sua língua, pois se abandonam palavras de 

comando como reescreva, substitua e transforme que são seguidos de modelos e 

acrescentam atividade de reescrita e percepção que considera o conhecimento 

linguístico do aluno, além de trabalhar com o fator intencionalidade nesse processo de 

escrever uma nova fala para a personagem. 

 Apesar de não aparecem com tanta frequência como as atividades de análise 

gramatical, a prática de AL permite que os alunos reconheçam seu conhecimento 

linguístico e desenvolvam sua competência comunicativa. No LDPL, ainda, não há um 

trabalho efetivo, pois, quando essas atividades aparecem, há primeiramente a 

exploração metalinguística. Segundo os PCNs, o ato de nomear, deveria ser invertido, 

ou seja, primeiro aparecem as propostas de reflexão e, depois, as atividades de 

taxonomia. Diante disso, consideramos que há uma manutenção do ensino tradicional 

de gramática, pois, mesmo com a presença de poucas atividades de AL, elas ainda não 

são trabalhadas como deveriam ser.  

As análises comparativas e interpretativas nos direcionam para a seguinte 

leitura: no LDPL (2014), há uma preocupação significativa com o saber gramatical, e o 

trabalho prática de análise linguística é simbólico. Assim, entendemos que os autores 

Cereja e Magalhães assumem uma visão transmissiva e reflexiva sobre o ensino de 

língua. Ora se preocupam com a metalinguagem, ora com a ação de refletir sobre a 

língua. Apesar de entenderem que os alunos são capazes de pensar sobre sua língua, há 
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uma predominância de atividades de identificação, classificação e conceituação de 

análise sintática em que o texto é visto como pretexto para tratamento gramatical. 



 
 

 

Considerações Finais  

 

Chegamos à conclusão deste trabalho, mas não chegamos ao 

final do assunto que o gerou, porque não foi de nós que ele 

surgiu e se desenvolveu, mas de nossa interação com 

professores, colegas, alunos, e os mais variados tipos de textos e 

experiências.  

 

(Kátia Menezes de Sousa, 1995). 

 

 

Afirmar as conclusões as quais chegamos em um estudo não é uma tarefa fácil; 

ao contrário, é uma atividade árdua, isso porque entendemos que  a expressão 

“considerações finais” carrega um valor de que o produto está  acabado, e não é assim 

que enxergamos este trabalho científico, compreendemos ele como um processo. Nessa 

visão de processo, assumimos a noção dialógica, pois entendemos que ele pode se 

relacionar com outros estudos e/ou outros sujeitos, como afirmamos, acreditamos que 

nosso estudo pode possibilitar conversas entre professores e estudantes de Letras que 

desejam refletir sobre o ensino de gramática nos livros de português; logo nossa 

pesquisa pode dialogar com outras futuras, que confirmarão ou negarão nossos dizeres. 

Desse modo, por esta dissertação permitir muitas interações, nossas conclusões são em 

relação às nossas inferências dos LDP em análise.  

Compreendemos que poucas foram as mudanças ocorridas no ensino de 

gramática, mesmo após vinte anos da implementação dos PCNs. O LDP Português 

Linguagens (COCHAR e MAGALHÃES, 2014).  Destacamos a presença inegável de 

muitos textos, mas eles aparecem como pretexto para análises gramaticais. Como são 

raras as propostas de atividades de análise linguística e, quando elas aparecem, ainda 

não assumem a perspectiva de primeiro refletir e, posteriormente, nomear, constatamos 

que há a manutenção do Trivium ainda nos anos atuais. Quando comparamos com o 

LDCEC (1975), percebemos que os LDP seguem a mesma finalidade: estudar a língua 

com um fim em si mesma.  

Diante do exposto, compreendemos que os LD são produtos da sociedade e 

atuam na manutenção dela, por isso o LDPL (COCHAR e MAGALHÃES, 2014) 

permanece na primeira posição, mesmo apresentando uma perspectiva de gramática 

tradicional. Constatamos que o PNLD é um programa que mantém o controle do 
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governo diante das escolhas dos livros didáticos, por isso prevalece-se a força 

centrípeta, que não dá abertura para uma inovação verdadeira.  

Portanto, parece que há uma manutenção do Trivium, pois o LDP mais adotado 

nas escolas públicas trata o texto como pretexto para análises gramaticais, permitindo a 

valorização do ensino da gramática tradicional. Assim, a força centrípeta atua nas 

relações de poder nas instituições que assumem o LD como instrumento pedagógico. 

Essa força perdura, mesmo após as críticas e orientações dos PCNs. Dessa maneira, as 

mudanças que ocorreram no ensino de português depois do surgimento do documento 

foram mínimas, prevalecendo a força de uma gramática descontextualizada, cuja 

preocupação é nomear as unidades gramaticais. Desse modo, compreendemos que não 

há um interesse governamental, já que o LD é um mecanismo de controle e poder, em 

desenvolver um estudo reflexivo de língua em uso.  
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