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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a abordagem teórico-metodológica sobre o ensino 
de gramática no ensino médio, em suas perspectivas descritivas, prescritivas ou 
descritivo-prescritivas, realizada na obra didática Português: Linguagens, edição 
reformulada, volume único, de William Cereja e Thereza Cochar, editora Atual: 2009. 
Procuramos, à luz da teoria sólida e segura de Eugenio Coseriu e Herculano de 
Carvalho, examinar a estrutura e o conteúdo da obra com a finalidade de aferir se, de 
fato, coopera para expansão da competência linguística do alunado, expressa na leitura, 
produção e interpretação de textos. Ademais, tecemos considerações sobre o fenômeno 
da variação linguística no ensino de gramática e a necessidade de um ensino que não 
dissocie língua de literatura. 

 

Palavras-chave: variação lingüística – gramática – livro didático. 
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ABSTRACT 

 

The reason for this research is the approcaching theoretical and methodological 
investigation on grammar teaching on secondary school, in descritive, normative or 
descritive-normative dimensions, held in a didactic work Portuguese: Languages, 
rewrite edition, single volume, written by WiliamCereja and TherezaCochar, publishing 
house Atual:2009. We look, at the brilliant theories of Eugenio Coseriu and Herculano 
de Carvalho, analyse structure and matter, and discover if they cooperate for the 
students linguistic compentence expansion, expressed in reading ability, texts 
productions and interpretations. Furthermore, we exposed considerations about 
linguistic variation phenomenon in grammar teaching and the need of not dissociating 
language and literature teaching. 

 

Key-words: linguistics variation – grammar – didactic work 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os professores de língua portuguesa dos ensinos fundamental e médio de escolas 

públicas e particulares vivenciam inúmeras dificuldades existentes no percurso de 

ensinar a ler, produzir e interpretar textos em língua materna. Constata-se, de um modo 

geral, que os alunos chegam a séries do ensino médio mantendo as mesmas dificuldades 

de aprendizagem existentes nas séries do ensino fundamental: sentem-se inseguros 

diante da necessidade de ler, interpretar ou produzir textos, e comentários como “não sei 

o que escrever” ou “não consigo me expressar” tornam-se comuns no momento em que 

são confrontados com a necessidade de entrar em atividade linguística, não somente nas 

aulas de língua portuguesa, mas nas aulas de outras disciplinas e na maioria das 

situações que os leve ao uso da linguagem como instrumento de comunicação. 

É fato que, na tradição escolar brasileira, o ensino de língua materna tem se 

calcado em metalinguagem e na questão da correção gramatical. Uma simples análise 

dos diversos manuais, compêndios didáticos e planejamentos de ensino de língua 

materna, em quaisquer séries ou níveis de ensino, comprova esta lamentável realidade. 

O próprio alunado, viciado na prática docente ininterrupta da correção 

gramatical, importa-se mais com o “certo” e o “errado” do que com a exploração e 

extensão de sua competência linguística propriamente dita. 

Em função da necessidade de uma proposta de ensino de língua portuguesa no 

nível médio que seja condizente com a expansão da competência linguística dos 

estudantes, pretende-se, neste trabalho, analisar, de forma crítica, a abordagem teórico-

metodológica de uma obra didática referente ao nível de ensino mencionado. 

Não se pode descartar do atual quadro do magistério da educação básica a inane 

e precária formação de professores de língua materna, que chegam às salas de aula sem 

fundamentação teórica segura e consistente para embasar suas aulas. Destarte, o livro 

didático acaba tendo um papel de destaque: é usado para preencher as lacunas da 

formação ineficaz de diversos professores e, às vezes, para substituir, literalmente, o 

professorado no pleno exercício de sua função. 

Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) assegure o 

desenvolvimento do educando, a formação comum para o exercício da cidadania e 

meios para que o aluno progrida no trabalho e em estudos superiores, o planejamento de 



11 

 

curso da disciplina Língua Portuguesa na educação básica, fundamentado por obras 

didáticas permeadas por conteúdos de metalinguagem, estanques e apartados de uma 

prática real de exercício da linguagem, distancia ainda mais o aluno da atividade 

linguística e, portanto, do exercício da cidadania. O professor, sem orientação 

linguístico-pedagógica apropriada, sente-se perdido e deslocado em todo o processo de 

ensino/aprendizagem. 

Ainda segundo a LDB (1996), o ensino médio, etapa final da educação básica, 

tem como uma de suas finalidades destacar a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Se hoje os resultados 

das pesquisas voltadas à competência linguística dos alunos universitários não são 

satisfatórios, podemos contemplar nesta situação um problema que persiste desde a 

educação básica e se intensifica criticamente no ensino superior. 

Não se pretende, neste trabalho, como muito já se realizou em diversos escopos 

acadêmicos, suplantar ou reduzir a importância da gramática no ensino de língua 

materna, mais especificamente no ensino médio, alvo de nossa pesquisa. Exatamente ao 

contrário, pretende-se analisar a abordagem à gramática realizada pela obra didática e 

verificar sua relação criteriosa com a atividade linguística plena; verificar se ela 

contribui para a promoção da competência linguística dos estudantes, além de suscitar 

reflexões sobre como o ensino de gramática pode contribuir significativamente para a 

competência linguística dos discentes. 

Selecionamos para corpus deste trabalho a 3ª edição reformulada da obra em 

volume único “Português: Linguagens”, 2009, dos autores William Cereja e Tereza 

Cochar, referente ao ensino médio, editora Atual. 

Três justificativas fundamentam a seleção deste corpus: quanto à obra em si 

mesma, porque é uma das coleções didáticas de língua portuguesa referentes ao nível 

médio mais adotadas pelas redes pública e particular de ensino no Brasil; é ainda, umas 

das poucas que partem da 1ª série do ensino fundamental até à 3ª série do ensino médio, 

o que se faz inferir sobre uma proposta bastante encadeada e conexa do ensino de língua 

materna; em contato com a coordenadora da editora Saraiva, é, ainda, a obra que mais 

se aproxima dos conteúdos e abordagens explícitos no último documento nivelador do 

ensino de língua portuguesa - o Currículo Mínimo -, que, até o término desta pesquisa, 

já estava em vigor nas escolas públicas, mas sob constantes agendamentos realizados 

pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de congregar 
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docentes que estejam dispostos a analisar, opinar, criticar e propor mudanças em seu 

conteúdo. 

A fim de direcionar nossa pesquisa, elaboramos quatro perguntas: o didático 

aborda o ensino de gramática relacionando-o às dimensões descritiva, prescritiva, ou 

descritivo-prescritiva?1O ensino de gramática é proposto no nível histórico ou no nível 

do texto? Há o encadeamento dos três níveis da linguagem proposto nas abordagens e 

no conteúdo do didático? Prioriza-se a gramática prescritiva, a gramática descritiva, ou 

as abordagens descritivo-prescritivas? 

Pretende-se, ainda, além da análise da abordagem à gramática pelo didático, a 

análise da abordagem à interpretação de textos, à literatura e à produção de textos. 

A fundamentação teórica a ser utilizada neste estudo está baseada na linguística 

de orientação coseriana porque direciona o trabalho de ensino e aprendizagem de 

línguas de forma coerente, sólida e segura, assegurando a expansão da competência 

linguística dos estudantes. 

Cientes de que o ensino de gramática no ensino médio tem-se pautado no ensino 

de metalinguagem voltado apenas a uma única norma linguística - a prescritiva -, ou 

ainda em uma dimensão ensimesmada da gramática, esta pesquisa pretende ainda 

verificar como a metalinguagem é abordada no didático e como coopera (ou não) para o 

desenvolvimento pleno da competência linguística do alunado no nível médio. 

A pesquisa foi estruturada em cinco partes principais: segundo capítulo - 

pressupostos teóricos; terceiro capítulo - gramática, texto e ensino; quarto capítulo -  os 

documentos oficiais de ensino de língua portuguesa no nível médio; quinto capítulo - o 

livro didático e o ensino de língua portuguesa no nível médio; sexto capítulo - a obra 

didática Português: Linguagens no nível médio.  

No segundo capítulo, fizemos referência ao arcabouço teórico de instrução 

coseriana, em cuja teoria fundamentamos a maior parte de nosso trabalho, como os 

saberes linguístico, epilinguístico e metalingüístico; a tríplice dimensão da linguagem; 

o sistema, a norma e a fala; a variação lingüística; a norma exemplar e as 

particularidades da linguagem literária. 
                                                           
1 Análise dos usos linguísticos levando-se em consideração à diversidade das línguas funcionas e às 
possibilidades dos diversos atos linguísticos com relação às situações e contextos de uso. 

 
 



13 

 

Nas observações sobre atividade linguística, atos de fala, texto primário e texto 

secundário, contamos ainda com as orientações do linguista Herculano de Carvalho. 

Contribuíram para embasar nossas ideias os artigos do professor Ricardo Cavaliere 

(UFF) e de Sandra Maria Palomo (USP). 

No terceiro capítulo, buscamos tratar da concepção do termo gramática e suas 

múltiplas abordagens, tais como a gramática no nível universal, a gramática no nível 

histórico e a gramática no nível individual da linguagem. Esta última abordagem nos 

leva a considerar o texto em sala de aula, sua concepção, abordagem e relação com o 

ensino de língua portuguesa no nível médio. Para tanto, nos valemos das sólidas 

reflexões dos linguistas Eugenio Coseriu e Herculano de Carvalho. 

No quarto capítulo, contamos com o sustentáculo teórico das legislações 

educacionais vigentes, tais como a LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

ensino médio (PCN+), as OCEM, e as reflexões de Bittencourt, Marcuschi e Coseriu 

relativas ao ensino de língua materna no nível médio. 

No momento da produção deste trabalho, o didático selecionado para corpus não 

necessitava estar de acordo com o Currículo Mínimo, novo documento que visa nivelar, 

no Estado do Rio de Janeiro, o currículo de todas as disciplinas ministradas nos anos 

finais do ensino fundamental e no ensino médio. Mesmo assim, tecemos algumas 

reflexões referentes a este documento. 

No quinto capítulo, consideramos o livro didático no ensino médio, sua função e 

relevância. Traçamos um breve histórico sobre as mudanças funcionais ocorridas pelo 

livro didático ao longo da história do ensino de língua portuguesa no Brasil. Nossas 

ideias foram calcadas nos artigos de Ângela Paiva Dionísio e Márcia Razzini. 

No sexto capítulo, analisamos a formação dos autores da obra didática, a 

estrutura da obra, a avaliação do Catálogo PNLEM/2009 em referência à obra 

Português: Linguagens, seriada em três volumes, de 2005 e, por fim, analisamos o 

corpus desta obra, levando em consideração os seguintes aspectos: abordagem da 

língua: uso e reflexão (gramática); abordagem dos conteúdos relativos à interpretação 

de textos; abordagem à literatura e abordagem aos gêneros textuais. 

Analisamos, nos conteúdos, nos exercícios, nos projetos e nos planos de leitura, 

a integração ou não integração das dimensões da linguagem expressa na obra, e se 

colaborou ou não significativamente para a extensão da competência linguística do 

alunado. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

De acordo com o linguista Herculano de Carvalho (1979, p. 221), a linguagem 

verbal é uma atividade cognoscitiva e manifestativa. Toda atividade, sendo um 

fenômeno temporal, se manifesta concretamente em cada indivíduo num número 

indefinido de atos verbais. Esses mesmos atos são classificados como simples ou 

complexos: os atos verbais simples são aqueles realizados como uma sequência de atos 

verbais delimitados por dois silêncios; os atos verbais complexos referem-se à 

totalidade dos atos linguísticos simples. 

Ainda de acordo com Carvalho (1979, p. 223), a linguagem é uma atividade 

produtiva: um operar que resulta em obras ou produtos. A linguagem, segundo o 

linguista, não consiste no produto (érgon), mas no agir que o produz (enérgeia). Para 

ele, este produto resultante da enérgeia divide-se em duas ordens: o produto interno, o 

conhecimento; e o produto externo, a exteriorização desse conhecimento, ou seja, a 

parte material da atividade linguística, a que chamamos texto. 

Assim, entende-se que texto é o instrumento pelo qual o conhecimento se 

realiza. Carvalho (1979, p. 229) apresenta duas distinções de texto: o texto propriamente 

dito e o texto escrito. Para o linguista, texto propriamente dito é o produto imediato do 

ato de fala, enquanto que o texto escrito é uma fixação gráfica, visual, do texto 

propriamente dito. 

O linguista ainda assevera que toda atividade cultural exige do sujeito que a 

realiza um conhecimento consciente de seus atos, um saber como realizar a atividade 

manifestada nesses atos verbais, que é o saber adequar eficazmente os meios, os 

instrumentos, as formas de agir às finalidades que se pretende alcançar (1979, p. 23). 

 

2.1. A TRÍPLICE DIMENSÃO DA LINGUAGEM 

 

Entende-se que todo aluno chega à escola dotado de um saber linguístico 

previamente adquirido. As reflexões que este falante faz sobre sua língua, sem que ele 

seja um cientista ou alguém especializado para fazê-las, refletem o seu saber 

epilinguístico - as reflexões de um falante sobre o saber linguístico. Já as reflexões de 

um linguista, de um estudante ou de um especialista sobre a atividade verbal são 

chamadas de saber metalinguístico. É neste último que a tradição escolar tem se 
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debruçado sem, contudo, promover o desenvolvimento da competência linguística do 

alunado. 

O saber linguístico trata do conhecimento das regras (normas) de uma língua, o 

que possibilita a comunicação entre falantes de uma comunidade. Segundo Herculano 

de Carvalho (1979, p. 251): 

 

(...) o saber linguístico é (...) uma técnica (...) que 
permite, em suma, falar. É um saber prático por 
excelência porque o é quanto ao seu objeto, que é o 
operar, quanto ao seu método, que é sintético, e quanto à 
finalidade, que é o produto tanto externo (o texto) como 
interno (o ato cognitivo). 
 

 

De acordo com Coseriu (1992, p. 86 a 106), a competência linguística ou o saber 

linguístico se manifesta através de três saberes: o elocucional, o idiomático e o 

expressivo, fundamentais no processo de produção/interpretação de textos. Para o 

linguista romeno, a linguagem é uma atividade humana universal, que se realiza 

individualmente, mas sempre segundo técnicas historicamente determinadas, a língua. 

Dentro da linguagem, se pode distinguir, portanto, três níveis: um universal, a que se 

referem o saber elocucional e o juízo de congruente ou incongruente; um histórico, a 

que se referem o saber idiomático e o juízo de certo ou errado; e outro individual, a que 

se referem o saber expressivo e o juízo de adequado ou inadequado. 

Podemos ainda ressaltar que esses saberes retomam, de certo modo, a 

organização linguística criada pelos gregos, que se constituíram em objeto de estudo na 

Antiguidade e na Idade Média: a gramática, a retórica e a dialética. À gramática, 

conhecimento relativo às normas de uma determinada língua funcional, associamos o 

saber idiomático e a questão referente ao certo e errado; à retórica, habilidade 

expressiva ou de expressão textual, o saber expressivo e a questão referente ao 

adequado e inadequado; à dialética, capacidade de refletir e inferir acerca de um 

determinado dado da realidade, o saber elocucional e a questão referente ao congruente 

e ao incongruente. 

Há de se considerar que a tradição escolar, representada nos planejamentos 

escolares, compêndios e manuais didáticos, prioriza apenas o aspecto histórico da 

linguagem, desprezando os demais fundamentais ao desenvolvimento pleno da atividade 

linguística, como compara Herculano de Carvalho (1969:214-215): 
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Saber datas e fatos não é saber história, assim como 
saber manipular números e fórmulas não é saber 
matemática, visto que só é conhecimento humano, no 
seu sentido pleno, o que se realiza através da linguagem. 

 

A inane abordagem à metalinguagem realizada pelas obras didáticas tem origem 

na ambiguidade do termo gramática. 

Em primeiro lugar, gramática pode ser conceituada como um sistema de regras 

pertencentes a uma determinada língua funcional internalizado pelo falante. Nesta 

primeira acepção, todo aluno conhece gramática, visto que todo indivíduo possui este 

sistema de regras internalizado. Em segundo, gramática é uma disciplina com objetivo 

metalinguístico (descritivo, que se refere à descrição dos usos linguísticos das diversas 

línguas funcionais existentes no sistema; ou prescritivo, relativo à descrição de uma 

única língua funcional, a norma culta da língua portuguesa). É justamente a análise da 

abordagem teórico-metodológica descritiva ou prescritiva apresentada nesta obra 

didática que se fundamenta este trabalho de pesquisa. 

Tanto a abordagem prescritiva quanto a descritiva são necessárias e eficazes ao 

ensino de língua materna no ensino médio, uma vez que uma pressupõe o conhecimento 

de outra. No entanto, percebe-se que, na maioria das obras didáticas, o ensino de 

gramática se volta somente à prescrição, tornando o ensino de gramática simplista e 

redutor. Levar os alunos a refletirem sobre os usos linguísticos - isto é, no nível 

individual ou no nível do texto - é uma atividade bastante producente. Se alguém é 

capaz de explicar como um objeto funciona, logo se pressupõe que possui um 

conhecimento mais consistente sobre esse mesmo objeto, uma competência linguística 

mais apurada. 

Conforme afirma Uchôa (2008, p.107), a gramática dos sentidos, no nível 

individual da linguagem, permite uma análise mais abrangente dos fenômenos 

linguísticos, visto que somente no nível do texto podemos determinar o valor específico 

de um adjetivo, de um artigo ou de um diminutivo. 

 

Esta análise não se identifica com a análise tradicional, 
predominante em nosso ensino de língua, atividade 
quase mecânica, reduzida a rotular cada afixo, palavra 
ou unidade mais complexa com o termo gramatical 
adequado, segundo sua forma [...] ou função [...]. 
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Coseriu (1992, p. 90) entende como níveis do saber linguístico: o falar em geral, 

a língua particular e o texto. 

 

Desde elpunto de vista de La actividad, al plano 
universal lo designamos hablar em geral; al plano 
histórico, tal como se manifesta enelhablarmismo como 
modalidad Del hablar [p. ej. Latine loqui, hablar [en] 
alemán], <lengua particular> y al plano individual, que 
se manifesta como acto de habla o como serie coherente 
de actos de habla., <discurso>. 

 

Do ponto de vista do produto, para Coseriu (1992: p. 91 e 92), esses três planos 

podem distinguir-se terminologicamente. O produto do falar em geral é a totalidade de 

todas as manifestações empiricamente infinita; o produto do falar em uma língua 

particular é a língua abstrata, o que no falar se reconhece como constante é o objeto da 

descrição linguística; já o produto do falar individual é o texto. 

 

 PONTO DE VISTA 

Atividade 

Energia 

Saber 

Dínamis 

Produto 

Érgon 

UNIVERSAL Falar em geral Saber elocucional Totalidade das 
manifestações 

HISTÓRICO Língua particular Saber idiomático (língua particular 
abstrata) 

INDIVIDUAL Discurso Saber expressivo texto 

 

 

Como se percebe, para os linguistas Carvalho e Coseriu, a atividade (enérgeia) e 

o produto (érgon) pressupõem um saber realizar a atividade, uma competência 

(dínamis). 

Como mencionado anteriormente, de acordo com o mestre romeno (1992:105-

106), os três planos da linguagem apresentados no quadro acima também se distinguem 

do ponto de vista do juízo que acarretam: o plano universal, que tem como produto o 

falar em geral, acarreta o juízo de congruente ou incongruente; o plano histórico, que 
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tem como produto uma língua abstrata, o juízo de correto ou incorreto; o plano 

individual, que tem como produto o texto, o juízo de adequado ou inadequado. 

Para o cumprimento das finalidades desta pesquisa, nos valemos do arcabouço 

teórico do linguista romeno também relacionado ao que diz respeito à distinção 

tripartida da linguagem: sistema, norma e fala. Coseriu (1989: p. 93-96) distingue a 

língua em três séries de características de acordo com o seu grau de abstração e 

formalização: 

 

a) as características concretas, infinitamente variadas e variáveis dos atos 

linguísticos observados nas manifestações individuais – a fala;  

b) as características normais, comuns e mais ou menos constantes – primeiro 

grau de abstração: a norma; 

c) as características indispensáveis e funcionais – segundo grau de abstração: o 

sistema. 

 

Entende-se que a fala é uma realização linguística concreta e representa sempre 

um ato individual de criação ou recriação. 

A norma se constitui como um modelo abstrato e é uma realização coletiva que 

representa obrigações impostas numa dada comunidade linguística. É o modelo de como 

funciona.  

É justamente no nível individual da linguagem que refletimos sobre os diversos 

usos linguísticos situados de acordo com o caráter social das normas gramaticais orais e 

escritas. A reflexão e o conhecimento de toda esta diversidade normativa, incluindo a 

norma de prestígio, apontam para a competência linguística do alunado. 

Os fatos de sistema são modelos abstratos, constituídos por oposições 

funcionais. O sistema representa o que funciona. Se, por exemplo, alguns falantes 

pronunciarem o plural do substantivo aldeão de formas variadas, como aldeãos, aldeães 

e aldeões, será compreensível que todas essas formas cumprem uma função no sistema, 

visto que todas identificam a pluralidade da forma substantiva. No entanto, somente 

uma delas estará de acordo com a norma de uma determinada comunidade linguística, 

seja a de prestígio [exemplar] ou outra. “A reflexão apurada sobre os fatos de sistema, 

após análise dos usos linguísticos, também contribui para a cognição do saber científico 

basilar sobre as coisas”. Cavaliere (2005, p.169). 
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De acordo com Palomo (2010), nesta tríade coseriana, fica clara a ideia da 

impossibilidade de se ensinar o sistema de uma dada língua sem antes recorrer aos 

níveis da norma e da fala, ou ainda apenas considerar uma única norma, como a 

exemplar. 

 

Compreender os mecanismos de funcionamento de um 
sistema linguístico é fundamental para o sucesso de 
qualquer ato comunicativo, em qualquer situação. Mas 
para tanto, é necessário conhecer as possibilidades que 
esse sistema oferece. Isto, por sua vez, só se consegue 
através de uma investigação do uso linguístico, ou seja, 
da observação da formação de inúmeras variantes 
presentes nos atos de fala. Acrescentando-se o estudo 
das diversas normas e subnormas e o da articulação 
destas em relação ao sistema e à fala, estarão criadas 
condições para o estudo da constituição da “gramática” 
do sistema. (PALOMO, Sandra Maria Silva. Sistema/Norma/Fala e o ensino 

de língua Materna. USP. <http://www.hottopos.com/vdletras7/sandra.htm> Acesso 

em 11 de maio de 2010). 

 

 

A teoria coseriana, longe de estabelecer mudanças de nomenclaturas ou ainda 

incitar propostas controvertidas e pouco produtivas sobre o ensino de língua (o que 

muito tem sido realizado), traz a lume os problemas conteudísticos e metodológicos do 

ensino de língua materna, além de possibilitar uma maior compreensão do objeto 

linguístico e do foco sob o qual deva ser estudado e ensinado. 

Para Coseriu (1980: p. 91), à distinção dos três níveis de linguagem 

correspondem também três tipos de conteúdos linguísticos: a designação, o significado e 

o sentido. 

O plano universal da linguagem, a que se referem o saber elocucional ou o 

conhecimento de mundo, tem como conteúdo o que o mestre romeno chama de 

designação, ou seja, a relação entre uma expressão linguística e a realidade concreta, ou 

entre signo e “coisa” designada. O juízo que se impetra neste plano da linguagem é a 

congruência ou a incongruência, como vimos anteriormente. De acordo com Garcia 

(2006, p. 34) se considerássemos, por exemplo, o célebre texto chomskiano2 “Incolores 

ideias verdes dormem furiosamente” em relação com a realidade fantástica ou 
                                                           
2 A expressão chomskiano faz referência à análise linguística realizada pelo linguista americano Noam 
Chomsky. 
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imaginária, com linguagem conotativa, certamente teríamos um juízo congruente, visto 

que a expressão linguística supracitada só pode mesmo se relacionar a uma realidade 

metafórica ou criada pela imaginação. Se, ao contrário, a expressão designar a realidade 

concreta, teremos o juízo de incongruente, visto que ideia, sendo ser inanimado, não 

dorme ou manifesta sentimentos, e sendo ser de caráter abstrato, não é provido ou 

desprovido de cor. 

A gramática descritiva refere-se ao plano histórico da linguagem. O seu saber é 

idiomático, que consiste basicamente no sistema de uma determinada língua, em regras 

que permitem ao falante compreender o falado e falar; o tipo de conteúdo que a este 

saber se subjaz é o significado, conteúdo de um signo ou de uma expressão. O juízo que 

se impetra em relação a este saber é o correto ou incorreto. Se, por exemplo, produz-se 

um texto em que a norma culta da língua portuguesa seja exigida, e, contudo, faz-se 

menção às variantes linguísticas populares, haveria o juízo de incorreto impetrado ao 

texto. O mesmo aconteceria se fosse produzido um texto de acordo com a variante de 

prestígio em um bate-papo informal entre amigos. 

Percebe-se que é a situação que determina os usos linguísticos, a gramática a ser 

utilizada nos textos. Este é o plano individual da linguagem. É onde a língua se 

concretiza e entra em funcionamento. O seu saber é o expressivo. O conteúdo 

subjacente a este saber é o sentido, o que o texto exprime além da designação (a 

referência à realidade concreta). O seu juízo é o adequado ou inadequado. A 

linguística descritiva tem-se debruçado neste plano da linguagem.  

Não obstante nos dias de hoje a maior parte dos currículos e planejamentos da 

disciplina Língua Portuguesa, em função das pesquisas e dos avanços conceituais e 

metodológicos em Linguística Textual, se apresentar calcada no plano individual da 

linguagem, que é o nível do discurso ou do texto, a práxis em sala de aula ainda 

permanece a mesma: sem a formação adequada à função que exerce e sem 

fundamentação teórico-metodológica consistente, o professor de língua materna 

reproduz o ensino tradicionalista do qual ele mesmo é produto.  

Têm-se aqui dois problemas essenciais: o primeiro é propor, em consonância 

com as pesquisas e os estudos em Linguística Textual, reformulação conceitual e 

metodológica quanto ao objeto e finalidade do ensino de língua materna nos planos e 

currículos de língua portuguesa sem se levar em consideração as três dimensões da 

linguagem, indispensáveis ao pleno ensino/aprendizagem de língua materna; o segundo 
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problema diz respeito ao não estabelecimento de programas de formação continuada 

que garantam à docência condições basilares de se explorar e desenvolver a 

competência linguística dos estudantes.  

Em Coseriu (1992, p. 106), tem-se, como exemplo, o seguinte quadro: 

 

PLANO JUÍZO CONTEÚDO SABER 

Falar em geral Congruente/incongruente Designação 
(referência 

Elocutivo 

Língua particular Correto/incorreto Significado Idiomático 

Texto Adequado ou inadequado Sentido Expressivo 

 

A definição do objeto de estudo – os usos linguísticos -, assim como a exata 

delimitação do ponto de vista sobre o qual ele é analisado são fundamentais para o 

ensino e aprendizagem em qualquer área científica. A inobservância deste ponto de vista 

metodológico acaba resultando em um problema conceitual que, por sua vez, 

intensifica-se em todo processo de formação docente. As diversas correntes linguísticas 

não são exploradas e expostas com propriedade pelos futuros docentes nas faculdades 

de formação de professores. Eis a importante lacuna que, geralmente, é “preenchida” 

pelos manuais e compêndios didáticos em toda a educação básica. Esse fato só ratifica a 

importância dos programas de formação continuada dos professores por parte dos 

órgãos públicos e da constante análise dos currículos das faculdades de Letras, a fim de 

que os (futuros) docentes tenham condições de realizarem uma seleção apurada, 

consistente e consciente das obras didáticas a serem adotadas nos níveis fundamental e 

médio. 

 

2.2. SISTEMA, NORMA E FALA 

 

Pode-se afirmar que “uma língua histórica não é bem um sistema linguístico 

homogêneo e unificado, mas sim um diassistema, um conjunto mais ou menos 

complexo de dialetos, níveis e estilos de língua”. Coseriu (1980, p. 118). O mestre 
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romeno considera, desta forma, a coexistência de diversas línguas funcionais neste 

diassistema. Para ele, “a língua histórica é considerada a arquitetura da língua”, o todo 

constituído segundo técnicas historicamente determinadas; as línguas funcionais são 

consideradas como a estrutura da língua, e entram, de fato, em funcionamento nas 

atividades linguísticas ou nos atos discursivos. A metáfora é válida: a língua histórica 

refere-se à arte e ao saber historicamente adquiridos, que permitem a construção de 

textos nas mais diversificadas situações, regiões e estilos. Eis a relação entre arquitetura 

(arte e saber, a diversidade interna na língua, ou seja, a coexistência de estruturas 

diferentes, na mesma língua histórica, para funções análogas), considerada também 

sistema da língua histórica; e estrutura (a realização da arte, que pode apresentar 

diferentes ordens ou níveis de estruturação), a realização dos atos linguísticos em uma 

norma ou língua funcional determinada. 

 

ARQUITETURA DA LÍNGUA: SISTEMA DA LÍNGUA HISTÓRICA 

(saber e arte, coleção de línguas funcionais) 

ESTRUTURA DA LÍNGUA: LÍNGUA FUNCIONAL 

(realização de uma determinada língua funcional) 

Diatópicas Diastráticas Diafásicas 

Realizações 
linguísticas cujas 
diferenças referem-se 
ao espaço geográfico. 

Realizações linguísticas 
cujas diferenças 
referem-se ao estratos 
socioculturais da 
comunidade linguística. 

Realizações linguísticas cujas 
diferenças referem-se às realizações 
de um indivíduo em relação a outros. 

 

As variações não são tomadas apenas em relação a uma língua funcional e outra; 

na descrição de uma única língua funcional podem-se estabelecer diferenças diatópicas, 

diastráticas e diafásicas, visto que nenhum desses sistemas é homogêneo quando 

considerado a partir de um só ponto de vista. 

De acordo com Coseriu (1992, p. 153),  

 

ainda que prescindamos da dimensão diacrônica já dada 
no estado da língua, a competência linguística particular 
de um falante não corresponde à língua funcional 
estritamente homogênea. Por conseguinte, teremos de 
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seguir nos questionando quais variedades podem ser 
comprovadas nas línguas particulares e como se 
representam essas variedades na competência linguística 
particular dos falantes. 

 

 

 Diacrônica  

   

Variedade   

 sincrônica Diatópica (dialetos) 

  Diastrática (níveis de 

língua) 

  Diafásica (estilos de 

língua) 

 

2.3. O FENÔMENO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

A tríplice dimensão da linguagem, teoria já apresentada nos pressupostos 

teóricos desta pesquisa, colabora de forma lúcida e bastante coerente com a noção da 

variação linguística, fenômeno presente em todo ato textual, como um fato social e 

característico dos atos linguísticos. Isso ocorre porque, no nível individual do discurso, 

revela-se a expressividade discursiva de um falante ou de uma comunidade linguística, 

apontando para características discursivas ou fatores externos responsáveis por tal 

variação, como o espaço geográfico, os estratos socioculturais da comunidade ou as 

circunstâncias estilísticas de um mesmo falante. 

Há, além da variação causada por fatores externos, a variedade interna, ou 

gramatical, descrita na gramática de uma língua funcional. 

A língua histórica varia também em sua modalidade, falada e escrita. Ao 

contrário de tantos conceitos equivocadas, a fala não pode ser considerada mais 

“frouxa” que a escrita, assim como a escrita não pode ser considerada hirta em relação à 

fala. Inegável que fala e escrita possuam características distintas, como a sonoridade e a 

grafia. Mas somente se devem tecer considerações sobre fala e escrita a partir da análise 
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apurada de suas condições de produção e dos gêneros, orais e escritos, pelos quais os 

textos forem veiculados. 

A perspectiva dos textos a partir dos gêneros textuais orais e escritos, explorada 

pelos estudos do texto abordados pela Linguística Textual em diversos trabalhos 

acadêmicos, livros e manuais didáticos no momento da produção deste trabalho, não é 

novidade na linguística coseriana. A Tríplice Dimensão da Linguagem pressupõe, pela 

abordagem teórica clara e consistente, questões como as de gênero e variação textuais 

concernentes a um determinado uso linguístico. 

Destarte, a expressão oral em um evento acadêmico e a expressão escrita em um 

bilhete terão, respectivamente, modalidade oral e escrita, em que a primeira 

caracterizar-se-á pela formalidade, visto que há, para este tipo de evento e nesta 

configuração do falar, uma preparação escrita discursiva antes da expressão falada; e a 

segunda, embora escrita, caracterizar-se-á pela informalidade. 

As línguas históricas variam também quanto ao tempo. Daí dizer-se variante 

sincrônica e variante diacrônica. 

Não obstante o fenômeno da variação linguística ainda ser alvo de intensas 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, o assunto não é tratado com a diligência devida 

concernente ao seu grau de importância no ensino de língua materna. As concepções 

acerca deste fenômeno ainda são preconceituosas e limitadoras, e, por isso, impedem 

um ensino de linguagem que explore e exorbite todas as potencialidades textuais. 

Apesar dos diversos e apropriados trabalhos acadêmicos voltados ao tema e do 

posicionamento das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006) 

concernentes à variação linguística, o assunto ainda não é tratado significativamente no 

ambiente escolar, e, consequentemente, na sociedade. 

Propor aos estudantes reflexões sobre esse fenômeno linguístico é de 

fundamental importância ao ensino de língua portuguesa, à expansão da competência 

linguística, e, portanto, ao exercício da cidadania e à democratização da cultura. Isso se 

deve ao fato de que um texto pode não corresponder necessariamente a uma única e 

determinada língua funcional, embora a maioria dos textos, dependendo da situação em 

que é produzida, do gênero escolhido e de suas especificidades, é mais ou menos 

unitária: não encontramos em uma palestra acadêmico-científica, por exemplo, a mesma 

língua funcional atribuída a um discurso familiar, senão sob pena de quebra de 

protocolo.  
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Na narração literária, contudo, o autor pode atribuir ao narrador uma língua 

funcional diferente da atribuída às personagens, que também podem ser caracterizadas 

por línguas funcionais distintas. Essa capacidade de percepção e avaliação são bastante 

produtivas para que o aluno analise as potencialidades linguísticas da língua histórica, 

reflita sobre elas e perceba o labor artístico do literato também manifesto na 

constituição das personagens caracterizadas, através dos seus discursos, por lugares 

(regiões do país), estratos sociais (grupos socioculturais), estilo e personalidade, como 

no caso de José Dias, agregado da família em Dom Casmurro, que apresentava 

personalidade pedante pelo seu registro de superlativos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais direcionados ao Ensino Médio (2002), 

assim como as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006), 

propõem um ensino de língua materna que prestigie a participação crítica do alunado 

diante do fenômeno da variação linguística, inerente a qualquer idioma. No entanto, 

como se asseverou anteriormente, 

“para dar conta desse aspecto, alguns livros didáticos 
adotados por escolas urbanas, especialmente da cidade 
do Rio de Janeiro, desenvolveram atividades 
relacionadas, quase sempre, às variantes estigmatizadas 
sem, contudo, levar em conta a competição entre as 
formas linguísticas, bem como os contextos estruturais e 
sociais em que elas se realizam. Além disso, não se 
considera a variação parte da competência linguística de 
qualquer falante. A abordagem restringe-se à 
necessidade de levar o aluno a conhecer e respeitar os 
diferentes registros sociais e regionais.” (MEC – 
Ministério da educação e Cultura – Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio – Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias. Secretaria de Educação 
Médio e Tecnológia, 2006). 

 

A impressão deixada pela leitura de uma boa parte dos didáticos é a ideia de que 

só ocorre variação linguística na fala de pessoas de regiões interioranas ou de indivíduos 

com baixo grau de letramento. 

Na matriz de Língua Portuguesa da 3ª série do E.M. referente à prova do Saeb3, 

a variação linguística é abordada através de uma atividade pouco criativa e proveitosa: 

                                                           
3 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Funciona desde 1995, tendo sua última edição em 
2005. Tem a função de avaliar o ensino e a aprendizagem de matemática e língua portuguesa das 4ª e 8ª 
séries do ensino fundamental e também da última série do ensino médio das escolas urbanas e rurais, 
públicas e particulares de todo o território nacional. 
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Percebe-se, nesse exemplo de atividade, que a variação linguística é mencionada 

em avaliações do ensino, manuais e compêndios didáticos de língua portuguesa apenas 

como elemento caracterizador do domínio social do locutor ou do interlocutor. Não que 

esta abordagem seja equivocada; ela é, contudo, superficial e restrita, visto que os usos 

linguísticos são todos determinados pelo fenômeno da diversidade das manifestações 

linguísticas. 

A arte literária, por exemplo, se apropria deste fenômeno para engendrar traços 

de personalidade às suas personagens, além das suas características socioculturais. A 

análise dos efeitos adquiridos na narrativa literária elaborada, por exemplo, por frases 

curtas e entrecortadas, repleta de traços de oralidade, tal qual a criação literária dos 

chamados modernistas, pós-modernistas ou contemporâneos, pode evidenciar não 

somente as características socioculturais próprias das personagens, mas as situações, o 

local, as circunstâncias e as ações da narrativa na qual elas estão envolvidas.  

O romance “Sargento Getúlio”, escrito por João Ubaldo Ribeiro (1982: p. 16 a 

17), é um exemplo de texto que exige do leitor a compreensão da variação linguística na 

caracterização da personagem rústica. Toda a obra se configura na expressão do 

pensamento e do diálogo na narrativa (quase um monólogo, visto que só a personagem 

do Sargento manifesta o ato de fala), com discurso entrecortado, constantes traços de 

oralidade e mudança repentina do assunto abordado, o que poderia denotar ausência de 
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coerência, caso não refletíssemos sobre a tentativa de o autor aproximar ao máximo a 

escrita literária do pensamento e da fala da personagem, como se percebe no exemplo: 

 

A política não é bom em Aracaju. Política de macho é 
aqui. Diacho, até potó dá aqui dentro, já viu vosmecê? 
Um saqué desses verte água em sua cara e encalomba 
tudo, nunca mais sara. Amaro, nós dormimos no 
primeiro lugar aí, não aguento mais essa viagem. 
Diacho, até potó dá aqui dentro. Menino, pegava praga 
de mucuim na grama. Necessário untar o corpo de pó de 
enxofre com água e ficar quentando até a praga amainar. 
Fede como a desgrama e eu ficava todo coscorento e 
amarelo. Bicho ruim, mucuim. Cuidado quando deitar 
na cama, sempre se aprevina. Terceiro preceito. Por 
dormir desarmado morreu muito macho bom. Preciso 
comprar um rádio. Dá chique. O homem que matei na 
cama, matei a raça toda. 

 

O trabalho escolar com a variação linguística na literatura expressa as 

potencialidades do texto em uso, e não somente as características sociais pertinentes aos 

falantes, evocadas pelos atos linguísticos. É o que alude a professora Nilda Cabral 

(2006: p. 105), fazendo menção à literatura de cordel: 

 

Quando se considera que esse fenômeno literário, que se 
manifesta em um espaço geográfico definido, situa-se 
em um contexto sociocultural preciso e o documenta de 
forma única, mesmo um exame superficial deixa 
perceber as inúmeras possibilidades que apresenta como 
fonte para o conhecimento histórico e social do povo 
brasileiro e do português do Brasil. A língua dos textos – 
orais e impressos – ainda está, no entanto, por ser 
devidamente estudada, e a bibliografia estritamente 
linguística sobre o assunto é ainda muito reduzida. 

 

Como mencionamos no início deste tópico, a maior parte dos textos que 

circulam na sociedade apresenta mais de uma língua funcional em sua configuração. 

Portanto, a análise e o estudo da variação linguística devem ter destaque nas aulas de 

Língua Portuguesa, que visam à extensão da competência linguística dos estudantes. 

 

2.4. ATIVIDADE LINGUÍSTICA: TEXTO PRIMÁRIO E TEXTO 

SECUNDÁRIO 

 

Faz-se necessária, diante do exposto, a análise do termo texto e suas abordagens, 

que também têm propiciado certa confusão (ou confusão certa) no ensino de linguagens.  
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O linguista e filósofo Wilhelm Von Humboldt, mencionado por Carvalho (1979, 

p. 223), também faz menção ao fato de que a linguagem não é uma obra (érgon), mas 

uma atividade (enérgeia), em que, por um lado, é atividade, e, por outro, obra ou 

produto dela resultante. Esse produto da atividade divide-se em interno (o conhecimento 

do falante) e externo (a exteriorização deste conhecimento através dos signos). Segundo 

Herculano de Carvalho (1979, p. 225), o produto externo é o que conhecemos como 

texto, a obra do ato de fala, mais precisamente texto propriamente dito. Já o texto escrito 

é secundário ao texto propriamente dito, pois constitui unicamente sua fixação ou 

representação gráfica. 

Portanto, diante do exposto, não há como concordar com um plano de ensino 

que priorize apenas o texto como produto secundário (a fixação gráfica do texto ou o 

texto escrito). Pensamos como producente e eficaz em suas propostas um ensino de 

língua portuguesa que motive a atividade linguística e explore a interação verbal e, por 

conseguinte, seus produtos interno e externo.  

Por muitos anos, inclusive, pensou-se em texto, no ensino tradicionalista, com a 

equivocada noção de algo acabado, pronto, imodificável; mais tarde, o texto foi 

concebido somente para avaliar se os rudimentos de gramática normativa estavam bem 

sedimentados pelos alunos. Hoje, em função dos intensos trabalhos em Linguística 

Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa, o texto começa a ser considerado em todas 

as suas facetas: como enérgeia (atividade) e érgon (produtos interno e externo, que 

compreendem o produto primário; e como produto secundário, que compreende a 

fixação ou representação gráfica do produto externo). 

Partindo dos pressupostos supracitados, as aulas de produção e interpretação de 

textos têm fundamentação consistente e razoável garantida. Geralmente, nas aulas de 

língua portuguesa, a interpretação textual é aplicada somente para se garantir o 

cumprimento do currículo. Não há um trabalho que explore a complexidade dos 

processos comunicativos necessários à interpretação de textos: as questões relativas ao 

gênero que, como espécie, pertence ao ato verbal; ao sujeito que emite ou transmite 

algo; ao texto chamado de mensagem ou discurso e a um segundo sujeito que recebe o 

transmitido. O emissor é o sujeito ativo por excelência, já que é ele que dá o primeiro 

impulso a todo processo do ato linguístico. Não se deve, por isso, encarar o sujeito 

receptor de forma estritamente passiva. Ele também age desempenhando a sua parte 
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própria no ato iniciado pelo emissor, parte que consiste em compreender a mensagem 

veiculada pelo emissor. 

Para Carvalho (1979, p. 351), o processo interpretativo comporta, 

essencialmente, três fases, das quais as duas primeiras podem ser consideradas como 

etapas sucessivas de uma só, puramente linguística, que consiste em: 1º) identificação 

das entidades linguísticas de que se compõe o texto (identificação dos significantes); 2º) 

identificação dos respectivos valores significativos (identificação dos significados); 3º) 

identificação da realidade ali e naquele momento designada. É esta última fase que 

constitui precisamente a compreensão, meta e termo final do processo interpretativo. 

Isso quer dizer que a parte que no ato verbal cabe ao sujeito receptor só está concluída e 

só é perfeita quando este, passando sucessivamente pelas etapas puramente linguísticas, 

ou seja, identificando corretamente significantes e significados, alcançar, identificando-

a corretamente, a realidade extralinguística mentada e a ele transmitida pelo sujeito 

emissor.  

Portanto, neste complexo do processo comunicativo, podemos definir a 

compreensão, meta final do processo interpretativo e do próprio ato de comunicação no 

seu todo, como a perfeita coincidência entre o intendido (o que está na intenção do 

emissor) e o entendido (o que foi compreendido pelo receptor). A ineficácia na 

compreensão e interpretação dos textos é oriunda do desacordo entre intendido e 

entendido. Sobre este desacordo, filosofou Paulo Leminski (1987, p. 22): “Mas falo. E, 

ao falar, provoco \ nuvens de equívocos \ (ou enxame de monólogos?) ...”. 

O desequilíbrio entre intendido e entendido é ainda usado na criação dos efeitos 

de humor em diversos gêneros textuais e pode ocorrer em qualquer das três fases 

relativas ao processo interpretativo: quer falha na identificação dos significantes, quer 

na identificação dos significados, quer na realidade naquele momento designada. Em 

qualquer dos casos, se procurarmos a razão ou as condições determinantes desse 

desacordo, poderemos reduzi-las a três: a deficiência do instrumento comunicativo (a 

língua usada), o desacordo entre os saberes e as formas mentais dos sujeitos envolvidos 

na atividade comunicativa e a deficiência acidental ou permanente quer do emissor quer 

do receptor.  

Para a realidade de uma diversidade de alunos da rede pública de ensino, a 

escola se mantém como lócus privilegiado de promoção, produção e disseminação de 

cultura e conhecimento. Diante deste aspecto, a escola pouco se tem posicionado como 
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espaço de expansão de conhecimento contínuo e progressivo, com o objetivo de 

exercitar a produção e compreensão dos mais diversos tipos e gêneros textuais.  

 Desta forma, Coseriu (1980, p. 91) situa o ensino de língua portuguesa também 

de acordo com o plano universal da linguagem, cujo saber é o elocucional. Este saber 

refere-se aos princípios gerais do pensar, independente do sistema linguístico em que 

esteja manifesto. No texto “Policiais e traficantes se confrontam sem uma trégua 

definitiva”, não há erro ou inadequação, mas incongruência, visto que a palavra 

“trégua” possui matiz semântico de temporalidade, mas o seu adjunto adnominal 

“definitiva”, com matizs emântico estático e permanente, não se relaciona 

congruentemente com a palavra anterior.  

Espera-se que os estudantes do ensino médio tenham a capacidade de refletir e 

respeitar as regras gerais do pensamento na produção dos textos primários e secundários 

e nos diversos usos linguísticos; produzam seus textos adequando-os aos contextos de 

produção, que envolvem gênero, situação e interlocução e, por fim, saibam usar 

corretamente a norma de prestígio. 

 

2.5. A LINGUAGEM LITERÁRIA 

 

Coseriu (1993, p. 29-47) disse que “se é certo que os textos têm sentido, os literários 

se apresentam como construção de sentido”.  

O emprego da linguagem no local de trabalho, na escola e nas diversas situações em 

que o humano se insere configura-se nos usos linguísticos. O emprego da linguagem na 

literatura não se configura um uso particular, “mas representa a plena funcionalidade da 

linguagem ou a realização de suas possibilidades, de suas virtualidades”. A língua deve 

ser estudada em relação à literatura, e vice-versa:  

 

1. analisar as potencialidades retóricas e persuasivas do discurso literário é mais 

que estudar gramática em uso, é explorar de forma íntegra as virtualidades 

textuais; as construções idiomáticas selecionadas no texto; os processos 

comunicativos envolvidos na produção do discurso. 

 

2. no estudo da literatura relacionada à língua, explorar as possibilidades dadas 

pela relação com outros textos, a que chamamos intertextualidade.  
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3. Em relação com a língua, deve-se explorar, na literatura, as possibilidades dadas 

pela relação com a experiência, com o saber das coisas, quer na experiência, 

quer na cultura.  

 

4. A literatura estudada em relação com a língua deve, ainda, considerar as 

possibilidades dadas pela relação material e/ou de conteúdo de uns signos com 

os outros. Segundo Freud (1996, p. 42), no chiste atribuído a Schleiermacher, 

teólogo e filósofo alemão, há relação material e de conteúdo entre os signos em 

destaque: “Eifersucht [o ciúme] é uma Leidenschaft [paixão] que mit Eifersucht 

[com avidez procura] o que Leiden Shafft [causa dor]”.  

 

5. As possibilidades dadas pela relação do signo com a coisa designada também 

devem ser levadas em consideração. Estas possibilidades, conforme salienta o 

linguista romeno, são as que se utilizam na harmonia imitativa, sobretudo na 

poesia, com o descrever ao mesmo tempo por meio da palavra.  

Embora a concepção do ensino de língua associado à literatura tenha sido 

inserida no programa da disciplina Língua Portuguesa na matriz curricular de 2010, 

pouco se alterou significativamente em relação à abordagem e à metodologia do ensino 

de Língua Portuguesa/Literatura no ensino médio. Também não se atentou para a 

necessidade da carga horária que condissesse com tal proposta de ensino/aprendizagem.  

Nos dois últimos anos do ensino médio, a carga horária de Língua 

Portuguesa/Literatura foi reduzida de seis tempos (de 50 min cada tempo nos primeiro e 

segundo turnos; de 40 min cada tempo no terceiro turno) - em que quatro eram 

destinados à Língua Portuguesa; e dois, à Literatura -, para quatro tempos. Se em seis 

tempos a exploração de temas pertinentes à concepção de linguagem, gramática, 

literatura, produção e interpretação de textos ficava bastante estática e limitada, em 

quatro tempos tornou-se um desafio utópico. 

Há de se considerar, diante deste fato, que os sistemas de ensino precisam rever 

o grau de importância do ensino de língua portuguesa na educação básica, adequando a 

carga horária da disciplina a sua devida relevância na formação humanística, crítica e 

social dos escolares e na preparação aos estudos superiores. 
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3. GRAMÁTICA, TEXTO E ENSINO 

 

De acordo com Coseriu (1978, p. 130), há dois tipos de gramáticas: uma refere-

se à técnica propriamente dita, o saber entrar em atividade linguística correspondente a 

uma língua determinada; a outra se refere ao saber descrever e investigar a técnica 

linguística propriamente dita, ou seja, a investigação da primeira gramática. A esse 

último tipo de gramática chamamos de metalinguagem. 

Os três níveis da linguagem, teoria do mestre romeno Eugenio Coseriu, 

apresentada nos pressupostos teóricos desta pesquisa, - o do falar em geral, o da língua e 

o do texto – aplica-se também ao termo gramática. Tem-se uma gramática relativa a 

cada campo do saber linguístico: a gramática do falar em geral, a gramática de uma 

determinada língua histórica e a gramática do texto. 

A gramática geral ou teoria gramatical seria aquela cujo propósito consiste em 

definir as categorias verbais – partes do discurso -, as categorias, as funções e os 

procedimentos gramaticais. Esta gramática, visto que concerne ao falar em geral, trata 

da definição das categorias universais da linguagem. Desta forma, pode-se definir 

verbo, adjetivo, substantivo, pois essas são categorias da linguagem e estão presentes 

em todas as línguas historicamente determinadas. Através desta elucidação, fica claro 

que toda definição gramatical se refere a uma categoria universal da linguagem. 

A gramática de uma língua histórica é aquela voltada à descrição de uma 

determinada língua funcional. Sua função, portanto, é descritiva. Entende-se, assim, que 

seria totalmente absurdo dizer “defina as categorias nominais em português”, ou 

“defina os verbos em inglês”. Entendemos que, ao tratarmos de uma determinada língua 

histórica, estaremos diretamente associados às características descritivas dessa língua, 

levando em consideração as diversas línguas funcionais coexistentes em seu sistema. A 

gramática prescritiva, por exemplo, aquela que se refere à descrição da norma de 

prestígio, é a mais utilizada nas aulas de língua portuguesa. O problema metodológico e 

conceitual de sua abordagem é a cristalização do ensino de língua portuguesa pela 

descrição de uma única variação da língua histórica considerada de prestígio no seio da 

comunidade: a norma culta. Percebe-se que esta abordagem tradicional e cerceadora da 

criatividade linguística do alunado possui dimensão prescritivista e restritiva. O ensino 

de língua portuguesa acaba relegado à simples caracterização das categorias gramaticais 

de uma determinada língua funcional, sobretudo as referentes à norma de prestígio.  
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Não há novidade, portanto, quando se diz que a abordagem tradicionalista ao 

ensino de gramática nas escolas secundaristas é óbvia, estéril e superficial. A prescrição 

não pode ser tomada como um fim em si mesma, presente na universalidade dos atos 

linguísticos.  

Não afirmamos, contudo, que a dimensão prescritiva deva ser expurgada do 

ensino de língua portuguesa, sobretudo no ensino médio, nível do ensino em que os 

estudantes devem ser habilitados a tecer reflexões sobre os diversos usos linguísticos, 

ou seja, devem ser habilitados a tecer considerações metalinguísticas. 

Nos manuais didáticos há um verdadeiro “caça às bruxas” à gramática 

normativa. A própria palavra “gramática” tem sido evitada pelos didáticos, como se 

observará na análise do corpus da obra pesquisada. Ao contrário do que percebemos nos 

compêndios e manuais didáticos, a gramática normativa deve ser tomada no ensino de 

língua materna associada à gramática descritiva. Desta forma, os estudantes refletem 

sobre a gramática associada às situações, aos contextos de produção e de interlocução.  

Coseriu (1980, p. 91), em sua teoria da Tríplice Dimensão da Linguagem, 

apresenta uma terceira distinção de gramática: a gramática do nível individual, do 

discurso, a gramática do texto ou gramática textual. É nessa gramática que se 

apresentam certos aspectos linguísticos justificáveis em razão de um determinado texto 

ou ato linguístico. Nela podemos, por exemplo, analisar a sequência textual machadiana 

criada para caracterizar o narrador-personagem do célebre romance “Memórias 

Póstumas de Brás Cubas”: “Eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor”. Na 

análise meramente metalinguística, destituída dos contextos de produção textual, autor e 

defunto seriam palavras descritas como adjetivos. No texto, percebemos que as suas 

funções são atualizadas conforme o uso: ora figuram como adjetivos, ora como 

substantivos.  

Nos exemplos: 

(1) “Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que 

é: famisgerado... faz-me gerado... falmisgerado... familhas-gerado...?” (GUIMARÃES 

ROSA, 2005, p. 55). 

(2)“João era fabulista? fabuloso? Fábula?” (Carlos Drummond de Andrade, na 

poesia “Um chamado João”, em GUIMARÃES ROSA, 2005, p. 15, versos 1 a 3). 
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Percebemos que, em (1), temos contato com uma gramática pertença a uma 

determinada comunidade linguística. É importante que, nos textos literários, o alunado 

perceba as diversas descrições das línguas funcionais através dos discursos emitidos 

pelas personagens, que servem para caracterizá-las quanto à estratificação social, quanto 

à idade ou quanto à região de onde se originam Percebe-se o caráter descritivo da 

linguagem nesse excerto de Guimarães Rosa. 

Em (2), o poeta Carlos Drummond de Andrade refere-se ao mesmo João 

Guimarães Rosa, fazendo uso do sistema da língua para, através do radical fabul- e dos 

sufixos formadores de adjetivos –oso e –ista, tentar encontrar o melhor termo que 

caracterize e qualifique o literato. No exemplo citado, percebe-se que o substantivo 

fábula é mencionado também com caráter especificativo e qualificativo, fato lingüístico 

que não seria levado em consideração em uma perspectiva gramatical metalinguística e 

classificatória destituída da reflexão sobre as potencialidades dos usos 

linguísticos.Como consequência, o caráter qualificativo da palavra fábula, no texto, 

seria preterido: o signo “fábula”, tomado como elemento qualificativo, seria 

caracterizado, de forma mecânica e destituída do contexto de produção do texto, como 

“substantivo”. 

Essas reflexões sobre os usos linguísticos somente são possíveis a partir das 

análises realizadas através da gramática descritivo-prescritiva4, e não apenas unicamente 

descritiva ou unicamente prescritiva. 

A gramática normativa tem a sua importância e o seu lugar no ensino de língua 

portuguesa no nível médio, visto que, nesta etapa da educação básica, espera-se que o 

alunado leia, interprete e produza textos utilizando a norma de prestígio, preparando-se 

e habilitando-se a progredir como cidadão consciente, no mundo acadêmico, no 

universo de trabalho e em outras instâncias sociais.  

No entanto, a gramática descritivo-prescritiva permite que o alunado deste nível 

de ensino exercite sua capacidade crítica, reflita sobre os diversos usos linguísticos nos 

                                                           
4 Sabe-se que a norma de prestígio é uma descrição do sistema da língua histórica. No entanto, quando 
nos referirmos ao termo descritivo-prescritivo, estaremos fazendo referência à necessidade de os 
professores, os planejamentos de curso de língua materna e os manuais e compêndios didáticos do ensino 
médio se dedicarem às potencialidades linguísticas manifestas nas diversas línguas funcionais 
coexistentes no sistema linguístico da língua portuguesa. 
 

 



35 

 

textos orais e escritos e, assim, apreenda e compreenda cada vez mais a dimensão social 

da linguagem verbal como atividade manifestativa e cognoscitiva. 

Nota-se que esta abordagem da gramática só ocorre no exercício contínuo da 

atividade linguística: na leitura, na interpretação e na produção dos diversos tipos e 

gêneros textuais produzidos em situações e contextos reais e distintos.  

Segundo a professora Dra. Terezinha Bittencourt (UFF e ABF)5, a partir da 

década de 80, a linguística textual muito contribuiu comestudos de linguagens no Brasil. 

Tornou-se consenso que o ensino de língua portuguesa devesse prestigiar o texto não 

como pretexto para aulas de metalinguagem, mas como objeto formal e material de 

ensino6. Desde então, muitos trabalhos colaboraram com o ensino de linguagem, outros 

nem tanto. O fato é que muita confusão acerca de texto e gramática foi criada: 

abordagens confusas, ausência de fundamentação teórica e excesso de nomenclaturas 

sobre um mesmo objeto.  

De 1980 até os nossos dias, a meta a ser atingida no ensino de língua portuguesa 

ainda é raridade: aulas que permitam que o alunado entre em atividade linguística. De 

acordo com Gadotti (2009, p. 58), Rubem Alves, professor e filósofo, já aludira sobre “o 

papel disciplinador da escola, que transforma seres vivos em seres autômatos”. Segundo 

Gadotti, Alves propõe “transformar a escola ‘no lugar da fala”. A tarefa do professor, 

segundo ele, é fazer que seus alunos “sejam capazes de colocar suas ideias em ordem, a 

ponto de virarem tese de doutoramento”. Em outras palavras, a tarefa do professor é 

fazer que seus alunos entrem em atividade linguística falada e escrita, produzindo textos 

primários e secundários. 

Como exposto nos pressupostos teóricos deste trabalho, o texto é uma obra, e a 

atividade linguística é uma atividade. Não há possibilidade de se cobrar a obra isenta de 

sua atividade produtora.  

O ensino de língua portuguesa e o ensino das demais disciplinas que compõem o 

currículo do nível médio devem conduzir os estudantes secundaristas às reflexões sobre 

temas da realidade que possam gerar debates e produções textuais orais para que, em 

                                                           
5 Teorias linguísticas aplicadas ao ensino de português”, acesso em 20 de fevereiro de 2011. 
 
6 Objeto formal: a finalidade do ensino, a habilidade de produzir e interpretar textos diversos em língua 
materna; objeto material: o texto como material de ensino. 
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seguida, essas produções sejam escritas de acordo com a norma exigida nas produções 

textuais escolares. 

Um relevante aspecto sobre o ensino de gramática no ensino médio vislumbra, 

particularmente, o ensino conjunto de língua e literatura, fato que já vem sendo 

pretensamente realizado, desde 2010, pelas escolas públicas do Estado do Rio de 

Janeiro. Segundo Coseriu (1993), língua e literatura não podem ser ensinadas 

racionalmente em separado, visto que constituem “uma forma conjunta, na realidade, 

uma forma unitária de cultura com dois polos diferentes”. A literatura representa a 

plenitude funcional da linguagem. Sua compreensão e apreensão não se limita à 

competência idiomática ou ao conhecimento de uma determinada língua funcional, mas 

refere-se a todas as formas do saber linguístico. Por isso afirmamos que o texto literário 

deve ter, sobre todos os outros gêneros textuais, destaque e prioridade no ensino de 

linguagem, sobretudo no ensino médio. 

Há de se ressaltar que, em hipótese alguma, temos a pretensão de propor um 

ensino de linguagem totalmente destituído de conteúdo e abordagem gramatical 

prescritiva. Nossas críticas se voltam ao ensino de metalinguagem, calcado na 

memorização de nomenclaturas gramaticais, vazio e destituído de reflexão sobre os 

diversos usos linguísticos nos textos, orais e escritos, produzidos nas diversas situações 

cotidianas.  

Ratificamos, desta forma, a importância do ensino de gramática que, nesta etapa 

da educação básica, propõe-se ao aprofundamento de conceitos metalinguísticos, visa às 

práticas sociais e aos estudos futuros, e, segundo a LDB (1996) e os documentos 

orientadores do ensino de língua portuguesa no nível médio, aspira à reflexão sobre a 

linguagem e seus usos, levando o aluno a estender sua competência linguística (o 

conjunto do seu saber elocucional, idiomático e expressivo), considerando que, devido 

ao seu caráter social, a linguagem está intimamente relacionada à sociedade na qual ela 

emerge, como refletiu Coseriu (1993): 

O ensino deve estimular no linguístico a reflexão 
linguística, assinalar fatos que se sabe que têm tais e 
quais funções estruturais para que o aluno continue 
pensando e descubra outros fatos análogos, a fim de que 
tome consciência da língua e das possibilidades da 
linguagem e estimule, ao mesmo tempo, a criatividade 
linguística. 
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4. OS DOCUMENTOS OFICIAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO 

MÉDIO 

 

Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) são o conjunto de textos 

organizados por área de conhecimento – Linguagem, Código e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias – e níveis de progressão escolar, destinados à modalidade de ensino que a 

LDB (1996) denominou como “Educação Básica, constituída da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio”, institucionalizadas em, pelo menos, doze etapas 

seriadas. A duração obrigatória do ensino fundamental foi ampliada de 8 a 9 anos, pelo 

Projeto de Lei nº 3.675/04, passando a abranger a alfabetização (fase anterior à 1ª série, 

com matrícula obrigatória aos seis anos) que, até então, não fazia parte do ciclo 

obrigatório. A Lei (11.114/05) ainda deu como prazo até o ano 2010 para Estados e 

Municípios se adaptarem à proposta mencionada. Há três tipos de PCN: 

 

Ensino Fundamental – 1º ao 2º ciclo (1º ao 5º ano); 

Ensino Fundamental – 3º ao 4º ciclo (5º ao 9º ano); 

Ensino Médio – (1ª à 3ª série). 

 

De acordo com Kuenzer (2007, p. 12 e p. 17), o ensino médio ou secundário de 

2º ciclo não existia no Brasil. Ele passa a se estruturar como curso, com estudos 

regulares, em 1942, com a Reforma Gustavo Capanema. Apenas em 1961, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se manifesta pela 

primeira vez a articulação completa entre os ramos secundários de 2º ciclo e 

profissional, para fins de acesso ao ensino superior. Em 1971, com a Lei de Diretrizes e 

Bases do Governo Militar, a equivalência entre os ramos secundário e propedêutico é 

substituída pela obrigatoriedade da habilitação profissional para todos os que cursassem 

o que passou a ser chamado de ensino de 2º grau. Dessa forma, a educação voltada para 

o trabalho passa a fazer parte integrante do currículo de 1º e 2º graus, na parte de 

formação especial, que tinha como objetivo a sondagem de aptidões e a iniciação para o 

trabalho no 1º grau e a habilitação profissional no 2º grau em relação com as 

necessidades do mercado de trabalho local ou regional, através de levantamentos 

periodicamente renovados. 
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Desde 1996, no Brasil, corresponde ao ensino médio a etapa do sistema de 

ensino equivalente à última fase da educação básica, cuja finalidade é o aprofundamento 

dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a formação do cidadão para a 

vida social e para o mercado de trabalho, e o conhecimento básico necessário para o 

estudante ingressar no ensino superior. 

Mudanças sociais e políticas ocorridas na história do país desde a 

democratização do ensino público nas décadas de 60 e 70, associadas às novas 

perspectivas nos estudos da linguagem e aos constantes desencontros conceituais e 

metodológicos no ensino de língua portuguesa motivaram o desenvolvimento dos 

seguintes documentos voltados à última etapa da educação básica: os PCNEM 

(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 2002), PCN+ (2002) e as OCEM 

(Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 2006), complementares aos 

PCNEM. Mais extenso e detalhado, este último documento, as OCEM7, “foi elaborado a 

partir de ampla discussão com as equipes técnicas dos sistemas estaduais de educação, 

professores e alunos da rede pública e representantes da comunidade acadêmica” 

Todos os documentos supracitados objetivam o aprimoramento do educando 

como ser humano, sua formação ética e o desenvolvimento de sua autonomia intelectual 

e de seu pensamento crítico, e são fundamentados pela LDB (9394/96). 

Nesta pesquisa, delimita-se a análise ao didático do nível médio, etapa final da 

educação básica, e, portanto, dá-se maior ênfase às OCEM, que versam sobre: 

1. o perfil desejado para o egresso do ensino médio e as relações estabelecidas 

entre o ensino médio e o ensino fundamental.; 

2. a identidade da disciplina Língua Portuguesa tanto no que se refere aos estudos 

acadêmico-científicos desenvolvidos no âmbito da universidade quanto no que 

diz respeito a seu papel ante as demais disciplinas; 

3. os princípios fundamentais que sustentam a concepção de língua e de linguagem 

e de seu ensino e aprendizagem defendida no documento; 

                                                           
7<http://portal.mec.gov.br/index.phpoption=com_content&view=article&id=13558&Itemid=859> Acesso 
em 20 de fevereiro de 2011.  
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4. os parâmetros orientadores da ação pedagógica que decorrem do ponto de vista 

adotado no documento. 

 

Prioriza-se, no documento, o exercício do trabalho com o texto, desde que este 

seja visto como uma totalidade que só se alcança através do trabalho conjunto de 

construção de sentidos, no processo de produção e /ou recepção dos textos em suas 

múltiplas dimensões: linguística, textual (gênero discursivo), sociopragmática e 

discursiva e cognitvo-conceitual. 

O documento também aborda a questão da necessidade de se trabalhar, no 

ambiente escolar, a diversidade textual (textos que circulam na sociedade). Não prioriza, 

no entanto, o texto literário, fato que, veementemente, discordamos fundamentadosnos 

pressupostos teóricos, já expostos nesta pesquisa, sobre a importância 

dostextosliteráriosno ensino de língua portuguesa- Coseriu (1993).  

Se ainda hoje o egresso do ensino médio não possui habilidades de leitura e 

produção de textos, ou agrega diversas dificuldades nesses processos, isso não se deve 

ao fato de a escola ter, durante anos, selecionado o texto literário como o texto 

paradidático por excelência, mas sim ao fato de a escola não ter desenvolvido e 

abordado o trabalho com o texto literário de forma plena e satisfatória. O problema 

também se refere ao fato de os estudos literários no ensino médio serem concebidos 

como estudos de metaliteratura8. 

O texto literário é o texto por excelência, uma vez que requer processos 

cognitivos mais densos para sua produção/interpretação. Logo sua prática de 

leitura/escrita deve exorbitar quaisquer outros gêneros textuais que circulam no seio da 

sociedade. 

Em relação à bibliografia das OCEM (2006), estranha-se a criação de um 

documento centrado em representantes de múltiplas e diversas teorias linguísticas que, 

                                                           
8 Considera-se, nesta pesquisa, metaliteratura em relação à metalinguagem: o ensino ensimesmado de 
literatura, sua teoria, métrica etc. A literatura propriamente dita, ou seja, a leitura e a apreciação dos textos 
literários não são exploradas nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro por motivos diversos: 
despreparo dos profissionais da educação, falta de material a ser utilizado por todos os alunos, ausência 
de abordagens significativas sobre literatura nos manuais didáticos. 
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muitas vezes, não chegam sequer a serem estudadas pelos acadêmicos das faculdades de 

Letras, futuros professores das redes pública e particular de ensino. 

É notável que, nas OCEM (2006), se evite a seleção do termo “gramática”, 

senão para tecer considerações sobre a visão tradicionalista do ensino que perdurava nos 

anos 60. Por isso mesmo entendemos o porquê de os didáticos evitarem esta seleção 

lexical: a palavra é evitada nesse documento, mas a metalinguagem que fundamentava 

as aulas de língua portuguesa da época é evocada. Menciona-se o fato deque o texto 

estava em sala de aula, mas sua abordagem era estritamente metalinguística; o texto 

propriamente dito e a construção da configuração textual eram desprezados no ensino. 

Com o intuito de desestigmatizar a característica normativa da palavra 

“parâmetro”, relativa aos PCNEM (2002), foram instituídas as Orientações Curriculares 

Nacionais (2006), que, por sua vez, geraram a “Reorientação Curricular”, projeto 

realizado com docentes da educação básica do Estado do Rio de Janeiro, que explicita a 

preocupação com a necessidade de reflexão contínua e progressiva sobre o ensino de 

língua portuguesa, seu objeto de ensino e seu público-alvo. A reorientação curricular 

funcionou, ainda, como um “rascunho” para o documento que seria adotado mais 

adiante, em 2011: o Currículo Mínimo. 

De acordo com a LDB (1996), que estabelece uma composição curricular 

mínima obrigatória ao ensino, em 2011, no início do ano letivo, foi apresentado o 

Currículo Mínimo, que se dispõe, em sua introdução, a orientar o ensino/aprendizagem 

na rede pública Estadual de ensino, a princípio, no Estado do Rio de Janeiro. 

Caracterizado pelo determinante “mínimo”, o documento se propõe a condensar todas 

as diretrizes em planos de curso. Dividido por áreas do conhecimento, prioriza o ensino 

de língua portuguesa tendo como foco o texto e as reais situações de comunicação, e se 

propõe a buscar uma articulação proveitosa entre atividades de leitura, escrita e 

aquisição de conhecimentos de fundo gramatical. No entanto, na análise cautelosa dos 

planos de curso contidos no Currículo Mínimo, percebeu-se, já no primeiro contato com 

docentes no início do ano letivo, inquietante desorientação no que diz respeito às novas 

arremetidas no ensino de linguagem nos níveis fundamental e médio. Cria-se, mais uma 

vez, um vetor extremado e confuso: se o ensino de metalinguagem pela metalinguagem 

(o entendimento da nomenclatura gramatical como eixo principal e centralizador do 

ensino de linguagem), é, comprovadamente, contraproducente, nota-se, neste momento, 
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um outro desvio de perspectiva: o ensino do texto pelo texto, ou o metatexto9. As 

próprias OCEM (2006, p. 22) apresentam o risco em relação à apropriação dos estudos 

que têm sido desenvolvidos: o de que sua abordagem em sala de aula se limite à mera 

identificação e classificação de fenômenos linguísticos num dado texto.  

Sobre este fato, já há professores que, tentando modernizar suas aulas, peçam em 

seus exercícios para que os estudantes classifiquem, por exemplo, os processos de 

coesão referencial: se por elipse, se por pronome pessoal do caso reto, se por pronome 

demonstrativo. O que isso representa para o ensino de língua materna? A mesma 

metalinguagem, no entanto mascarada em forma de estudos sobre o texto. Perigosa, 

visto que conduz ao equívoco de se considerar o estudo de linguagem pleno na escola, 

uma vez que tem como fundamento o texto, assim como direcionam as OCEM (2006). 

Não há como sustentar um ensino de linguagem que priorize o texto sem se levar 

em consideração os aspectos dimensionais da linguagem, o exercício dos saberes 

linguísticos envolvidos na produção/interpretação dos mesmos.  

Mais uma vez, em Coseriu, encontra-se orientação basilar para, em meio a tantos 

desencontros e desvios teórico-metodológicos, compreender o objeto e os objetivos de 

ensino de língua portuguesa no nível médio. 

É fato que o texto, ou seja, a concretização da linguagem, a própria manifestação 

da mesma ou a realização individual da linguagem, deva constituir tanto a finalidade do 

ensino de linguagem, como o objeto e o instrumento pelo qual esse mesmo ensino é 

concebido e transmitido. No entanto, verifica-se que, apesar das intensas críticas ao 

ensino da metalinguagem pela metalinguagem – e concordamos que esse ponto de 

partida de ensino seja inane e, portanto, alvo de críticas – não houve mudança 

significativa na abordagem metodológica do ensino de língua portuguesa no nível 

médio. Mudou-se somente o objeto de ensino: trocaram-se as frases desconexas ou fora 

de contexto pelo texto propriamente dito, mas repetiu-se a fórmula metodológica, 

criando-se o metatexto ou o ensino das nomenclaturas relativas aos elementos 

constitutivos do texto, sem finalidade prática ou sem estar voltada às reais situações de 

comunicação e produção textuais. 

                                                           
9 A palavra metatexto, assim como metaliteratura, foi tomada neste trabalho em analogia à 
metalinguagem. Refere-se ao ensino das nomenclaturas textuais, e não dos elementos constituintes e 
relevantes às características de textualidade. 
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Nota-se que, a cada década, os documentos orientadores do ensino de língua 

portuguesa são influenciados pelas novas propostas de investigação da linguagem. A 

partir da década de 80, conforme assevera Bittencourt (UFF e ABF), começaram a 

despontar a Linguística Textual e as diferentes escolas de análise do discurso. Não é por 

acaso que encontramos, na bibliografia desses mesmos documentos, referências a 

teóricos das distintas escolas da análise do discurso francesa, americana e inglesa.  

Em relação ao último documento apresentado às escolas públicas do Estado do 

Rio e Janeiro no início do ano letivo de 2011, o Currículo Mínimo pretende, ainda, 

estabelecer critério único para seleção de didáticos de língua portuguesa nas escolas 

diversas (e diversas escolas) do Estado do Rio de Janeiro. Sua introdução garante a 

legitimidade do documento pautado nas legislações educacionais vigentes, tais como a 

LDB, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as OCEM, e também as matrizes de 

referência dos principais exames nacionais e estaduais, usados como sustentáculo e 

fundamento para a criação do currículo. No entanto, o mesmo documento não cumpre 

com o princípio do respeito à diversidade no ensino mencionado na LDB (1996) e nas 

OCEM (2006): pelo determinante “mínimo” supõem-se quais conteúdos de língua 

portuguesa devam ser ministrados a todas as séries dos ensinos fundamental e médio. 

Repetiu-se a fórmula dos documentos anteriores: assim como os demais 

documentos “reguladores” do ensino, o Currículo Mínimo simplesmente chegou às 

escolas sem que a maior parte da comunidade escolar participasse dos seus processos de 

elaboração.  

A palavra “gramática” é evitada no Currículo. Vale dizer que em nenhum outro 

momento da história do ensino de língua materna a gramática foi tão marginalizada. 

Carrega em seu termo a evocação de toda sorte de erros, impropriedades e infortúnios 

no ensino. A gramática de caráter prescritivo chegou ao nível do ostracismo teórico, 

sendo considerada por alguns linguistas como “dramática” (nome intitulado a uma obra 

sobre o ensino de gramática prescritiva, escrita pelo linguista Marcos Bagno).  

Na verdade, dramática é a forma como a gramática vem sendo abordada. Se os 

documentos que se propõem a orientar o ensino de língua materna em território nacional 

fazem menção ao desenvolvimento da competência linguística através da percepção da 

construção da configuração textual, é clarividente que a gramática não pode nem deve 

ser olvidada, visto que ela faz parte de tal configuração.  
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As próprias OCEM (2006) consideram que o texto passa a ser visto como uma 

totalidade que só alcança esse status por um trabalho conjunto de construção de 

sentidos. A gramática de uma determinada língua funcional faz parte da construção dos 

sentidos de um dado texto. 

Ainda se pode observar nos documentos orientadores do ensino uma tentativa de 

se homogeneizar o texto quanto ao seu grau de complexidade, independente do gênero 

que o veicule. Sabe-se que a questão do gênero textual é um fato social que se relaciona 

às características de produção de textos, nas modalidades escrita e falada. Conforme 

afirma Marcuschi (2008, p. 147), o estudo dos gêneros não é novo, já tem, pelo menos, 

vinte e cinco séculos; mas, assim como a textualização do ensino de língua materna, 

também está na moda. 

O gênero textual se relaciona ao contexto, à situação, ao interlocutor e à norma 

linguística selecionada. Não é característica do gênero textual “carta comercial”, por 

exemplo, o uso linguístico cuja funcionalidade seja poética e emotiva. 

Assim sendo, é interessante analisar as variações da norma linguística quanto ao 

gênero textual. Como exemplo, pode-se citar o caso do texto literário veiculado por 

gêneros que tenham como característica uma linguagem denotativa, com função 

referencial. É o que pode ocorrer nas manchetes dos jornais; é o que pode ocorrer nos 

anúncios propagandísticos e midiáticos, com o intuito de imprimir ao texto maior 

expressividade e, assim, cativar a atenção do leitor. Portanto, não se pode suplantar a 

importância do texto literário nos estudos de linguagem. Ainda assim, este vem sendo 

olvidado e substituído por usos linguísticos considerados mais instrumentais para as 

práticas sociais na e da sociedade, como os que exercem função metalinguística e 

referencial. 

De acordo com Coseriu (1993, p. 29-47), o texto literário é considerado o texto 

por excelência. É ele que instiga o aluno às virtualidades linguísticas, ou seja, às 

potencialidades dos signos no texto: seus significados e seus sentidos, suas 

ressignificações possíveis nos textos que se apropriam das funções poética e emotiva 

(como os romances, os contos, alguns banners propagandísticos etc.). Este fato 

linguístico refere-se ao que Coseriu (1980) simplesmente chamou de dupla semiose, a 

dupla função do significado linguístico (no plano da língua), que, além de fazer uma 

referência ao mundo, permite que esse conteúdo veiculado pelo signo sirva de 

“significante” para outro significado, específico à enunciação a que se incorpora, agora 
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denominado sentido. Desta forma, o nível de interação linguístico-textual ocorre de 

forma mais intensa, complexa e proveitosa através do texto com linguagem literária. 

Como a obra didática selecionada para corpus deste trabalho - Português: 

Linguagens .William Cereja e Tereza Cochar - foi publicada em 2009, não nos 

valeremos deste último documento a fim de analisar a metodologia, as abordagens e os 

conteúdos propostos no didático, mas recorreremos e faremos referência a ele quando 

julgarmos pertinente e necessário. 

 

4.1. O CURRÍCULO MÍNIMO 

 

No início do ano letivo de 2011, todas as escolas pertences à Secretaria Estadual 

de Educação do Rio de Janeiro receberam um novo documento, denominado Currículo 

Mínimo, que se propõe orientador e norteador do ensino. Neste primeiro momento, 

receberam o documento os anos finais do fundamental e todo o ensino médio regular, 

nos seguintes componentes: Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia, com a justificativa de que essas disciplinas e esses 

níveis, segmentos e modalidades de ensino tiveram prioridade e urgência no 

estabelecimento de um currículo mínimo. 

A criação do documento apresenta participação da comunidade escolar: justifica-

se que a concepção, redação, revisão e consolidação do documento foram conduzidas 

por equipes disciplinares de professores da rede estadual, coordenadas por doutores de 

diversas universidades do Rio de Janeiro. No entanto, apenas sete professores da rede, 

mestres e doutorandos de universidades públicas distintas, são mencionados como 

partícipes da equipe de elaboração.  

De fevereiro a maio de 2011, a Secretaria de Educação do estado do Rio de 

janeiro afirmou que seriam realizados fóruns e encontros para debates sobre a primeira 

versão do documento e sobre possíveis atualizações, permitindo o aperfeiçoamento e a 

construção democrática das próximas edições. De fato, neste período, também ficou 

disponível, via internet, no site10 da própria Secretaria de Educação, um espaço para os 

                                                           
10 <www.educacao.rj.gov.br/> Acesso em 15 de fevereiro de 2011. 
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professores opinarem e apresentarem novas propostas, ideias e críticas sobre o 

documento. 

A finalidade do componente Língua Portuguesa/Literatura é apresentada, no 

documento, como a orientação em relação aos itens essenciais no processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa, com o intuito de garantir uma essência básica 

comum a todos, alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas pelas 

legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas 

matrizes de referenciados dos principais exames nacionais e estaduais.  

Consideram-se também as compreensões e tendências atuais das teorias 

científicas da área e da Educação e, principalmente, as condições e necessidades reais 

encontradas pelos professores no exercício diário de suas funções. Visa, ainda, ao 

estabelecimento da harmonia em uma rede de ensino múltipla e diversa, uma vez que 

propõe um ponto de partida mínimo – que precisa ser elaborado e preenchido em cada 

escola, por cada professor, com o que lhe é específico, particular, peculiar ou 

apropriado. 

O texto ainda notifica que o estabelecimento de um currículo mínimo envolve 

uma ação norteadora que não soluciona todos os problemas da educação básica (nas 

entrelinhas, a pretensa solução de alguns problemas, mas não todos), mas cria um solo 

firme para o desenvolvimento de um conjunto de boas práticas educacionais, tais quais: 

o ensino interdisciplinar e contextualizado; oferta de recursos didáticos adequados; 

inclusão de alunos com necessidades especiais; o respeito à diversidade em suas 

manifestações; a utilização das novas mídias no ensino; a incorporação de projetos e 

temáticas transversais nos projetos pedagógicos da escola; a oferta de formação 

continuada aos professores e demais profissionais da educação nas escolas; entre outras 

– formando um conjunto de ações importantes para a construção de uma escola de 

qualidade.  

No entanto, verifica-se que o solo apresentado como firme, na verdade, mostra-

se bastante arenoso: os recursos didáticos disponíveis nas escolas do Estado do Rio de 

janeiro ainda são limitados; a utilização de mídias na maioria das escolas da rede ainda 

é inexequível por diversos motivos que vão do número limitado de equipamentos aos 

problemas com manutenção e material humano; nem todos os professores da disciplina 

Língua Portuguesa da rede tiveram a opção pela formação continuada em relação ao 

documento proposto e não se vê, pelo menos até agora, no Currículo Mínimo, assuntos 
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que envolvam a inserção de alunos com necessidades especiais nas escolas, sem 

mencionarmos o fato do caráter equalizador do ensino.  

Outrossim, o Currículo Mínimo nos faz questionar: Qual a função principal do 

ensino de língua materna? Preparar o estudante para expandir e exercitar sua 

competência linguística de forma que logre êxito em todas as situações em que lhe for 

exigida esta competência.ou para apenas lograr êxito no Enem11? 

Ademais, o presente documento gera, devido à diversidade referente à rede e às 

necessidades de ensino e aprendizagem peculiares a cada aluno, frustração nos 

professores que envidam esforços para atender as reais necessidades de 

ensino/aprendizagem do alunado, enquanto premia os docentes que o utilizam como 

base mínima para suas aulas, mas ignoram o alunado e suas reais necessidades de 

aprendizagem. Como cumprir o currículo proposto como mínimo quando, por exemplo, 

na 2ª série do ensino médio, no conteúdo pertinente ao 1º bimestre, o professor de 

língua materna, abordando fichamento, resumo e resenha, é orientado a fazer que os 

alunos se apropriem dos verbos de opinião, quando esses mesmos alunos ainda mantêm 

dificuldades em relação à metalinguagem relativa aos tempos e modos verbais, bem 

como suas funções e usos de acordo com as diversas normas linguísticas? 

Acreditamos que, em cada turma, devido às múltiplas necessidades existentes na 

rede pública, que vão desde a falta de professores à insipiência no ensino, faz-se 

necessária, antes da elaboração de um currículo mínimo, uma avaliação diagnóstica que 

vise atender, de maneira efetiva, o desenvolvimento e aprimoramento de competências e 

habilidades de leitura, interpretação e produção de textos. 

A proposta da criação de um currículo que unifique o ensino de língua 

portuguesa e de outras disciplinas apenas para se garantir resultados estatísticos 

satisfatórios no vestibular e nas seleções públicas acadêmicas reduz, minimiza e 

transtorna todo o projeto de expansão e promoção dos saberes elocucional, idiomático e 

expressivo do alunado. Rubem Alves (2008, p. 105), professor e filósofo, denuncia esse 

papel disciplinador da escola. Faz menção ao fato de que “só se aprende quando se 
                                                           
11 Exame Nacional do Ensino Médio. Visa à aferição do ensino/aprendizagem nacional do nível médio, e, 
dependendo do desempenho dos estudantes, possibilita o ingresso às universidades públicas sem a 
realização dos vestibulares. 
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gosta, quando se ama o que se estuda. O capitalismo, ao contrário, leva as pessoas a 

adiarem o prazer em benefício do capital”. Para Alves (2008, p. 84), os vestibulares 

destruíram, nos estudantes, o “prazer de estudar, investigar, perguntar, o que faz da 

educação uma coisa bonita, gostosa, brinquedo, feito empinar pipa”. Propondo 

transformar a escola no lócus privilegiado da fala, diz que a tarefa do professor é fazer 

que seus alunos sejam capazes de colocar suas ideias em ordem, a ponto de virarem tese 

de doutoramento. 

Toda esta proposta acaba mortificada pela rigidez dos currículos, pela imposição 

das metas e pela necessidade de resultados estatísticos satisfatórios e urgentes. Muitos 

professores, por exemplo, visando atender aos currículos propostos, ignoram dúvidas e 

necessidades de aprendizagem de alunos porque necessitam atingir metas. 

Os conteúdos do Currículo Mínimo pertinentes à disciplina Língua Portuguesa, no 

ensino médio, expressam a pretensão de regular, no ensino de língua portuguesa das 

escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, uma parte do conteúdo que, de acordo 

com o referido documento, deve ser a mesma em todas as escolas, a despeito das 

diversidades existentes entre elas, de forma que esta parte esteja consonante às 

prerrogativas dos instrumentos de avaliação do Ensino Médio. Aspirando à aprovação 

pelo PNLEM (Plano Nacional do Livro Didático do Ensino Médio), os didáticos já 

buscam seguir a mesma postura. 

Analisando os resultados do Enem, percebe-se que eles pouco têm contribuído 

efetivamente para mudanças significativas no ensino de língua portuguesa. Se, por um 

lado, servem para ratificar o óbvio ululante, a urgente necessidade de se pensar e 

expandir o ensino de língua materna de tal forma que leve o alunado à expansão e ao 

desenvolvimento de sua habilidade criativa, capacidade reflexiva e competência 

linguística plena, por outro têm sedimentado e reafirmado uma postura preconceituosa e 

reprodutora da desigualdade na educação brasileira: a de que as escolas particulares e 

federais possuem os melhores desempenhos porque recebem os melhores alunos. 

Sabe-se que as escolas particulares e federais do Estado do Rio de Janeiro que 

figuram entre as primeiras melhores notas do Enem em 2006, 2007 e 2008 possuem 

subsídios e recursos que a maioria das escolas da SEEDUC-RJ não possui. Isso sem 

fazer referência à formação acadêmica dos profissionais de ensino dessas escolas, aos 

sérios programas de formação continuada oferecidos por elas e à valorização do 
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profissional de ensino, tanto na postura filosófica da escola, quanto na questão salarial 

do professor. 

Planejar um currículo da disciplina Língua Portuguesa no nível médio levando-se em 

consideração as avaliações nacionais e estaduais é, na verdade, inverter as prioridades. 

O currículo não pode ser pensado e preparado em função das avaliações, mas as 

avaliações devem ser pensadas e preparadas em função das necessidades curriculares. 

Isso não seria a repetição da máxima do ensino tradicionalista, que tem como 

prerrogativa o fato de o estudante ter de assistir às aulas porque precisa da nota ou da 

aprovação? Os novos paradigmas educacionais voltados ao ensino são os mesmos de 

sempre, revestidos de terminologias e conceituações modernas. 
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5. O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

É impossível tecer quaisquer considerações sobre livro didático sem se referir às 

mudanças sociais e políticas ocorridas no ensino público no país da década de 1940 até 

os nossos dias. Tais mudanças não refletem somente novos paradigmas e perspectivas 

socioculturais que mobilizam o ensino, mas geram, como consequência, inevitáveis 

redimensionamentos nas concepções e perfis da escola, do professor, do alunado e, por 

fim, do principal instrumento utilizado pelo professor - o livro didático. 

Neste atual recorte histórico, é inegável a importância e relevância do livro 

didático nas aulas de língua portuguesa. As lacunas deixadas na formação do docente de 

língua materna e o tempo inapropriado proposto principalmente pelos sistemas de 

ensino público para as aulas de língua portuguesa são algumas causas de sua 

importância nos níveis fundamental e médio. Neste enquadre, o livro didático torna-se 

instrumento de ensino privilegiado. 

As próprias editoras, cientes dessa situação, buscam, cada vez mais, adequar 

suas coleções didáticas às propostas do Programa Nacional do Livro Didático - no caso 

do ensino médio - o PNLEM, ao PCN +, às OCEM e, a partir de 2011, aos conteúdos do 

Currículo Mínimo. 

No tratamento dado à linguagem, percebe-se, nos didáticos, uma mudança de 

perspectiva: como os documentos orientadores do ensino médio assumem a visão de 

tratar a linguagem não sob uma perspectiva meramente estruturalista, mas funcionalista, 

ou seja, da língua em uso, os didáticos buscaram adequar-se às exigências desses 

documentos.  

No caso dessa mudança de perspectiva por parte dos documentos orientadores 

do ensino médio, os egressos do curso de Letras recebem orientações teórico-

linguísticas dissociadas do ensino de língua portuguesa e da possibilidade de sua 

aplicação ao ensino. As correntes linguísticas ou não são aplicadas ou são precariamente 

aplicadas ao ensino de língua portuguesa. Reinaldo (2001, p. 2) destaca que a formação 

dos professores requer a articulação dos dois componentes curriculares: o conhecimento 

teórico (domínio do conhecimento do objeto linguagem) e o conhecimento de pesquisa 

sobre ensino (desenvolvimento da habilidade de ensino e o conhecimento de pesquisa 

sobre ensino-aprendizagem na área de linguagem). 



50 

 

Conforme afirma Dionísio (2002, p. 83), “não é função do livro didático formar 

professores”. É função dos cursos de formação de professores preparar os futuros 

professores a elaborar o próprio material a ser utilizado em aula. 

Ainda em consonância com as reflexões de Dionísio (2002, p.82), na análise do 

livro didático em outras sincronias, percebem-se mudanças funcionais significativas. A 

partir da década de 50, talvez por uma tentativa de se aproveitar mais o tempo nas aulas 

de língua materna, as gramáticas e antologias, outrora instrumentalizadas pelos docentes 

da década de 40, foram substituídas por um único livro com a pretensa função de 

congregar todos os saberes necessários à aula de língua materna: textos para leitura, 

conteúdo gramatical e exercícios. Dessa forma, destitui-se do professor a tarefa de 

seleção dos textos a serem analisados em sala de aula, a priorização teórico-

metodológica dos conteúdos e a proposição dos exercícios, práticas fundamentais para o 

exercício do docente e para a conscientização de que o ato educativo exige 

planejamentos e replanejamentos constantes e contínuos, adequados às situações e 

realidades diversas das turmas, nos dias atuais, são cada vez mais heterogêneas.  

Destarte, percebe-se, de uma década a outra, uma mudança paradigmática que 

refletiria substancialmente nas décadas posteriores. No entanto, enquanto 

contemplavam-se mudanças significativas quanto à forma de apreensão e de uso do 

instrumento didático, o professorado, cada vez menos preparado teórico e 

pragmaticamente nas faculdades de formação de professores, tornava-se refém do livro 

didático, que passava a autoridade de ditar o que era necessário ser ensinado, os textos 

que precisavam ser lidos e os exercícios que deveriam ser realizados. 

A partir da década de 70, houve um divisor de águas no ensino de língua 

materna: os estudos em Linguística e Linguística Aplicada ao Ensino de Língua 

Portuguesa ganhavam projeção acadêmica, deferimento científico e apreciação do 

professorado. Na tentativa de atender às novas realidades e necessidades do ensino de 

língua materna, o material didático foi redimensionado de acordo com as novas 

terminologias e concepções linguísticas, muitas delas confusas, agravando ainda mais a 

situação do docente recém-formado em língua portuguesa. 

A partir da década de 90, as políticas públicas federais sobre o livro didático e o 

ensino de língua materna, que propiciaram a reformulação do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), especialmente 

na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, procuraram dar continuidade a 
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três processos inter-relacionados: avaliação e distribuição do livro didático, no âmbito 

de uma política pública e linguística de incentivo à leitura; normatização/legitimação do 

ensino que acompanha o surgimento de propostas curriculares oficiais que procuram 

explicitar diretrizes específicas para cada nível de ensino e disciplina escolar e 

estabelecimento sistemático de avaliações em rede da educação básica. O livro didático, 

dessa forma, deixa de ser concebido apenas como principal instrumento do professor de 

língua materna; passa a ser pensado e projetado para atender às exigências do PNLD, e, 

no caso específico do corpus desta pesquisa, posteriormente, do PNLEM. 

Em nossa sincronia, na maioria das faculdades de Letras, as correntes 

linguísticas não são aplicadas ou são precariamente aplicadas ao ensino de língua 

materna. O egresso do curso de Letras, geralmente, recebe várias orientações teórico-

linguísticas dissociadas do ensino de língua portuguesa e, portanto, do preparo para a 

práxis em sala de aula. As faculdades preparam futuros professores para lidarem com 

um perfil de alunado ultrapassado e anacrônico, fora do seu tempo, espaço e realidade. 

Há de se entender o alunado deste tempo, seus anseios, suas necessidades. Há de se 

entender que educação na pós-modernidade implica enfrentar, de modo crítico, as 

principais questões que regem os processos de subjetivação do mundo atual: novas 

maneiras de expressão nas artes, na ciência, na política, na moral, no comportamento, 

nos hábitos, nos costumes.  

Para atender a todas essas necessidades vigentes e urgentes no ensino de língua 

portuguesa no nível médio, o livro didático tem substituído, precariamente e 

literalmente, a tarefa do professor em sala de aula. Pior que isso é constatar que o livro 

didático da disciplina Língua Portuguesa no ensino médio tem sido pensado e elaborado 

não para a expansão da competência linguística dos estudantes, mas para atender às 

exigências dos principais sistemas de avaliação do ensino/aprendizagem de língua 

materna neste nível da educação básica, formuladas com base nos documentos 

orientadores do ensino de língua portuguesa. 

Na corrida para tentar se adequar às exigências dos documentos oficiais 

orientadores do ensino médio no Brasil, os didáticos utilizam muita forma e pouco 

conteúdo: listam referências bibliográficas atuais com autores de renome nacional e 

internacional, carimbam a capa do livro com expressões como “aprovado pelo PNLEM” 

e mudam nomenclaturas dos objetos de ensino de acordo com as teorias de renome, 
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tudo como argumento de autoridade para testificar a qualidade do didático em relação às 

exigências nacionais do ensino. 

Razzini (2002, p. 98) afirma que há, nos livros didáticos, uma preocupação com 

a materialidade, tanto na escolha do papel, da capa cartonada, do acabamento esmerado, 

quanto na importância das ilustrações e fotografias, tudo para tornar os livros mais 

atraentes.No entanto, esta realidade mascara uma situação conflitante no ensino de 

língua portuguesa no ensino médio: os conceitos sobre o objeto linguagem ainda são 

tomados sob uma perspectiva estritamente prescritivista. Conforme explicita Rangel 

(2001, p. 13), “os novos objetos didáticos do ensino de língua portuguesa – o discurso, 

os padrões de letramento, a textualidade, a oralidade, as diferentes gramáticas de uma 

mesma língua histórica ainda não são efetivamente e plenamente tratados pelo 

didático”. Pior, ainda são pouco explorados em conjunto com a linguagem literária.  

Em relação à literatura, conteúdo exigido nas três séries do ensino médio (até 

2010, era uma disciplina independente nas escolas do Estado do Rio de Janeiro), o 

didático preocupa-se geralmente com a metaliteratura: os textos são simples fragmentos 

literários que pouco provocam, motivam e instigam o interesse dos estudantes pelo texto 

literário.  

De acordo com Razzini (2002, p. 100), só depois da Reforma Capanema, em 1943, é 

que a História da Literatura Nacional tornou-se a principal atividade das aulas de 

Português das três últimas séries do ensino médio e passou a ser exigida nos exames 

vestibulares de todos os cursos em todo o país. Razzini (2002, p. 101) ainda critica o 

fato de a leitura literária, sobretudo adulta (no nível médio), ter cunho elitista, uma vez 

que uma parcela significativamente menor da população tem acesso a esse nível de 

ensino. As diretrizes e seu currículo (conforme se verifica no último documento 

proposto ao ensino de língua portuguesa – o Currículo Mínimo) permanecem 

dependentes das avaliações do ensino médio e dos exames vestibulares. As avaliações 

vigentes referentes ao ensino/aprendizagem de língua portuguesa no nível médio são: 

a)  SAEB, de caráter nacional - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 

Funciona desde 1995, tendo sua última edição em 2005. Tem a função de avaliar 

o ensino aprendizagem de Matemática e Língua Portuguesa das 4ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental e também da última série do Ensino Médio das escolas 

urbanas e rurais, públicas e particulares de todo o território nacional; 
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b)  Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – Criado em 1998 pelo Ministério da 

Educação do Brasil (MEC), é a maior ferramenta de avaliação do ensino médio 

do país. Estendeu sua função ao ser utilizada como exame de acesso às 

universidades públicas brasileiras através do SiSu (Sistema de Seleção 

Unificada); a partir de 2009, passou a servir como certificação de conclusão do 

ensino médio em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em 2011, a 

UFRJ determinou a extinção do vestibular, sendo o Enem a única forma de 

acesso à universidade. 

c) Saerjinho - O mais recente instrumento de avaliação foi instaurado na rede 

pública do Estado do Rio de Janeiro no início de 2011. É destinado aos alunos 

do 5º e 9º anos do ensino fundamental e das três séries do ensino médio das 

escolas estaduais de ensino regular presencial. Visa, segundo a SEE\RJ, às 

melhorias na educação da rede e à colocação do Rio de Janeiro em uma das 

cinco posições do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) até 

2014. 

Quanto à priorização da literatura nacional no ensino médio, ainda é rara, nos 

didáticos, a exploração de textos referentes à literatura africana12. Sobressaem-se, 

fragmentadas, as literaturas brasileira e portuguesa, em desacordo com o disposto no 

Art. 26A da LDB (1996), que visa à edição de livros e materiais didáticos, para 

diferentes níveis e modalidades de ensino, que abordem a pluralidade cultural e a 

diversidade étnico-racial da nação brasileira, corrijam distorções e equívocos em obras 

didáticas já publicadas sobre a história, a cultura, a identidade dos afro-descendentes, 

sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do MEC 

(Ministério da Educação e Cultura). 

Também entendemos, como exposto nos pressupostos teóricos desta pesquisa, que o 

ensino de gramática não deve ser dissociado do ensino da literatura. Isso porque é na 

                                                           
12 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 23001.000215/2002-96. CNE/CP 3/2004, aprovado em 
10/03/2004. Proc. 23001000215/2002-96. 
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literatura que se expressa a linguagem em atividade, inserida em um determinado 

contexto e local, de acordo com os intendidos e entendidos discursivos. Os didáticos 

olvidam esta realidade e expõem a gramática prescritiva de forma tradicionalista e 

descontextualizada, contudo mascarada sob o epíteto de “linguagem em uso”. 
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6. A OBRA DIDÁTICA PORTUGUÊS: LINGUAGENS NO ENSINO MÉDIO 

 

Segundo informações do site13 da editora Saraiva, a obra Português: Linguagens 

– Ensino Médio, dos autores William Cereja e Tereza Cochar, é apresentada de forma 

seriada (em três unidades, cada uma destinada a uma série do ensino médio) ou em 

volume único, abordando conteúdos de literatura, gramática, produção e interpretação 

de textos. 

William Roberto Cereja14possui graduação em Linguística e Português pela 

Universidade de São Paulo (1979), mestrado em Letras (Teoria Literária e Literatura 

Comparada) pela Universidade de São Paulo (1994) e doutorado em Lingüística 

Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(2004). Tem experiência na área de Linguística e Teoria Literária, com ênfase em 

Linguística e Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino, português, 

análise do discurso, ensino de literatura, língua, enunciação gramática, texto e Bakhtin. 

Como o corpus de nossa pesquisa se refere à obra em volume único, nossa análise estará 

comprometida com este volume. 

Tereza Cochar Magalhães15 é professora graduada em Português e Francês e 

licenciada pela FFCL de Araraquara, SP, mestra em Estudos Literários pela Unesp de 

Araraquara, SP e professora da rede pública de ensino em Araraquara, SP. 

A parceria existente entre os autores rendeu diversas obras didáticas voltadas à 

educação básica, não somente esta selecionada para corpus deste trabalho. 

A obra didática selecionada para esta pesquisa, em volume único, apresenta os 

conteúdos seriados em nove unidades literárias temáticas (conforme à prática docente: 

três unidades referentes à 1ª série do Ensino Médio; três referentes à 2ª série; e três 

referentes à 3ª série deste nível de ensino).  

                                                           
13 <http://www.editorasaraiva.com.br/portalportugues/default.aspx?mn=6&c=92&s=> Acesso em 20 de 
fevereiro de 2012. 
 
14<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=17B374DBB99DC0F36A3EF07F9DB7A
760.node5> Acesso em 20 de fevereiro de 2012. 
 
15 <http://www.editorasaraiva.com.br/nossosAutoresDetalhes.aspx?autor=636> Acesso em 20 de 
fevererio de 2012. 
 

 

http://www.editorasaraiva.com.br/portalportugues/default.aspx?mn=6&c=92&s=
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=17B374DBB99DC0F36A3EF07F9DB7A760.node5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=17B374DBB99DC0F36A3EF07F9DB7A760.node5
http://www.editorasaraiva.com.br/nossosAutoresDetalhes.aspx?autor=636
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A unidade 1 (A comunicação. A literatura da Idade Média ao Quinhentismo), 2 

(História social do Barroco) e 3 (História social do Arcadismo) referem-se à 1ª série do 

E.M.; as unidades 4 (História Social do Romantismo), 5 (História Social do Realismo, 

do Naturalismo e do Parnasianismo) e 6 (História Social do Simbolismo) referem-se à 

2ª série do E.M.; as unidades 7 (História Social do Modernismo), 8 (A segunda fase do 

Modernismo – a prosa e a poesia) e 9 (A literatura contemporânea) referem-se à última 

série do E.M. Cada unidade apresenta de 5 a 9 capítulos. 

As unidades se caracterizam pela seção de abertura - “Fique ligado! Pesquise!”, 

e pelas seções de fechamento - “Intervalo” e “Projeto”.  

A seção que inaugura cada unidade “Fique ligado! Pesquise!” tem a função de 

relacionar sites, música, vídeos, visitas, passeios e livros que fazem alusão à temática 

proposta na unidade. Visam à instrumentalização do professor e do alunado ao projeto 

de expansão do saber elocucional e, portanto, da competência linguística.  

As seções que finalizam as unidades têm a função de aferir a capacidade 

interpretativa do alunado concernente à temática e aos conteúdos desenvolvidos na 

unidade, como exercícios interpretativos que partem da leitura de um texto não verbal 

(Intervalo), e a garantia de plena construção do conhecimento através das propostas 

elaboradas na seção “Projetos”. 

Os conteúdos se subdividem em seis seções no didático, sem contar os 

exercícios, intituladas de: (1) Construindo o conceito; (2) Conceituando; (3) Aplicação 

do conteúdo no texto; (4) Semântica e Interação; (5) Para compreender o funcionamento 

da língua. Alguns capítulos não apresentam a seção (6) Escrevendo com adequação. 

Cada unidade ainda é subdivida, tematicamente, de acordo com os aspectos 

conteudísticos do ensino de língua materna: (1) literatura, (2) língua: uso e reflexão 

(gramática); (3) produção de textos e (4) interpretação de textos. 

Destarte, as unidades apresentam as seguintes temáticas que regem os capítulos 

relativos a elas: 

 

• Unidade 1 – Do capítulo 1 ao 7 – A Comunicação. A Literatura da Idade Média 

ao Quinhentismo. 

Capítulo 1 – Linguagem, comunicação e interação. (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 2 – Introdução à literatura. (Literatura). 

Capítulo 3 – Introdução aos gêneros do discurso. (Produção de texto). 
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Capítulo 4 – O poema. (Produção de texto). 

Capítulo 5 - As origens da literatura portuguesa e brasileira. (Literatura). 

Capítulo 6 – O texto teatral. (Produção de texto). 

Capítulo 7 - O Quinhentismo no Brasil. (Literatura). 

 

• Unidade 2 – Do capítulo 8 ao capítulo 13 – História Social do Barroco. 

Capítulo 8 – Barroco: a arte da indisciplina. (Literatura) 

Capítulo 9 – O relato pessoal. (Produção de texto). 

Capítulo 10 – Texto e discurso – Intertexto e interdiscurso (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 11 – O Barroco em Portugal e no Brasil (Literatura). 

Capítulo 12 – O debate regrado público (Produção de texto). 

Capítulo 13 – As competências avaliadas pelo Enem (Interpretação de textos). 

 

• Unidade 3 – História Social do Arcadismo 

Capítulo 14 – O Arcadismo (Literatura). 

Capítulo 15 – O Arcadismo em Portugal e no Brasil (Literatura). 

Capítulo 16 – O artigo de opinião (Produção de texto). 

Capítulo 17 – Acentuação (Língua e reflexão). 

Capítulo 18 – O seminário (Produção de texto). 

 

• Unidade 4 – História Social do Romantismo. 

Capítulo 19 – Romantismo: a arte da burguesia (Literatura). 

Capítulo 20 – O Romantismo em Portugal (Literatura). 

Capítulo 21 – A notícia (Produção de texto). 

Capítulo 22 – Introdução à semântica (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 23 – O Romantismo no Brasil – A poesia (Literatura). 

Capítulo 24 – A entrevista (Produção de texto). 

Capítulo 25 – Estrutura e formação de palavras (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 26 – O Romantismo no Brasil – A prosa (Literatura). 

Capítulo 27 – As habilidades avaliadas pelo Enem (Interpretação de textos). 

 

• Unidade 5 – História Social do Realismo, do Naturalismo e do Parnasianismo. 

Capítulo 28 – A linguagem do Realismo e do Naturalismo (Literatura). 



58 

 

Capítulo 29 – O Realismo em Portugal – O Realismo e o Naturalismo no Brasil 

(Literatura). 

Capítulo 30 – A reportagem (Produção de texto). 

Capítulo 31 – Concordância verbal (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 32 – O Parnasianismo no Brasil (Literatura). 

Capítulo 33 – A Crônica (Produção de texto). 

Capítulo 34 – As situações-problema nas provas do Enem (Produção de texto). 

 

• Unidade 6 – História Social do Simbolismo 

Capítulo 35 – O Simbolismo: a linguagem da música (Literatura). 

Capítulo 36 – A crítica (Produção de texto). 

Capítulo 37 – Concordância nomina (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 38 – O Simbolismo em Portugal e no Brasil (Literatura). 

Capítulo 39 – O texto argumentativo – O editorial (Produção de texto). 

Capítulo 40 – Interpretação de textos não verbais e mistos (Interpretação de textos). 

 

• Unidade 7 – História Social do Modernismo 

Capítulo 41 – O Pré-Modernismo (Literatura). 

Capítulo 42 – Arte moderna: liberdade e ação (Literatura). 

Capítulo 43 – O anúncio publicitário (Produção de texto). 

Capítulo 44 – Regência verbal e nominal (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 45 – O Modernismo em Portugal (Literatura). 

Capítulo 46 – O conto (Produção de texto). 

Capítulo 47 – O Modernismo no Brasil – A primeira fase (Literatura). 

Capítulo 48 – Preparando-se para a interpretação de textos do Enem (Interpretação de 

textos). 

 

• Unidade 8 – A segunda fase do Modernismo – A prosa e a poesia (Literatura). 

Capítulo 49 – O romance de 30 (Literatura). 

Capítulo 50 – As cartas argumentativas (Produção de texto). 

Capítulo 51 – A pontuação (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 52 – A poesia de 30 (Literatura). 

Capítulo 53 – O texto dissertativo-argumentativo (Produção de texto). 
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• Unidade 9 – A literatura contemporânea 

Capítulo 54 – A geração de 45 (Literatura). 

Capítulo 55 – O texto dissertativo-argumentativo – O parágrafo (Produção de texto). 

Capítulo 56 – A colocação pronominal (Língua: uso e reflexão). 

Capítulo 57 – Tendências da literatura contemporânea (Literatura). 

 

6.1. AVALIAÇÃO DA OBRA DIDÁTICA PORTUGUÊS:LINGUAGENS NO 

CATÁLOGO DO PNLEM/2009 

 

Segundo o FNDE16, “o catálogo do PNLEM/200917 foi planejado para 

apresentar a estrutura das obras, a análise crítica dos aspectos conceituais, 

metodológicos e éticos e algumas sugestões para a prática pedagógica”. Para auxiliar na 

seleção e análise das obras, o catálogo apresenta avaliações e orientações quanto à obra 

chamadas de “resenhas”: síntese avaliativa, sumário da obra, análise da obra e 

recomendações aos professores. 

Fizeram parte da equipe de avaliação pedagógica das obras didáticas para o 

ensino médio indicadas no catálogo/2009: coordenadora geral: Maria Aparecida Lino 

Pauliukonis; coordenadores adjuntos: Ângela Silveira Dias Garcia e Silvia Rodrigues 

Vieira; coordenador institucional: Maria da Aparecida Meireles da Pinilla; avaliadores: 

Carlos Alexandre Victorio Gonçalves, Celia Regina dos Santos Lopes, Claudia de Souza 

Cunha, Dinah Maria Isensee Callou, Elódia Carvalho de Formiga Xavier, Eucanaã de 

Nazareno Ferraz, João Antonio de Moraes, José Carlos Chaves da Cunha, Leonor 

Werneck dos Santos, Marcia dos Santos Machado Vieira, Maria Cristina Rigoni Costa, 

Maria do Carmo Alves de Campos, Maria Emilia Barcellos da Silva, Maria Eugênia 

Lamoglia Duarte, Maria Lucia Leitão de Almeida, Maria Irandé Costa Morais Antunes, 

Mônica Tavares Orsini, Sérgio Fuzeira Martagão Gesteira, Silvia Figueiredo Brandão e 

Violeta Virgínia Rodrigues; monitoras: Helaine Naira Albuquerque Barbosa, Maria de 
                                                           
16 <http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-consultas> Acesso em 20 de fevereiro de 2012. 
 
17<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alexandre/Meus%20documentos/Downloads/catalogo_lingu
a_portuguesa_pnlem2009.pdf> Acesso em 20 de fevereiro de 2012. 
 

 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-consultas
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Fatima Vieira, Sabrina VreulsSimonini Coutinho e Simone Peres Buarque; revisora 

linguística: Maria Thereza Indiani de Oliveira; leitoras críticas: Ana Lucia de Almeida 

Soutto Mayor e Virginia Maria Sias de Azevedo. 

Os critérios de avaliação das obras didáticas foram eliminatórios e 

classificatórios. Em relação aos critérios eliminatórios, as obras didáticas deveriam 

observar os preceitos legais e jurídicos (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de 

Educação, em especial o Parecer CEB nº 15/200, de 04/07/2000, o Parecer CNE/CP n 

003/2004, de 10/03/2004 e Resolução nº 1, de 17/06/2004) e ainda seriam sumariamente 

eliminadas as obras que não observassem os seguintes critérios: correção e adequação 

conceituais e correção das informações básicas; coerência e pertinência metodológicas; 

preceitos éticos. 

Os livros indicados no catálogo do PNLEM/2009 foram os seguintes: Português: 

Linguagens – Volumes 1, 2 e 3 (William Roberto Cereja e Thereza Anália Cochar 

Magalhães ); Novas palavras – Volumes 1, 2 e 3 (Emília Amaral, Mauro Ferreira, 

Severino Antonio, Ricardo Leite ); Português – Projetos Volume único (Carlos Emilio 

Faraco e Francisco Marto de Moura); Português – Volume único (João Domingues 

Maia); Português: de olho no mundo do trabalho – Volume único (Ernani Terra e José 

de Nicola Neto); Textos: leituras e escritas – Volume único (Ulisses Infante); Português 

– Volumes 1, 2 e 3 (José de Nicola Neto); Português: Língua, Literatura, Produção de 

Textos – Volumes 1, 2 e 3 (Maria Luiza Abaurre, Marcela Regina Nogueira, e Tatiana 

Fadel); Português – Língua e Cultura – Volume único (Carlos Alberto Faraco); Língua 

Portuguesa- Projeto Escola e Cidadania para todos – Volume único (Harry Vieira Lopes, 

Zuleia de Felice Murrie, Jeosafá Fernandez Gonçalves e Simone Gonçalves da Silva) e 

Língua Portuguesa – Coleção Vitória Régia (Heloisa HarueTakasaki). 

Em relação à síntese avaliativa da obra Português: Linguagens seriada, 5ª edição, 

no último parágrafo, há a exposição do seguinte aspecto negativo:  

 

Em função da proposta teórico-metodológica assumida 
para o tratamento dos conhecimentos linguísticos, causa 
estranhamento o uso do texto como pretexto para a 
abordagem predominantemente prescritiva e 
classificatória de questões fonológicas, morfológicas e 
sintáticas, o que contraria a adequada orientação 
sociointeracionista desenvolvida na maior parte da obra. 
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Conforme expusemos nos pressupostos teóricos desta pesquisa e de acordo com 

as recomendações das OCEM (2006), o didático deve privilegiar a língua em atividade, 

a fim de que o estudante se habilite a tecer considerações sobre as diversas línguas 

funcionais existentes no sistema linguístico português e, consequentemente, estenda sua 

competência linguística. No catálogo PNLEM/2009, houve crítica na seção concernente 

à análise da obra em relação à gramática prescritiva destituída de contexto e com 

objetivo meramente metalinguístico: 

 

Embora se proponha a redimensionar (Manual, p. 14) o 
ensino da gramática normativa, ultrapassando o âmbito 
da frase para dedicar-se ao domínio do texto e do 
discurso, a obra, na verdade, limita-se a operar com os 
conhecimentos propriamente gramaticais de forma 
tradicional: há uma preocupação excessivamente 
classificatória, de caráter metalinguístico, utilizando o 
texto como pretexto para atividades de identificação de 
funções sintáticas, delimitação e classificação de 
orações, segmentação mórfica e identificação das 
classes de palavras. Nos capítulos Língua: uso e 
reflexão, por exemplo, há atividades que se limitam a 
propor frases soltas e descontextualizadas, como ocorre 
na página 64 (v. 1), na qual se apresentam sentenças 
para que o aluno identifique a figura de linguagem 
empregada. Muitas vezes, esses procedimentos são 
realizados como um fim em si mesmo, sem contribuir 
para a compreensão dos fatos linguísticos ou da 
estrutura textual. 
 

 

E prossegue na análise crítica da obra didática quanto ao aspecto meramente 

metalinguístico quando o assunto abordado é a gramática: 

 

Nos capítulos Língua: uso e reflexão, por exemplo, há 
atividades que se limitam a propor frases soltas e 
descontextualizadas, como ocorre na página 64 (v. 1), na 
qual se apresentam sentenças para que o aluno 
identifique a figura de linguagem empregada. Muitas 
vezes, esses procedimentos são realizados como um fim 
em si mesmo, sem contribuir para a compreensão dos 
fatos linguísticos ou da estrutura textual. 

 

Ainda em relação à norma de prestígio e às variantes linguísticas, mais um 

aspecto negativo é mencionado na obra: 
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A descrição de tópicos de gramática com base em 
abordagens de cunho mais prescritivo tem 
consequências na obra. Embora o primeiro volume 
anuncie a importância de considerar as variedades não-
padrão (“todas são válidas e têm valor nos grupos ou 
nas comunidades em que são usadas”, p. 16), fatos 
linguísticos são frequentemente abordados sem levar em 
conta ou discutir a noção de norma: são raras as 
ocasiões – como a da página 275 (v. 2), sobre a 
alternância entre pronomes retos ou oblíquos na função 
de objeto – em que a obra comenta as variedades não-
padrão. 

 

No que diz respeito à descrição dos fatos linguísticos,  

 

a obra apresenta algumas inadequações conceituais, 
como, por exemplo, a alegação reiterada de que 
substantivos e adjetivos flexionam em grau (por 
exemplo, páginas 35 e 52, v. 2); a afirmação de que o 
acento gráfico é um sinal utilizado somente para indicar 
a sílaba tônica das palavras (p. 212, v. 1); a segmentação 
incorreta das formas de pretérito imperfeito do 
indicativo (sent-i-a), considerando -i- vogal temática e 
não parte do sufixo modo-temporal (p. 259, v. 1); e a 
caracterização das onomatopéias, das gírias e dos 
empréstimos como processos de formação de palavras 
(pp. 280-281, v. 1). 
 

 

Causa-nos estranheza, diante da análise supracitada, a não eliminação da obra 

didática do catálogo, visto que descumpre um dos critérios propostos como 

eliminatórios: “ainda serão sumariamente eliminadas as obras que não observam os 

seguintes critérios: correção e adequação conceituais e correção das informações 

básicas.” 

 

No que se refere ao conteúdo literário, a análise da obra é bastante pertinente: 

 

Uma vez que a obra se vale de uma pesquisa bem 
cuidada de textos de literatura e de crítica literária, 
causa grande estranhamento o quadro de periodização 
da literatura brasileira. Além de apresentar uma 
estruturação questionável (põe, por exemplo, sob a 
rubrica “Geração de 45” – que categoriza um grupo de 
poetas – os nomes de Clarice Lispector e Guimarães 
Rosa), a obra gera dúvidas e induz a erros. Vários 
autores que iniciaram suas produções ainda nos anos 
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40, ou 50 e 60, aparecem listados na coluna intitulada 
Década de 80 atéos dias de hoje. É o caso, por 
exemplo, de Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Mário 
Quintana, Murilo Rubião, Fernando Sabino, Rubem 
Braga, Dalton Trevisan, Autran Dourado, Otto Lara 
Resende, José J. Veiga, João Antônio, Sérgio Porto e 
Antônio Callado. 

 
Na seção de recomendações ao professor, o catálogo orienta ao docente a tomar 

cuidado com 

 

a abordagem dos aspectos estruturais da língua, 
realizada nas seções Construindoo conceito e 
Conceituando. Nelas, as categorias e os fatos 
gramaticais são descritos quase exclusivamente com 
base em enfoques normativos, o que, além de não estar 
condizente com o Manual, dificulta a exploração dos 
conhecimentos linguísticos como base para o 
desenvolvimento das atividades de leitura e produção. 
Nos capítulos Língua: uso e reflexão, o professor deve 
priorizar os exercícios que constam da seção Semântica 
e interação, pois os demais quase sempre recorrem a 
práticas tradicionais de classificação e reconhecimento 
de estrutura. 

 

Apesar das reflexões postuladas acima pela equipe de avaliação do didático nos 

exemplos supracitados, a obra é recomendada aos professores como um bom 

instrumento para abordar, de modo produtivo e inovador, a leitura e a produção de 

textos. 

 

6.2. ANÁLISE DA OBRA DIDÁTICA QUANTO AOS ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS: DESCRIÇÃO OU PRESCRIÇÃO NO ENSINO DE 

GRAMÁTICA? 

 

A análise da obra didática Português: Linguagens, corpus desta pesquisa, foi 

organizada da seguinte forma: abordagem da língua: uso e reflexão; abordagem dos 

conteúdos relativos à interpretação de textos; abordagem da literatura e abordagem dos 

gêneros textuais. 

Analisamos, nos conteúdos, nos exercícios, nos projetos e nos planos de leitura, 

a integração ou não integração das dimensões da linguagem expressa na obra didática, e 
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se colabora ou não significativamente para a extensão da competência linguística do 

alunado. 

Cada unidade, capítulo e seção da obra didática foram analisados visando à 

verificação da abordagem teórico-metodológica quanto aos aspectos descritivos (apenas 

descrição da linguagem), prescritivos (apenas aspectos normativos) ou descritivo-

prescritivos, este último, sendo aquele que, além de propiciar ao estudante o acesso à 

norma de prestígio, possibilita-o às reflexões e considerações sobre as diversas 

possibilidades da linguagem em uso. 

Verificamos, ainda, a abordagem teórico-metodológica das seções que iniciam e 

encerram as unidades: “Fique ligado! Pesquise!”, “Intervalo” e “Projetos”. 

Percebem-se, em todo o conteúdo apresentado no didático, obras artísticas, não 

somente literárias, que dialogam com os conteúdos propostos nas unidades. Isso 

demonstra, por parte dos autores da obra, preocupação em orientar os docentes ao 

melhor aproveitamento do conteúdo, através das conexões existentes entre as diversas 

manifestações artísticas, como a pintura clássica, a literatura ou o grafite. 

No início de cada unidade, é apresentada a seção “Fique ligado! Pesquise”, que 

possui a função de correlacionar o conteúdo apresentado na unidade à expansão do 

saber elocucional do alunado. Esta seção se divide nas seguintes categorias: vídeos, 

livros, música, sites e visitas.  

Em cada categoria, há uma infinidade de títulos e ideias que ficam à disposição 

do professor. Considera-se, então, o óbvio ululante: antes de se pensar em competência 

idiomática, o professor deve ser dotado de competência linguística propriamente dita, 

de um saber elocucional expansivo e condizente com sua função, a fim de que exercite 

sua competência na orientação da seleção dos livros a serem lidos, dos museus a serem 

visitados ou dos vídeos a serem assistidos para a contínua expansão da competência 

linguística dos estudantes. 

Na seção “Projetos”, apresentada ao término de cada unidade, os autores se 

propõem a explicar, passo a passo, os eventos que podem ser realizados na escola, 

relacionados aos temas propostos e já trabalhados nas unidades pelos docentes. 

Nesta seção, ocorre total convergência da tríplice dimensão da linguagem: os 

alunos são motivados a discutirem a execução dos projetos temáticos, exporem suas 

ideias, pesquisarem, repensarem a realidade em que se inserem, produzirem textos 

escritos e apresentarem à comunidade escolar os seus trabalhos.  



65 

 

Ao término de cada unidade, há, ainda, na seção “Intervalo”, a proposta de 

interpretação de uma linguagem artística (pintura) que dialogue com o estilo literário 

evocado e analisado no capítulo. É uma proposta bem encadeada de interpretação a 

partir dos intertextos artísticos. 

Consideramos relevante à análise deste trabalho os diversos exercícios de 

interpretação de textos existentes no didático, inclusive dos exercícios interpretativos 

calcados na proposta avaliativa do Enem, ausentes de uma abordagem consistente dos 

complexos processos de interpretação de textos que conduzem à compreensão dos 

mesmos, conforme expostos nos pressupostos teóricos desta pesquisa. 

A estrutura da obra nos fez refletir sobre o currículo de língua portuguesa 

tripartido, muito comum em escolas particulares que, geralmente, mantêm um professor 

diferente para cada área do saber linguístico (gramática, produção/interpretação de 

textos e literatura). No Estado do Rio de Janeiro, a rede pública de ensino já se 

encarregou de desfazer essa inadequada abordagem do ensino de língua portuguesa, 

embora não tenha adequado a carga horária da disciplina necessária à contemplação 

desses saberes no ensino de língua portuguesa. 

O didático em questão é estruturado de acordo com essa tripartição do ensino de 

língua materna: cada capítulo é “etiquetado” com o tipo de conteúdo a ser trabalhado: 

usos linguísticos (gramática), produção, interpretação de textos ou literatura.  

Em relação aos conteúdos destinados aos gêneros textuais, no geral, o didático 

atende bem à integração das dimensões da linguagem, possibilitando ao alunado à 

extensão dos saberes elocucional, idiomático e expressivo, e propiciando às atividades 

linguísticas interna (conhecimento) e externa: primária (fala, organização do 

pensamento seguido de exposição oral) e secundária (texto escrito). 

Levamos em consideração a crítica realizada anteriormente pelos avaliadores do 

Catálogo PNLEM/2009, quando questionaram a seção do didático “Língua: uso e 

reflexão” por deter-se em uma perspectiva ensimesmada da linguagem, calcada em 

metalinguagem e destituída de situações concretas de atividade linguística ou língua em 

uso. 

 

6.2.1. LÍNGUA: USO E REFLEXÃO 
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Nesta obra utilizada para corpus desta pesquisa, reformulada, em volume único, 

percebemos que os capítulos destinados à “Língua: uso e reflexão” (Unidade 1: 

capítulo 1; unidade 2: capítulo 10; unidade 3: capítulo 17; unidade 4: capítulos 22 

e 25; unidade 5: capítulo 31; unidade 6: capítulo 37; unidade 7: capítulo 44; 

unidade 8: capítulo 51 e unidade 9: capítulo 56) e ainda alguns capítulos que 

compõem a seção “Escrevendo com adequação” (unidade 2: capítulo 9) não se 

detiveram na proposta teórico-metodológica sociointeracionista proposta pelos autores 

do didático: embora com a nomenclatura “uso e reflexão”, o que se observa, na maioria 

desses capítulos, é o ensino de gramática tradicionalista, calcado em metalinguagem, 

sem nenhuma relação com a reflexão dos seus usos, contextos de produção, 

interlocução e situação. 

No final do capítulo 1, unidade 1, na seção (5) “Para Compreender o 

Funcionamento da Língua”, o conteúdo referente à norma culta da língua portuguesa 

(plural dos substantivos compostos), é exposto de forma meramente metalinguística e 

descontextualizada.  

No referido capítulo, o gênero textual tirinhas imprime um caráter moderno à 

exposição do conteúdo, embora os exercícios não se relacionem diretamente à atividade 

linguística ou a linguagem em situações concretas de uso. Há modernidade na forma, 

mas não há modernidade na abordagem do conteúdo. 

No capítulo 9, unidade 2, há o tópico “Escrevendo com adequação”: os valores 

semânticos dos artigos e numerais. A abordagem leva em consideração a distinção 

sintático-semântica realizada pela flexão do artigo feminino. A seleção do artigo 

masculino ou do artigo feminino dependerá da intenção do falante, ou seja, do sentido 

que ele pretenda construir (saber expressivo): 

 

(1) Dra. Márcia é o médico mais famoso do nosso Estado. 

(2) Dra. Márcia é a médica mais famosa do nosso Estado. 

 

Em (1), há, em função do artigo e do adjetivo masculinos, uma conotação 

generalizante. Já em (2), tem-se o sentido restritivo: Dra. Márcia é, entre as médicas, a 

mais famosa. 

Os exercícios que seguem o conteúdo referem-se aos usos textuais dos artigos e 

numerais. Além da análise dos dois enunciados, foi proposta, pelos autores, a análise 
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dos usos dos artigos e numerais em gênero textual publicitário, uma vez que este tipo de 

gênero tem a finalidade de chamar a atenção dos interlocutores através dos usos 

linguísticos. Entendemos que esta é a forma mais coerente de ensino de gramática: a 

que leva em consideração a gramática em uso real, em atividade linguística primária e 

secundária. 

Na seção “Falando e escrevendo com adequação” do capítulo 12, da unidade 2, o 

conteúdo refere-se aos valores semânticos das preposições e conjunções. Embora o 

didático seja utilizado como instrumento privilegiado no fazejamento pedagógico do 

professor, não há exploração do assunto, que poderia vincular-se, inclusive, ao conteúdo 

argumentativo proposto anteriormente. Analisar as conjunções sob uma perspectiva de 

uso linguístico com intenção argumentativa muda toda a visão sobre o fato linguístico 

em questão, que passa a ser um forte aliado na intenção argumentativa e persuasiva a 

que se pretenda conduzir o interlocutor. 

O capítulo 10, da unidade 2, apresenta definições inapropriadas e confusas de 

texto, enunciado, frase, intertexto e interdiscurso: 

 

 
 

Cientificamente, não se pode definir ou conceituar usando o próprio nome do ser 

a ser conceituado, como por exemplo “o adjetivo é palavra que adjetiva o substantivo”. 

Logo, não está apropriada a definição de enunciado: “Enunciado é tudo o que o locutor 

enuncia...”. Também não há, no conteúdo, de acordo com os pressupostos teóricos desta 

pesquisa, distinção significativa entre “enunciado”, “texto verbal” e “discurso”.  

Calcados nos pressupostos teóricos de nossa pesquisa, entendemos que 

enunciado, texto verbal e discurso referem-se ao mesmo objeto: estão no nível 
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individual da linguagem, portanto dizem respeito ao produto da atividade discursiva e 

ao saber expressivo. Implicam interlocução, situação de produção, contexto etc. A 

definição de “texto verbal” somente seria válida se estivesse em comparação com a 

definição de “texto não verbal”, o que não ocorre no conteúdo deste capítulo.  

Não podemos desconsiderar que a maioria dos professores de língua materna, 

recém-saída das faculdades de formação de professores, possui formação precária e fica 

submetida às confusas distinções teórico-conceituais expressas nos didáticos.  

Para se ter uma ideia, há uma diversidade de conceituações teóricas de 

“enunciado”, “texto” e “discurso”, dependendo da linha linguístico-teórica a que se faça 

referência.  

Segundo Maingueneau (2002, pág. 56), alguns linguistas definem o enunciado 

como uma unidade elementar da comunicação verbal, uma sequência dotada de sentido 

e sintaticamente completa. Por exemplo: "Léon está doente", "Oh", "Que garota", 

"Paulo", são enunciados de tipos distintos. Para o linguista francês, outros linguistas 

opõem enunciado à frase, que passa a ser considerada fora de qualquer contexto; neste 

caso, alguns lingüistas opõem a frase à diversidade de enunciados que lhe 

correspondem, segundo a variedade de contextos em que essa frase pode figurar. Dessa 

forma, "Não fumar" é uma "frase" se a considerarmos fora de qualquer contexto 

particular, mas é um "enunciado" quando inscrito num dado contexto. Para 

Maingueneau (2002), emprega-se também "enunciado" para designar uma sequência 

verbal que forma uma unidade de comunicação completa no âmbito de um determinado 

gênero do discurso: um romance, um artigo de jornal etc., são, desse modo, enunciados. 

Há os muito curtos (grafites e provérbios) e os muito longos (conferência). 

De acordo com Carvalho (1979, p. 249), a linguagem verbal (portanto, texto 

verbal) é uma atividade manifestativa e cognoscitiva, realizada através de duplos sinais 

(signos), produzidos pelo aparelho fonador ou pela escrita e percebidos pelo aparelho 

auditivo ou pela visão. Não discordamos da definição de texto verbal atribuída pelo 

didático. Discordamos da distinção realizada entre texto verbal, discurso e enunciado. 

Conforme exposto nos pressupostos teóricos desta pesquisa, de acordo com Coseriu, a 

linguagem é composta por três níveis: universal, histórico e individual, a que se 

relacionam três saberes: elocucional, idiomático e expressivo. Todo ato linguístico ou 

ato de fala refere-se ao nível individual do discurso, ou seja, ao saber expressivo.  
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Após as definições teórico-linguísticas de “enunciado”, “texto verbal” e 

“discurso” realizadas pelo didático, são explícitos os conceitos de textualidade (o que 

faz com que um texto seja considerado como tal) e suas características fundamentais: 

coerência e sua relação com o contexto discursivo, e a coesão. Apresenta-se, ainda, as 

diferenças conceituais entre intertextualidade, interdiscursividade e paródia. 

Sobre a distinção teórica entre intertextualidade e interdiscursividade, o didático 

se posiciona de tal forma: “Interdiscursividade é a relação entre dois discursos 

caracterizada por um citar o outro”; “intertextualidade é a relação entre dois textos 

caracterizada por um citar o outro”.  

Como exemplo de interdiscursividade, são apresentadas as seguintes poesias: 

 

 
 

Os autores da obra explicam que, no caso das poesias correlacionadas em sua 

temática, existe interdiscurso, e não intertexto. Isso se deve ao fato de o literato Oswald 

de Andrade não apenas citar ou mencionar o poema de Casimiro de Abreu, mas ironizá-

lo e criticá-lo, considerando irreal a visão que Casimiro exibe da infância. Para os 

autores do didático, neste tipo de relação estabelecida entre os textos, não há só 

intertextualidade, há “relação mais abrangente, que envolve dois discursos poéticos 

distintos, duas formas diferentes de ver a infância (...)”. A esse tipo de relação entre 

discursos, quando se evidenciam os elementos da situação de produção – quem fez, para 

que, em que momento histórico, com qual finalidade, etc., - o didático atribui a 

nomenclatura interdiscursividade. 

Não concordamos com a distinção teórica apresentada pelo didático entre 

intertextualidade e interdiscursividade. Vimos, nos pressupostos teóricos desta pesquisa, 
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que não há distinção entre texto e discurso; portanto não há distinção entre 

intertextualidade e interdiscursividade. Os elementos da situação de produção – quem 

fez, por quê fez, em que momento histórico, com qual finalidade – não são argumentos 

para distinção de interdiscursividade e intertextualidade, visto que esses mesmos 

elementos se apresentam nos textos, nos discursos ou nos enunciados - nomes distintos 

que se referem a um único elemento: o ato de fala. 

Ainda neste capítulo, na seção “Para compreender o funcionamento da língua – 

Verbos (I), é exposta uma tira de Hagar com o intuito de se conferir modernidade e 

alternância de genericidade ao didático, visto que os exercícios se detêm numa 

abordagem de metalinguagem: solicita-se aos estudantes que retirem duas locuções 

verbais da tira e identifiquem a pessoa, o número e o modo dos verbos presentes na tira. 

Despreza-se, desta forma, a proposta sociointeracionista da linguagem, teoria a que se 

filiam os autores da obra didática, não se levando em consideração os contextos de 

produção, a situação, o local, as personagens, a língua funcional, os intendidos e 

entendidos pelos interlocutores. 

 

 
 

O capítulo 17, unidade 3, cumpre a proposta do ensino de gramática prescritiva 

com uma abordagem reflexiva: trata-se do conteúdo de acentuação gráfica, de acordo 

com a reforma ortográfica de 2009. A abordagem ao conteúdo é interessante, visto que, 
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através de charges lúdicas, o humor é construído em função das diferenças de sentido 

entre um mesmo significante: um acentuado (camelô) e outro não acentuado (camelo), 

fato que gera significados distintos, portanto signos distintos. São atividades de análise 

linguística como esta que permitem aos estudantes perceberem as potencialidades e 

virtualidade da língua materna, bem como um dos elementos linguísticos que 

caracterizam o humor nos textos.  

Discordamos, no entanto, do fato de o didático explicitar o elemento 

caracterizante do humor na charge. Esta análise deveria ter sido proposta aos estudantes, 

após exposição dos processos de interpretação de textos, o que não é realizado pelo 

didático. 

 

Exemplo: 

 

 
 

A unidade 4 reserva dois capítulos à abordagem da “Língua: uso e reflexão”: o 

capítulo 22 e o capítulo 25. O capítulo 22 refere-se à introdução à Semântica e inaugura 

o capítulo com uma charge. 
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Os exercícios propostos fazem menção à interpretação do verbo “passar” na tira. 

Seria interessante abordar, mais uma vez, a interpretação de textos como uma questão 

de harmonia ou desarmonia entre intendido (o que está na intenção do locutor) e 

entendido (o que foi interpretado pelo interlocutor), bem como suas causas. 

O processo interpretativo que conduz à compreensão textual, exposto na parte 

teórica deste trabalho, não foi levado em consideração.  

Percebe-se que, nas diversas atividades de interpretação de textos, não há 

nenhuma referência ou alusão aos processos envolvidos na interpretação dos diversos 

gêneros textuais. No caso do exercício proposto, a desarmonia entre o intendido e 

entendido ocorreu não só na identificação, por parte do interlocutor, da entidade 

linguística do verbo “passar” e do seu sentido, mas também na identificação da 

realidade naquele momento designada. 

Na seção “Conceituando”, são mencionados os conteúdos linguísticos relativos à 

Semântica: sinônimos, antônimos, hiponímia, hiperonímia, polissemia e ambiguidade. 

Estranhamos o fato de o autor não ter feito referência à homonímia que, geralmente, é 

confundida pelos escolares com polissemia e pode ser fator gerador de ambiguidade. 

A seção “Para compreender o funcionamento da língua” propõe a reflexão do 

uso dos pronomes pessoais e situa os alunos em relação às regras de usos dos pronomes 

pessoais no plano da gramática prescritiva. Os exercícios de reescrita da variante não 

padrão à variante padrão são, no entanto, redutores e cerceadores de uma maior 

compreensão da expressão linguística. Na frase “Fiquei tão brava que mandei ele sair da 

sala”, seria interessante a análise do uso não padrão do pessoal do caso reto como 

pronome objeto, comum na fala não padrão e popular. O aluno do ensino médio deve se 

apropriar da variante culta (Fiquei tão brava que o mandei sair da sala), mas também 

deve refletir sobre os diversos usos linguísticos relativos existentes no sistema da língua 

histórica. Conforme afirma Carlos Franchi (2006, p. 23), “a gramática descritiva se 

transforma em um instrumento para as prescrições da gramática normativa”. Além 

disso, a posição dos pronomes-objeto - enclítica, proclítica ou mesoclítica -, deve ser 

levada em consideração no estudo dos usos dos pronomes pessoais na variante culta. No 

entanto, este fato também não é levado em consideração neste capítulo do didático. 

O capítulo 25 refere-se à estrutura e formação de palavras (língua e reflexão). 

Há, como de costume, uma tira que visa a introduzir a reflexão do conteúdo a ser 

abordado. Na parte da estrutura das palavras, consideramos válida a distinção entre 
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segmentação fonológica e silábica (não portadora de sentido) e segmentação mórfica 

(portadora de sentidos); na parte da formação das palavras, no entanto, o didático 

poderia ter proposto a análise dos diversos sentidos gerados por uma segmentação 

mórfica, por um sufixo, por exemplo, conforme demonstra o mestre Uchôa (2007, p. 

27): “Aí te mando um livreco, com o sufixo –eco a significar má qualidade, um livro de 

má qualidade”, ou seja, com função adjetiva.  

Falta ao conteúdo de formação de palavras, no didático, os diversos sentidos 

produzidos pelos seus diversificados usos. Falta ainda a exploração dos neologismos 

formais (constituídos pelo processos de formação de palavras) ou conceituais 

(constituídos pelos novos sentidos atribuídos a uma mesma palavra).  

No que se refere ao processo de formação de palavras, o capítulo se ocupa 

apenas na distinção entre derivação, composição e os demais processos: metalinguagem 

pela metalinguagem, destituída das diversas possibilidades de usos e sentidos nos 

textos, como se percebe no exemplo18: 

 

Figuraça da semana: Adriano – o Imperador aprontou 
mais uma. Mais uma não. Mais umas e outras. O crack 
da Vila Cruzeiro parece que ainda não foi pacificado. 
Parado pela blitz anti-goró da Lei Seca, Adriano estava 
tão mamado que teve que telefonar para o cartunista 
Jaguar pedindo para lhe levar em casa dirigindo seu 
Porsche branco. Adriano tem dois Porsches: um do 
preto e outro do branco. Completamente embriagado, 
numa manguaça de dar gosto, Adriano se recusou a 
botar a boca no bafômetro. Injuriado com as 
autoridades, o Imperador disse que quem põe a boca no 
bafômetro dos outros é o Ronaldinho do Corinthians. 
Adriano, coitado, depois que as Forças Armadas 
ocuparam o Alemão e a Vila Cruzeiro, não tem mais 
nenhum amigo nas redondezas para se divertir e agora 
está bebendo pra esquecer. Só que ele bebe tanto que 
nem lembra mais do que ele estava querendo esquecer.” 

 

Um interessante trabalho de reflexão sobre os usos dos processos de formação 

de palavras associados às variantes linguísticas populares pode ser realizado com 

proficiência na leitura atenta dos textos de humor. No texto supracitado, por exemplo, 
                                                           
18 Blog do Agamenon Mendes Pedreira. http://oglobo.globo.com/cultura/agamenon/posts/2011/02/13/faz-
escuro-mas-eu-conto-362890.asp Acesso em 20 de março de 2011. 

 
 

http://oglobo.globo.com/cultura/agamenon/posts/2011/02/13/faz-escuro-mas-eu-conto-362890.asp
http://oglobo.globo.com/cultura/agamenon/posts/2011/02/13/faz-escuro-mas-eu-conto-362890.asp
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crack, um tipo de alucinógeno, tem a mesma expressão sonora que craque (o melhor no 

que faz). Neste exemplo, há a troca intencional e irônica de um signo por outro 

realizada pelo produtor do texto; a palavra anti-goró, composta por derivação prefixal, 

também ironiza a constante embriaguez do jogador de futebol em época de lei seca. Ou 

seja, para que se compreenda a intenção da expressão utilizada pelo produtor do texto, 

deve-se levar em consideração a designação a que ele faz referência. 

Um típico título de esportes construído a partir de um chiste constituído através 

da formação de palavras por composição justaposta está na edição do Jornal da Bahia, 

do dia 28 de junho de 1990. A matéria informa sobre o desembarque de integrantes da 

Seleção Brasileira eliminada pela Argentina, na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Na 

manchete "Lazarão dribla a torcida", o nome do treinador Lazaroni forma uma palavra 

nova ao ser fundido com a palavra “azarão”, que tanto pode significar “exageradamente 

desafortunado”, como também, em um jargão típico do esporte, alguém considerado 

“zebra” ou com poucas possibilidades de vencer. Ademais, as diversas propriedades 

semânticas dos afixos nos textos não foram exploradas no didático. Pode-se dizer que, 

quando o assunto é gramática, o didático assume posição tradicionalista e sua 

exploração da linguagem possui dimensão calcada em metalinguagem. 

Na seção “Para compreender o funcionamento da língua”, o capítulo aborda, 

segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), os termos essenciais da oração: 

sujeito e predicado. Apresenta-os como parte da gramática descritiva, isto é, a gramática 

que descreve como se dá o funcionamento da língua. Na verdade, gramática descritiva é 

aquela que descreve como ocorre o funcionamento de uma determinada variedade da 

língua. A gramática normativa descreve como ocorre o funcionamento da variante culta 

da língua portuguesa; possui função prescritiva. 

O didático distingue frase e oração da seguinte forma: Frase - unidade de texto 

que tem sentido completo e é delimitada pelo ponto; oração - um enunciado ou parte de 

um enunciado que se organiza em torno de um verbo. 

Voltemos à questão da distinção entre texto, enunciado e discurso, neste caso, 

introduzindo mais dois conceitos: frase e oração. 

 

Linguista-

Gramático 

Frase Texto Enunciado Discurso Oração 

Evanildo Não existe o O texto é Unidade O discurso é É a unidade do 
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Bechara – 

Moderna 

Gramática 

Portuguesa. 37 

ed. 

termo frase, 
mas frase seria 
oração que se 
relaciona com a 
situação em que 
se acha o 
falante, e assim, 
contém um 
elemento 
extralinguístico. 
O enunciado 
também 
aparece sob 
forma de frase, 
cuja estrutura 
interna difere 
da oração 
porque não 
apresenta 
relação 
predicativa. São 
às vezes 
simples 
palavras, outras 
vezes uma 
reunião delas, 
que são 
transpostas à 
função de 
enunciado. 

produto da 
atividade 
discursiva. 
 

linguística que 

faz referência 

a uma 

experiência 

comunicada e 

que deve ser 

aceita e 

depreendida 

cabalmente 

pelo nosso 

interlocutor. 

determinado 
por quatro 
fatores: o 
falante, o 
destinatário, o 
objeto ou tema 
de que se fala 
e a situação. 

 

discurso. A 
oração encerra 
a menor 
unidade de 
sentido do 
discurso com 
propósitos 
definidos, 
utilizando os 
elementos de 
que a língua 
dispõe de 
acordo com 
determinados 
modelos 
convencionais. 
 

Othon Moacir 

Garcia – 

Comunicação 

em prosa 

Moderna. 

Frase é todo 
enunciado 
suficiente por si 
mesmo para 
estabelecer 
comunicação. 

 

- O mesmo que 

frase. 

- Às vezes, é 
sinônimo de 
frase ou de 
período 
simples 
quando 
encerra um 
pensamento 
completo e 
vem limitada 
por ponto-
final, ponto-
de-
interrogação, 
de-exclamação 
e, em certos 
casos, 
reticências. 

Celso Cunha, Frase é 
enunciação de 

- - - A frase pode 
conter uma ou 
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Gramática da 

Língua 

Portuguesa, 12 

ed. 

sentido 
completo; é a 
verdadeira 
unidade da fala. 
(p.135). 

mais orações. 
(p.135) 

 

José Carlos 

Azeredo, 

Iniciação à 

Sintaxe, 7 ed. 

Menor texto 

possível. 

É uma 
entidade 
pertencente ao 
domínio do ato 
verbal (...). 

- Ato verbal de 

comunicação. 

É a frase 
centrada em 
um verbo com 
o qual se faz 
uma 
declaração. 

 

Como se percebe, o assunto é complexo e a conceituação depende de diversos 

posicionamentos teóricos. Frase e oração são textos, visto que são produtos de atos 

verbais e possuem inteligibilidade. Oração é uma frase formada em torno de um verbo. 

Enunciação se refere ao ato verbal, é a atividade lingüística, enquanto enunciado é o 

produto desta atividade. 

Os exercícios que se seguem são fundamentados sob perspectiva meramente 

metalinguística: identificação dos sujeitos e dos predicados nas orações. Já vimos que a 

metalinguagem no ensino médio deve ter a função de fazer com que os alunos reflitam 

sobre as diversas possibilidades dos usos linguísticos, e não se fundamentar em 

atividade mecânica de classificação dos elementos linguísticos. 

Logo em seguida, ainda neste capítulo, o didático trata da predicação verbal, do 

predicativo do sujeito e dos complementos verbais. Os exercícios propostos também se 

referem à metalinguagem pela metalinguagem, na classificação dos predicados e 

identificação de sujeitos e predicados. Não ocorre uma proposta analítica da diversidade 

dos usos linguísticos em consonância com o conteúdo de análise sintática. No exemplo 

a seguir retirado da plataforma virtual facebook19, encontramos: 

 

Preocupantes os 4.400 compartilhamentos no facebook 
da reportagem da revista veja falando do movimento 
dos estudantes na USP como sendo formado por 

                                                           
19 Sabemos que os textos veiculados pelas plataformas virtuais de relacionamento da internet não 
possuem fidedignidade para serem expostos em trabalhos de caráter científico; no entanto, utilizamos este 
texto como simples exemplo de atividade linguística em um espaço virtual discursivo. 
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'maconheiros mimados. (Copiado do compartilhamento 
no facebook de João Augusto e Maria Escura). 

 

 

Há três orações expressas no texto supracitado, publicado em uma página do 

facebook, na ocasião da invasão dos estudantes à reitoria da USP, ocorrida em 2011.  

Há de se notar que o verbo de cópula da primeira oração foi omitido (“São” 

preocupantes) por uma questão estilística de dinamicidade textual: o texto se inicia pelo 

predicativo do sujeito (preocupantes) e não segue a ordem lógica e “inflexível” 

geralmente apresentada nas análises das orações explícitas nos didáticos. 

Outras formas de se analisar o sujeito e o predicado devem ser propostas no 

estudo de língua materna: é o que chamamos de sintaxe de colocação. Percebe-se, desta 

forma, que a posição dos vocábulos, nas orações, obedece regras não somente lógicas, 

mas também estilísticas: “Os 4.400 compartilhamentos da reportagem da revista Veja, 

no facebook, que fala do movimento dos estudantes na USP como sendo formado por 

‘maconheiros mimados’, são preocupantes”. 

Notamos que o primeiro texto é mais enfático que o segundo, porque, na 

primeira oração, ocorre a omissão do verbo de cópula e a apresentação do predicativo 

do sujeito: o juízo do pensamento das pessoas que compartilharam e aderiram a tal 

informação fica patente no início da leitura, instigando a curiosidade do leitor em saber 

quais sujeitos/objetos receberam o juízo de “preocupantes”. 

No capítulo 31, referente à unidade 5, O autor de didático inicia o capítulo com 

um poema e, em seguida, propõe exercícios de interpretação de textos visando alcançar, 

do próprio aluno, um saber pré-adquirido sobre concordância verbal. A partir deste pré-

conhecimento do aluno sobre a gramática prescritiva, o didático conceitua e explicita 

ainda mais profundamente a concordância verbal e nominal. Não deixa claro, no 

entanto, que, sendo de caráter idiomático, refere-se a uma determinada língua funcional, 

no caso, a norma culta, e, consequentemente, às regras expostas sobre concordância 

verbal e nominal desta mesma língua funcional, considerada de prestígio.  

Explicitando sobre concordância ideológica, os autores questionam se é 

"inadequada" a concordância verbal na seguinte frase: "Eu creio que os modernistas da 

Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém".  

De acordo com a teoria do mestre Coseriu, o didático parte de um pressuposto 

errôneo ao mencionar adequação, visto que este juízo só pode ser impetrado 
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linguisticamente quando, de fato, há uma situação e um contexto sob condições de 

análise.  

Neste caso, os autores do didático, como muitos autores de obras didáticas 

semelhantes, fogem do juízo "errado". Vimos no segundo capítulo deste trabalho que, 

tratando-se da dimensão histórica da linguagem, ou seja, de uma determinada língua 

funcional (neste caso específico, a norma culta da língua portuguesa) o juízo 

relacionado ao saber idiomático é o “certo” ou o “errado”. 

Esses fatos tornam ainda mais clarividente o quanto o ensino de língua 

portuguesa, sobretudo, de gramática descritivo-prescritiva, se distancia da realidade dos 

alunos do ensino médio e da diversidade dos textos; fazem perceber, também, que a 

variação linguística, apesar de aparentemente bem aceita e abordada pelos didáticos, 

não é tratada de forma lúcida, coerente e de acordo com a realidade dos textos, falados e 

escritos, em situações e instâncias diversas. Percebe-se, para piorar o quadro, uma 

necessidade de o didático “parecer” estar de acordo com as leis e as diretrizes que 

regem a educação básica no segundo nível de ensino, mas ao mesmo tempo, não agir de 

acordo com essas mesmas leis e diretrizes, que visam garantir ao alunado um ensino de 

língua portuguesa que os faça refletir sobre a diversidade na atividade linguística.  

Ainda neste capítulo, na seção “Para compreender o funcionamento da língua – 

Predicativo do Sujeito, Predicativo do Objeto e Tipos de Sujeito”, a gramática é 

ensinada à moda tradicional: metalinguagem explícita nos exercícios, que solicitam as 

funções sintáticas das frases expressas nos quadrinhos.  

Ratificamos que consideramos necessário o ensino de metalinguagem neste nível 

do ensino, desde que não tenha fim em si mesmo, mas funcione como instrumento de 

análise, reflexão, interpretação e produção dos mais variados tipos e gêneros textuais. 

Como o didático não satisfaz este requisito, cabe ao professor de língua portuguesa 

suscitar, nos alunos, a reflexão sobre os diversos usos linguísticos que circulam na 

sociedade, nas redes sociais, em situações formais e informais. 

Os próprios estudantes, no universo das redes sociais, podem ser referência para 

elencar um corpus de usos linguísticos diversos a serem analisados: os porquês de um 

determinado uso linguístico, emitido por um determinado locutor, dirigido a um 

determinado interlocutor (ou a vários interlocutores), veiculado por um determinado 

suporte, manifesto em um determinado gênero textual, e gerado em uma situação 

específica. 
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No conteúdo relativo aos tipos de sujeito, por exemplo, há de se fazer referência 

à questão sintático-semântica da indeterminação do sujeito. Nos dizeres de Faraco & 

Moura (1998, p. 37), 

 

“sujeito é o termo que denota o ser a respeito de quem 
se faz uma declaração, e o predicado é o que se declara 
a respeito do sujeito.” Ainda com a palavra, os mesmos 
autores (1998: 38): indeterminado – aquele que, embora 
existindo, não se pode determinar. Ocorre em três casos: 
1) com verbo na 3ª pessoa do plural; Ficaram 
estupefatos com a notícia da morte do encantador. 2) 
com verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação 
seguidos do pronome se; Vive-se mal aqui. (V.I) Trata-
se de uma morte não muito comum. (V.T.I.) No 
vestibular, sempre se fica ansioso. (V.L.) 3) quando o 
núcleo do sujeito é um pronome substantivo indefinido. 
Alguém me indicou para o cargo de repórter.”  

 

É necessário explicitar aos alunos que, semanticamente, “alguém”, pronome 

indefinido, figura no texto como sujeito indeterminado, embora sintaticamente, figure 

como sujeito determinado simples. O mesmo ocorre com a constante ocorrência, em 

textos de alunos do nível médio, do uso indeterminante de “você”, pronome de 

tratamento. É necessário perceber que o “você”, nos textos de uma determinada língua 

funcional e em gênero textual adequado a esta mesma língua, pode ser selecionado 

como sujeito indeterminado e analisado como tal em uma perspectiva semântica (do 

sentido); mas em uma perspectiva sintática (do significado), será sempre analisado 

como sujeito determinado simples. 

Na frase: “Aqui você encontra piadas sobre coisas que você nunca imaginaria 

encontrar”. O texto poderia, naturalmente, ser revertido para “Aqui se encontram piadas 

que nunca se imaginaria encontrar”. Há, na primeira frase, a função conativa e apelativa 

da linguagem, onde a frase é centrada no interlocutor e organiza-se de forma a 

influenciá-lo e chamar a sua atenção. Se esta for a intenção do locutor, a primeira frase 

cumpre melhor o papel linguístico do que a segunda, posto que o pronome de 

tratamento “você” tem, neste caso, sentido indeterminante, visto que não se dirige a um 

interlocutor definido, mas atinge diretamente um número indefinido de interlocutores. 

Embora também não ocorra no didático, o sujeito oculto, elíptico ou desinencial 

também deveria ser analisado em uma perspectiva textual, no plano individual da 

linguagem, visto que ele é um dos elementos de coesão textual referencial: evita a 
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repetição de termos linguísticos, gera maior dinamicidade ao texto e colabora com o 

encadeamento das ideias expostas no mesmo. 

O capítulo 37, da unidade 6, se refere a quatro conteúdos de metalinguagem: 

concordância nominal, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, 

vocativo e aposto. 

Apesar dos quadrinhos mais uma vez ilustrarem e expressarem modernidade às 

páginas do capítulo, o didático apresenta a mesma proposta tradicional do ensino de 

metalinguagem pela metalinguagem, pautada apenas no caráter prescritivo da 

linguagem, destituído dos contextos e situações de produção textual. Ocorre o 

desperdício das múltiplas possibilidades de análise, reflexão e exploração dos recursos 

textuais consoantes ao ensino da gramática em uma perspectiva analítica. Os usos 

linguísticos em situações diversas, de acordo com as situações de produção dos textos 

primários e secundários não são explorados, refletindo a obsolescência do ensino de 

língua materna nas escolas, que tentam inserir vinho novo em odres velhos20.  

Como exemplo, o didático apresenta a seguinte proposta de exercício: 

“Destaque, na tira a seguir, dois termos que desempenham a função sintática de 

vocativo:” 

 

 

 

 

                                                           
20 Provérbio bíblico que alude à mudança na forma, mas não no conteúdo. 
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O exercício foi meramente reduzido a simples indicação dos termos que exercem 

função sintática de vocativo. 

Destarte, desperdiçou-se a análise apurada dos usos linguísticos expressos na 

tira, a reflexão sobre a modalidade oral e dialógica da linguagem, e a análise da variação 

lingüística relativa ao contexto. 

O capítulo 44 da unidade 7 refere-se ao conteúdo ensimesmado de 

metalinguagem sobre regência verbal e nominal. Neste capítulo, teria sido proveitoso e 

interessante, por exemplo, que o didático tivesse analisado a inobservância à norma 

prescritiva da regência verbal e nominal como caracterizadora de sentidos, assim como 

seria interessante analisar e refletir sobre a variante culta como a língua funcional 

caracterizadora de sentido em gêneros textuais diversos. 

Temos como exemplo para análise da regência verbal da linguagem em atividade 

a composição “Beija eu”, de Monte, Antunes e Lindsay, 1990, mencionada por Ribeiro 

(2011): 

  
Seja eu, 
Seja eu, 

Deixa que eu seja eu. 
E aceita 

O que seja seu. 
Então deita e aceita eu. 

Molha eu, 
Seca eu, 

Deixa que eu seja o céu. 
E receba 

O que seja seu. 
Anoiteça e amanheça eu. 

Beija eu, 
Beija eu, 

Beija eu, me beija. 
Deixa 

O que seja ser. 
Então beba e receba 

Meu corpo no seu corpo, 
Eu no meu corpo, 

Deixa, 
Eu me deixo. 

Anoiteça e amanheça. 
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“Com o uso predominante de verbos no imperativo 
(“seja”, “deixa”, “aceita” etc.), caracterizando a função 
conativa da linguagem, o eu lírico do texto tenta, com 
grande força argumentativa, convencer seu interlocutor 
de realizar seus desejos que podem ser vistos nos 
versos: “Seja eu”, “Deixa que eu seja eu”, “Molha eu”, 
“Seca eu”, “Beija eu”, “Anoiteça e amanheça” etc. No 
que tange ao aspecto lingüístico-gramatical, ressaltamos 
a substituição do clítico me pelo pronome pessoal reto 
eu, o que, segundo a tese deste trabalho, constitui uma 
perda. Tal perda está, no caso da música de Marisa 
Monte, dotada de toda uma expressividade a qual não 
existiria com a presença do pronome. Quando o 
enunciador diz “beija eu”, além da questão 
argumentativa, percebo que ele não quer abdicar da sua 
posição dominadora, utilizando-se, por isso, do 
pronome sujeito eu no lugar do pronome objeto me.” 
(Da perda dos clíticos do falar coloquial do Rio de 
Janeiro, por Anderson da silva Ribeiro. Disponível em 
<http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno14-
06.html> Acesso em 29 de dezembro de 2011). 

 

Entende-se, desta forma, que a regência verbal de acordo com a norma 

prescritiva, no caso da composição supracitada, desviaria os intendidos pelo enunciador: 

o forte traço persuasivo e sua posição dominadora na colocação do pronome reto - 

sujeito “eu”, no lugar do pronome-objeto “me”. A mesma reflexão relativa à linguagem 

em uso deve ser exercitada em relação à regência nominal, à crase e a todo o conteúdo 

de ensino metalinguístico. 

No mesmo capítulo, o tópico que se refere ao tratamento da crase segue a mesma 

dimensão metalinguística destituída de contexto e reflexão dos usos linguísticos. Um 

anúncio publicitário é exposto como pretexto para o exercício de metalinguagem 

proposto no didático. 

Na seção “Para compreender o funcionamento da língua” – Período composto 

por subordinação – As orações substantivas e adjetivas, ocorre o mesmo 

dimensionamento teórico. A charge referente ao tópico serve de pretexto à 

metalinguagem. Esse tipo de abordagem e acepção teórica da linguagem é o 

tradicionalismo ululante do ensino de língua materna que vem sendo, desde 1970, 

combatido pelos linguistas, sem ainda chegar ao seu esgotamento; antes, apenas há, em 

muitos didáticos, substituição de nomenclaturas: de “gramática normativa” para “língua: 

uso e reflexão”.  

O capítulo 51 da unidade 8 refere-se à pontuação. Inicia-se com um anúncio 

publicitário concernente ao conteúdo proposto: 

http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno14-06.html
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno14-06.html
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Os exercícios propostos neste capítulo referem-se à dimensão descritivo-

prescritiva da linguagem e permitem que os estudantes reflitam sobre a observância e a 

inobservância às regras de pontuação como recursos linguísticos para criar sentidos e 

persuadir leitores/interlocutores, a fim de se atingir alguma finalidade. Como menciona 

o didático, a pontuação serve para marcar pausas, entonações, representar componentes 

da língua falada, como os gestos e a expressão facial.  

O segundo enunciado do anúncio publicitário, pela correção da pontuação, 

sugere o desenvolvimento e a dinamicidade contínua do câmbio do carro em relação 

àqueles que não o possuem. 

Logo depois, o assunto é tomado de acordo com a gramática prescritiva: vírgula, 

a vírgula entre as orações, ponto e vírgula, ponto, ponto de interrogação, ponto de 

exclamação, dois-pontos, aspas, parênteses, travessão e reticências. 

A dimensão descritivo-prescritiva do ensino de língua materna é retomada em 

relação à vírgula na seção “Semântica e discurso”, como se percebe no exemplo abaixo:  
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A seção “A pontuação na construção do texto” tem como pré-requisito a leitura 

do capítulo LV de Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Como este 

capítulo é marcado pela ausência dos usos linguísticos e pela presença das pontuações, o 

exercício sugere a observação das linhas pontilhadas, os sinais de pontuação 

empregados e a reflexão das possibilidades dos usos linguísticos, entre as personagens 

Brás Cubas e Virgília, bem como a sugestão dos usos linguísticos pelos estudantes. É 

uma atividade de reflexão, contextualização da realidade das personagens e atividade 

linguística, primária e secundária, que integra os saberes idiomático, elocucional e 

discursivo. 

Ainda neste capítulo, na seção “Para compreender o funcionamento da língua”, 

ocorre a articulação da dimensão descritivo-prescritiva no ensino de língua materna, 

mais especificamente, no conteúdo metalinguístico do período composto por 

subordinação – orações adverbiais. É apresentado um texto com função referencial e, 

logo em seguida, são retratadas as diversas possibilidades de usos linguísticos, uns com 

maior, outros com menor expressividade. Nos períodos: 

 

• Uma empresa só atinge a maturidade numa fase posterior. 

• Uma empresa só atinge a maturidade quando trabalha o seu lado infantil. 
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Percebe-se que o último período, composto por subordinação - cuja segunda oração 

é classificada como subordina adverbial temporal – reflete maior expressividade do que 

o primeiro período, classificado como simples, onde a expressão “numa fase posterior” 

é classificada como adjunto adverbial de tempo. 

Os exercícios seguintes possuem o mesmo dimensionamento descritivo-prescritivo, 

fazendo o aluno perceber as diversas possibilidades dos usos linguísticos, adequando-os 

às suas intenções, situações e contextos de produção. 

O capítulo 56 da unidade 9 trata dos seguintes conteúdos metalinguísticos: a 

colocação pronominal e as orações coordenadas. Ele se inicia pela leitura de uma tira de 

Edgar Vasques e trata a gramática na dimensão descritivo-prescritiva. No primeiro 

momento, os exercícios se referem à mera caracterização da colocação pronominal: se 

enclítica, se proclítica, se mesoclítica. Adiante, o didático instiga o aluno à análise da 

colocação pronominal selecionada na charge: “Me empresta os classificados?”. 

Mencionando o fato de que o enunciado poderia ter sido construído de forma enclítica 

“Empreste-me os classificados?”, o livro questiona aos estudantes qual das colocações 

pronominais se aproxima mais da simplicidade e da brasilidade. 

Em seguida, é relacionada uma série de exercícios calcados em metalinguagem, 

como a indicação de frases em que o pronome esteja colocado em desacordo com a 

variedade padrão, e a proposta de sua reescrita na variante culta. A perspectiva 

metalinguística destituída de função analítica prevalece no tratamento do conteúdo 

gramatical nesta parte do didático. 

A seção “A colocação pronominal na construção do texto” se inicia com o poema-

canção de Caetano Veloso: “Os passistas”. São propostos exercícios de análise e 

interpretação do texto. Com aparência de tratamento descritivo-prescritivo, as questões 

desta seção são fundamentadas em metalinguagem sob uma perspectiva ensimesmada. 

Na seção “Semântica e discurso”, o poema “pronominais”, de Oswald de Andrade, é 

proposto como exercício de leitura. A seção desenvolve o conteúdo metalinguístico de 

colocação pronominal com dimensão descritivo-prescritiva: há proposta de reflexão 

sobre as duas variantes presentes no texto: a culta e a coloquial, bem como os sentidos 

gerados por ambas no poema, acentuando-se, no final do texto, a brasilidade sobre a 

prosódia lusitana. 
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Na seção “Para compreender o funcionamento da língua”, o capítulo se inicia com a 

exposição de um anúncio publicitário. 

 

 

Além dos exercícios de interpretação de textos, das condições de produção do 

anúncio, do público-alvo a que se destina, há a menção às orações coordenadas 

sindéticas alternativas expostas no balão maior. A questão dos traços de oralidade e da 

linguagem informal é mencionada nos exercícios: “Ou tá pulando na avenida ou tá 

balançando na rede”. Sabe-se que esta é uma intenção publicitária para se aproximar da 

dinamicidade da linguagem falada e atingir o público alvo. Até aqui, percebe-se o 

tratamento do conteúdo com dimensionamento descritivo-prescritivo, visto que reflete 

sobre a linguagem em atividade no texto.  

Os exercícios seguintes são fundamentados em metalinguagem pela 

metalinguagem, nas classificações das orações coordenadas destituídas de contextos e 

condições de produção. 

Outrossim, poder-se-ia relacionar os conectivos coordenativos às finalidades 

argumentativas presentes em diversos gêneros textuais, sobretudo nos anúncios 

publicitários, fato desprezado no didático. 

Na seção “Escrevendo com adequação”, ao término do capítulo 6, são 

apresentadas questões ortográficas como os usos dos porquês e palavras parônimas e 
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homônimas. Acreditamos que o conteúdo abordado poderia também suscitar reflexões 

sobre polissemia, embora este conteúdo não tenha sido abordado no capítulo. Os 

exercícios propostos levam em consideração os textos escritos e a dimensão prescritiva 

da linguagem.  

A análise descritivo-prescritiva da linguagem poderia ter sido valorizada: a 

apresentação de manchetes jornalísticas, textos publicitários e literários em que, 

propositalmente, manifestam ambiguidade entre palavras homônimas ou parônimas para 

garantir expressividade ou para chamar a atenção do público alvo poderia ser um 

exercício interessante, uma vez que o aluno seria levado a refletir sobre as funções da 

linguagem no texto e sobre a flexibilidade dos usos linguísticos, dependendo do gênero 

textual, da intencionalidade, da situação e do contexto. 

Nos textos literários e humorísticos, a homonímia, a paronímia e a polissemia 

são bastante exploradas. Esses gêneros textuais são repletos de jogos de palavras 

homônimas, polissêmicas e parônimas, que caracterizam expressividade ou humor ao 

texto.  

No capítulo 16, na seção “Para compreender o funcionamento da língua”, os 

autores se propuseram a dar continuidade ao conteúdo sobre verbos, mais 

especificamente sobre modos verbais. Discordamos de tal proposta, pois é perceptível o 

desencadeamento dos conteúdos propostos: no capítulo 10, pertencente à unidade 2, 

foram expostos exercícios sobre usos verbais de acordo com a variedade padrão, que 

tinham como pré-requisito o conhecimento do modo verbal subjuntivo. Portanto este 

saber prescritivo já deveria estar garantido na unidade 2, no capítulo 10. 

Ao término da última unidade do didático, na seção “Em dia com o Enem e o 

vestibular – Questões de gramática contextualizadas, descontextualizadas e questões do 

Enem e do vestibular”, há a representação do que vem sendo explorado em todo este 

trabalho: a necessidade de refletir sobre os usos linguísticos, relacionando-os a 

contextos e condições de produção. Ressaltamos que esta atividade linguística não deve 

ser explorada pela escola, nas aulas de língua portuguesa, em função dos exames e das 

aferições de ensino/aprendizagem; elas devem fazer parte da concepção e da 

metodologia aplicada ao ensino de língua materna com a finalidade de que o aluno 

tenha assegurada a extensão do seu saber linguístico, portanto a capacidade de ler, 

interpretar e produzir os diversos textos, orais e escritos, em nossa sociedade. 
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O capítulo finaliza fortalecendo sua maior preocupação em relação ao 

ensino/aprendizagem de língua materna: colaborar com as positivas estatísticas em 

relação ao número de alunos aprovados no Enem e nos vestibulares: para tanto, segue-se 

uma série de exercícios de literatura e estudos de linguagem extraídos dos principais 

exames nacionais e estaduais referentes ao Ensino Médio. 

 

6.2.2. A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO DIDÁTICO 

 

Na unidade 1 – Capítulo 1, o didático se inicia tratando dos conteúdos: 

linguagem, comunicação e interação - Interpretação e Compreensão de Textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo após a leitura de um texto sobre “Linguagem, comunicação e interação”, é 

proposto um exercício de interpretação de textos baseado na tira do cartunista e 

quadrinista argentino Quino (supracitada), que tem como principal personagem a 

Mafalda. 

Como já foi mencionado anteriormente neste trabalho, percebe-se, no didático, 

uma lacuna no ensino de interpretação e compreensão de textos, uma vez que, para 

interpretá-los, não nos basta conhecer a língua histórica, os códigos, os interlocutores e 

a variante linguística (a língua funcional adotada), como intenciona o conteúdo do 

capítulo. Conforme foi mencionado nos pressupostos teóricos desta obra, os elementos 
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necessários à interpretação e à compreensão de textos poderiam e deveriam ter sido 

explorados com mais propriedade.  

A resposta de Mafalda está em total desacordo com a realidade extralinguística 

ali e naquele momento designada. O intendido pela locutora não é, propositalmente, 

respondido pela interlocutora Mafalda, que não entra no jogo social da linguagem 

proposto por ela.  

Não houve abordagem concreta realizada pelo didático, nesta atividade, sobre os 

processos interpretativos de textos, que têm como meta a compreensão textual.  

O capítulo 13 dedica-se exclusivamente às competências avaliadas pelo Enem, 

tendo como proposta conteudística a interpretação de textos.  

O objetivo do capítulo é apresentar aos alunos o exame e as competências 

avaliadas pelo exame nacional. Em seguida, exercícios de interpretação de textos 

extraídos de provas anteriores do Enem são propostos como atividade.  

A proposta da atividade linguística primária na execução dos exercícios deveria 

figurar neste tipo de atividade, sob a mediação do professor e com o suporte teórico 

sobre os processos de interpretação que conduzem à compreensão de textos. O didático 

não faz alusão a este conteúdo, apenas o expõe em forma de atividades, como 

explicitamos anteriormente. 

Considerada a maior ferramenta de aferição do ensino/aprendizagem no Ensino 

Médio no país, o Enem não tem logrado êxito em sua organização e tem deixado um 

histórico de falta de credibilidade na sociedade escolar e acadêmica em função das 

constantes, embora pontuais, quebras de sigilo das questões do exame. Em 2011, por 

exemplo, o fato ocorreu no Estado do Ceará. O ministro da educação justificou-se 

atribuindo a responsabilidade a uma escola de Fortaleza. Embora saibamos que falta à 

Internet legitimidade e fidedignidade para exposição de fatos científicos, não podemos 

usurpar-lhe o status privilegiado para debates variados, de caráter científico ou não. 

Portanto, ouso expor o comentário feito, na plataforma virtual do facebook, pelo 

professor Carlos Eduardo Falcão Uchôa a respeito do fato ocorrido: 

 

“Mais um ano de fracasso do MEC na organização do 
ENEM. Quebra de sigilo de 14 questões no Ceará. A 
explicação do ministro foi lamentável, atribuindo a 
responsabilidade do fato a uma escola de Fortaleza. 
Simplesmente estas 14 questões já tinham sido 
aplicadas a um grupo de estudantes, pelo próprio MEC, 
como teste para aferir o nível dos futuros candidatos. 
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Sempre julguei que houvesse uma comissão ou banca, 
bem remunerada, para elaborar questões inéditas para a 
prova do ENEM. Culpar uma escola pelo que aconteceu 
é muito fácil, ministro. Corre-se então o risco, quem 
sabe, de se valerem de questões já apresentadas em anos 
anteriores. Lastimável!! E o sistema educacional 
brasileiro(!) continua favorecendo, facilitando, a 
perpetuação de Fabianos, de Vidas Secas, incapazes de 
contra-argumentar em relação ao discurso pífio de um 
ministro que persiste em tampar o sol com uma peneira. 
Novas 14 questões para os candidatos que, sem que o 
quisessem, foram favorecidos?Como organizar questões 
do mesmo nível? Como provar que são do mesmo 
nível? Incompetência completa! Também por que as 
universidades foram abrir mão de organizarem seu 
vestibular, direcionado para o perfil de candidato que 
cada uma deve ter?” (Facebook – Perfil de Carlos 
Eduardo Falcão Uchôa – 28 de outubro de 2011). 

 

Percebe-se que as aulas de língua portuguesa no ensino médio tem tido como 

foco as competências aferidas pelo Enem. É absurda a ideia de reduzir o 

desenvolvimento da competência linguística do alunado na escola em função 

dos programas e conteúdos propostos pelo exame. Os didáticos já preparam seus 

conteúdos pautados nas propostas desta avaliação. Esta obra didática dedica cinco 

capítulos inteiros (o capítulo 13 da unidade 2; o capítulo 27 da unidade 4; o capítulo 34 

da unidade 5; o capítulo 40 da unidade 6 e o capítulo 48 da unidade 7) às reflexões 

sobre os exercícios propostos no Enem, sem contar com os conteúdos e questões 

relativas ao exame, explícitos no didático ao término da 3ª, da 6ª e da 9ª unidades, que 

representam o término da 1ª, da 2ª e da 3ª séries do nível médio de ensino.  

O objetivo e a finalidade do ensino de língua portuguesa não pode se reduzir a 

uma mera avaliação que, até agora, tem se proposto a categorizar escolas, e não a 

promover a expansão da competência linguística dos estudantes. 

Como de costume neste didático, apresenta-se mais de uma forma de expressão 

artística do movimento literário trabalhado no capítulo, geralmente uma pintura, 

juntamente com a proposta de leitura e interpretação intertextual. Consideramos a 

atividade produtiva, se levados em consideração os pressupostos teóricos sobre os 

processos de interpretação de textos que fundamentam esta pesquisa. 

O capítulo 34 trata das situações-problema nas provas do Enem. Cada exercício 

proposto neste capítulo refere-se à aferição das competências avaliadas pelo Enem. 

Embora as questões sejam muito bem elaboradas e estejam de acordo com uma proposta 

interdisciplinar e integrada de ensino, verifica-se que, mais uma vez, o didático visa à 
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satisfação dos resultados das avaliações públicas de língua portuguesa no ensino médio, 

e não à competência linguística do alunado.  

A finalidade do ensino de língua materna é o desenvolvimento das habilidades 

que conduzam o aluno a entrar em plena atividade linguística, nas situações mais 

variadas e diversas, bem como nas modalidades textuais, escrita e falada; os resultados 

satisfatórios nos exames são consequência desse desenvolvimento.  

Essa finalidade sendo tomada sob uma perspectiva inversa, além de usurpar o 

prazer do estudante na reflexão, análise, interpretação e produção de textos, torna o 

ensino de língua portuguesa mecânico e voltado à satisfação de estatísticas. Não é à toa 

que filosofou Alves (2008, p. 35 e p. 36): 

 

“As inteligências dormem. Inúteis são as tentativas de 
acordá-las pela força. As inteligências só entendem a 
linguagem do desejo. As inteligências nada mais são 
que ferramentas e brinquedos do desejo. (...) Não existe 
nada mais fatal para a inteligência que o ensino das 
respostas certas. As escolas deveriam se dedicar menos 
ao ensino das respostas certas, e mais ao ensino das 
perguntas inteligentes. As respostas certas nos permitem 
andar nos caminhos batidos. Somente as perguntas nos 
seduzem a entrar no mar desconhecido.” 

 
O capítulo 40, da unidade 6, trata da interpretação de textos não verbais e mistos. 

Retoma, dessa forma, a conceituação básica de texto. Segundo o autor do didático, 

“hoje consideramos texto todo enunciado, verbal ou não verbal, que cumpre uma 

finalidade comunicativa e é capaz de constituir sentido”. Como se percebe nos 

pressupostos teóricos deste trabalho, para Herculano de Carvalho, em sua obra 

intitulada Teoria da Linguagem – Tomo I, a linguagem verbal é atividade cognoscitiva e 

manifestativa realizada através de duplos sinais, um significante e um significado, que 

compõem o que chamamos signo. 

Embora o autor parta de um posicionamento teórico divergente, pode-se 

considerar como texto a pintura, o retrato, a charge etc., visto que estes refletem também 

atividades cognoscitivas e manifestativas. Elas não possuem dupla articulação, como a 

linguagem verbal; mas figuram como signos à espera dos diversos sentidos atribuídos 

pelo leitor, que inferirá sobre a imagem a partir do designado pelo autor/produtor, a 

partir do seu próprio conhecimento de mundo e do seu conhecimento referente ao 

contexto e às condições de produção do texto não verbal. Por isso mesmo, nos 

exercícios de interpretação de textos não verbais e mistos (verbais e não verbais) 
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expostos no didático neste capítulo, a maioria extraída de provas de vestibulares de 

universidades públicas, há, ao lado da imagem, uma legenda que visa à sua 

contextualização. 

 

 

 

O capítulo 27, último da unidade 4, trata, mais uma vez, das 21 habilidades 

avaliadas pelo Enem e apresenta quatro exercícios que visam à familiaridade do alunado 

com as questões de interpretação de textos propostas pelo exame. 

O capítulo 40, unidade 6, refere-se ao conteúdo de interpretação de textos não 

verbais e mistos. Não é mencionado no didático que, neste caso, a imagem figura como 

um signo, e possui o mesmo processo de interpretação do texto verbal: a relação com o 

com o seu sentido dado em um determinado contexto e com sua designação. 

No capítulo 48, unidade 7, há menção ao conteúdo de interpretação de textos 

focando-se as questões elaboradas no Enem. 
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Mais uma vez, o capítulo destinado à interpretação de textos volta-se ao preparo 

dos estudantes à participação do maior exame de aferição de ensino/aprendizagem do 

ensino médio: o Enem. O capítulo se inicia com um box explicativo, dando aos 

estudantes as coordenadas dobre o papel da leitura no exame e sobre propostas de 

interpretação de textos. Há, ainda no capítulo, a seção “Preparando-se para o Enem e 

para o vestibular”. Não há posicionamento contrário ao exame em nossa análise. O que 

se estranha é a inversão axiomática do ensino de língua portuguesa, que deve valorizar o 

papel da leitura como um instrumento de cidadania, humanidade, reflexão sobre a 

realidade e expansão do conhecimento de mundo. O papel da leitura jamais deve ser 

tomado de forma restrita e condensada a uma única finalidade. Se as finalidades de 

leitura na escola, e fora dela, se relacionarem com a expansão da competência 

linguística dos estudantes do nível médio, certamente, lograrão êxito não somente nos 

Enens e vestibulares da vida, mas em quaisquer circunstâncias de aferição do saber 

linguístico, em quaisquer circunstâncias da vida.  

 

6.2.3. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

Na seção “Conceituando”, expressa no capítulo 1 da unidade 1, são propostos os 

conteúdos sobre linguagem verbal e não verbal, língua, códigos e variantes linguísticas.  

De forma apropriada, ainda neste capítulo, o didático dedica duas páginas à 

variação linguística (conteúdo atrelado ao exercício anterior sobre o processo de 

interpretação de textos: o registro utilizado pela locutora – filhinha, gracinha, querida, 

meu bem – fizeram que a interlocutora Mafalda formulasse a imagem da locutora 

cristalizada socialmente). 

Tratando do fenômeno da variação linguística com certa propriedade, o capítulo 

aborda os conceitos de variedade padrão, língua padrão ou norma culta e variedade não 

padrão ou língua não padrão, apresentando todas as variantes como válidas e não 

deixando de mencionar o vínculo existente entre a língua funcional e a situação em que 

os falantes se inserem.  

No entanto, de acordo com Coseriu e os demais teóricos mencionados nos 

pressupostos teóricos deste trabalho, percebe-se que, mais uma vez, o tema é tratado 

superficialmente e de forma redutora: embora os textos selecionados sejam bastante 
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inspiradores para a exploração do assunto, a maioria dos exercícios se presta à simples 

“tradução” de textos de uma variante à outra, ou à caracterização típica das falas 

regionais. 

Também ocorre tratamento equivocado quanto às variações nas modalidades 

lingüísticas falada e escrita. Há uma tendência a se considerar a modalidade linguística 

falada como não planejada, incompleta e menos elaborada que a modalidade escrita. 

Como exposto na parte teórica deste trabalho, no capítulo referente à variação 

linguística, nem sempre a fala não é planejada; nem sempre é incompleta e menos 

elaborada que a escrita. Como muito bem assevera o mestre Marcuschi (2008, p. 15), a 

fala pode ser tão elaborada quanto à escrita; depende do gênero textual em que o texto é 

veiculado. 

Ao término do capítulo 4, o didático apresenta a seção “Escrevendo com 

adequação”. Em seguida, é abordado o conteúdo a ser trabalhado: ortografia (emprego 

de g ou j; x ou ch; s ou z; ar e izar). A ortografia apresentada refere-se a uma 

determinada língua funcional - à norma culta da língua portuguesa. Por ser a norma de 

prestígio no seio de uma sociedade, o autor deveria explicar, no didático, que a palavra 

“adequação”, proposta no título da seção, refere-se às diversas situações em que o 

conhecimento idiomático desta norma será exigido. No exercício proposto logo após a 

exposição do conteúdo, ocorre referência à ortografia da norma culta da língua 

portuguesa sem que ocorra a reflexão sobre a escrita das demais línguas funcionais que, 

geralmente, tentam neutralizar, no texto escrito, as diferenças entre as modalidades 

falada e escrita. 

 

 

6.2.4. ABORDAGEM DA LITERATURA 

 

O capítulo 2 da unidade 1 é dedicado à Introdução à literatura: denotação e 

conotação, funções da literatura e estilos de época. Não há exploração de texto literário, 

com exceção de uma crônica, de Moacyr Scliar e algumas poucas poesias; há, contudo, 

prevalência de metaliteratura, importante para o estudante do ensino médio, que tem 

capacidade de pensar e refletir sobre os textos a que tem acesso, mas menos importante 

que a leitura, a reflexão e a exposição de ideias sobre o texto literário propriamente dito. 
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O capítulo 5 é permeado de conteúdo voltado à literatura medieval portuguesa, 

que serviu de referência aos escritores brasileiros: Primeira época medieval e a Segunda 

época medieval; e o Classicismo. 

Na primeira época medieval, estudam-se as cantigas de amor, de amigo, de 

escárnio e de maldizer. Vale ressaltar que, nos didáticos do passado, não se faziam 

referência às cantigas de escárnio e maldizer em função da linguagem ser considerada 

depreciativa ou pejorativa. Refletir sobre essas cantigas é fundamental para se explorar 

as funções do riso na sociedade medieval e, consequentemente, conduzir os alunos à 

atividade linguística.  

Na segunda época medieval, estudam-se a poesia palaciana, a prosa 

historiográfica e o teatro, com ênfase nos autos de Gil Vicente. O didático relaciona os 

autos vicentinos aos autos produzidos no Brasil pelo Pe. Anchieta, no século XVI, sobre 

a catequese dos índios; e, no século XX, por João Cabral de Melo Neto, com Morte e 

Vida Severina, e Ariano Suassuna, com o Auto da Compadecida.  

Através desta relação intertextual, o didático favorece a expansão do saber 

elocucional do estudante, uma vez que ele é motivado a fazer conexão entre um saber 

literário passado e um saber literário contemporâneo.  

Em relação ao Classicismo, há destaque para a poesia lírica e épica de Camões. 

No entanto, os textos, até mesmo em função da praticidade da proposta do didático, não 

passam de trechos de grandes obras literárias do poeta português. Há, na lírica 

camoniana, poesias que podem (e devem) ser lidas e declamadas pelos estudantes. E o 

que dizer do épico Os lusíadas? Há quem subestime o alunado do ensino médio das 

escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, considerando que ele não tenha condições 

intelectuais de ler tal obra. Não podemos concordar com os que promovem uma 

proposta de ensino de língua portuguesa inane e insana, que trata o alunado como tábula 

rasa21.  

Um trabalho interdisciplinar bastante produtivo poderia ser realizado ao se 

trabalhar a leitura de Os Lusíadas: componentes curriculares como Geografia e História 

estariam em conexão com a disciplina Língua Portuguesa, na análise da obra, nos 

debates em sala, nas reflexões sobre o texto. Isso sem contar a infinidade de temas 

                                                           
21 Página em branco. 
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voltados à língua materna, como a questão da variação linguística, a linguagem 

conotativa, as funções e figuras da linguagem, a gramática no texto etc. Tudo isso em 

consonância à apreciação da beleza da construção literária do poeta lusitano. 

Embora voltado à literatura, este capítulo é repleto de exercícios que levam o 

aluno a entrar em atividade linguística secundária, através da interpretação de textos. A 

atividade linguística primária (debates, exposições sobre o tema) deveria, antes da 

secundária, ter sido proposta pelo didático. 

O capítulo 7 é dedicado ao estudo da literatura: o Quinhentismo no Brasil. Trata-

se da produção literária do Brasil-Colônia. A partir desse capítulo, é proposto ao aluno 

um quadro da periodização da literatura brasileira dividindo-a em era colonial 

(Quinhentismo, Seiscentismo ou Barroco e Setecentismo ou Arcadismo) e era nacional 

(Romantismo, Realismo, Naturalismo e parnasianismo, Simbolismo, Pré-Modernismo, 

Modernismo). Conforme crítica realizada pelos avaliadores do Catálogo PNLEM/2009, 

“uma vez que a obra se vale de uma pesquisa bem cuidada de textos de literatura e de 

crítica literária, causa grande estranhamento o quadro de periodização da literatura 

brasileira”. 

É interessante, no entanto, a intenção do autor em explorar, no capítulo, mais de 

um gênero textual, uma vez que cada gênero possui saber expressivo distinto e língua 

funcional diferenciada.  

São apresentados três gêneros textuais para leitura dos estudantes: quatro 

fragmentos da Carta de Pero Vaz de Caminha, uma tira e um Cartum.  

Sendo a Carta de Pero Vaz de Caminha pertença à literatura brasileira e não ser 

extensa, questionamos os trechos a serem lidos. A obra inteira seria mais adequada para 

análise das características do gênero textual “carta” e seu teor literário; para comparação 

das variações linguísticas diacrônicas, dos pronomes de tratamento utilizados, para 

análise da caracterização dos índios e da terra por parte do português dominante, dos 

eufemismos usados para substituir palavras que, na época, tinham conotação negativa 

ou pejorativa, da língua funcional escolhida pelo escritor da carta e os porquês de sua 

escolha, das figuras de linguagem usadas no texto. Enfim, seria um estudo produtivo de 

gramática em uso referente a uma sincronia diferente da nossa. Um estudo de gramática 

que conduziria o aluno à reflexão sobre os usos linguísticos, uma vez que se detém na 

análise descritivo-prescritiva da linguagem. 
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Em relação aos demais gêneros, revela-se interessante o exercício que propõe a 

comparação intertextual entre uns versos de Camões, em Os Lusíadas, que fazem 

menção à expansão da fé e do Império, e os demais textos apresentados no capítulo. A 

proposta leva o aluno a refletir sobre o processo de colonização e a entrar em atividade 

linguística (interna e externa). Em relação à atividade linguística externa, o exercício 

refere-se somente à atividade secundária (texto escrito), mas o didático poderia propor 

ao professor que conduzisse os estudantes a discutirem sobre a comparação dos textos. 

A atividade linguística externa e primária os tornaria mais seguros para a produção 

escrita dos textos. 

Em seguida, é apresentada, como matéria conteudística, a literatura de 

catequese. No entanto, apenas destacam-se nomes de autores e obras. Não há um só 

texto para análise desse recorte literário expresso em gêneros diversos, como cartas, 

crônicas, tratados descritivos e poemas. Lamentamos essa questão por parte do didático, 

visto que o estudante é isento de avaliar os usos linguísticos nesse tipo de literatura e as 

ideologias veiculadas por ela. 

No que se refere à expansão do saber elocucional e à intertextualidade, o 

didático apresenta como proposta o filme “Desmundo”, de Alain Fresnot (2003), que 

apresenta uma reconstituição da época e é falado no português de então (segundo o 

didático, resultado de uma rara pesquisa linguística). Embora o didático não tenha feito 

referência à proposta de análise da variação linguística na constituição das personagens 

do filme, este fato não deveria ter sido olvidado. A análise das línguas funcionais 

enriquecem e promovem a expansão da competência linguística do alunado. Essa 

proposta de atividade de análise da variação linguística das personagens do filme, ainda 

que pertencente a uma outra sincronia, poderia constar nas atividades propostas pelo 

didático. 

O capítulo 8, destinado ao estudo da literatura barroca, cumpre o proposto pela 

teoria coseriana, visto que, nos exercícios, há proposta para que os alunos manifestem o 

seu saber expressivo, idiomático e elocucional. Isso se deve ao fato de os autores 

criarem exercícios de interpretação de poesias barrocas, envolvendo figuras de 

linguagem próprias deste estilo literário. 

Embora teoricamente os processos de interpretação não sejam contemplados 

nesta obra didática, a atividade abrange os três níveis da linguagem, teoria mencionada 

nos pressupostos teóricos desta obra. 
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O capítulo 11 retoma a literatura Barroca, mas a restringe à produção literária em 

Portugal e no Brasil. São propostos exercícios de leitura, interpretação e produção de 

textos, característicos da atividade linguística. O primeiro texto selecionado pelo 

didático se trata de um fragmento do “Sermão da Sexagésima”, do Pe. Vieira. 

Embora os exercícios explorem os componentes da tecitura barroca: as figuras 

de linguagem - alegorias e metáforas -, as tendências de composição textual estéticas - 

cultismo e o conceptismo -, a função da linguagem metalinguística e os argumentos 

utilizados pelo literato no texto para defender suas ideias, deixam a desejar na questão 

ideológica da composição textual. O Pe. Antônio Vieira tinha a literatura como projeto 

de missão evangelística: a conversão religiosa das pessoas ao catolicismo e a ideia de 

que Portugal seria o representante do Império de Cristo na Terra.  

Outrossim, não concordamos com a leitura fragmentária do didático. Cabe ao 

professor permitir que o alunado tenha acesso ao texto e às atividades linguísticas 

primárias na execução dos exercícios, ou seja, à exposição de ideias, conceitos e 

reflexões, promovidas e mediadas pelo docente. 

A mesma análise se repete nas três poesias de Gregório de Matos selecionadas 

pelo didático: uma pertencente à lírica amorosa, outra à lírica religiosa e, a última, à 

lírica satírica. Sabe-se que a produção literária de Gregório de Matos é intensa e, além 

das três líricas apresentadas, há, ainda, a lírica erótica, que continua sendo olvidada nos 

compêndios de língua portuguesa. Se se trata do alunado do ensino médio, não há razão 

para limitar o saber sobre a produção literária do conhecido “Boca do inferno”. Ao 

contrário, tornam-se mais evidentes e compreensíveis as contradições do período 

barroco e suas características. 

Nos capítulos 14 e 15, a unidade apresenta, como conteúdo literário, o 

Arcadismo em Portugal e no Brasil. No capítulo 14, são apresentadas três poesias 

árcades e uma pintura referente ao movimento artístico; no capítulo 15, apresentam-se 

duas poesias relacionadas ao Arcadismo em Portugal, e dois trechos poéticos (poesia 

satírica – Cartas Chilenas - e um fragmento da poesia lírica – Marília de Dirceu) ambos 

de Tomás Antônio Gonzaga, relacionados à poesia árcade brasileira. Em seguida, são 

propostos exercícios de interpretação poética relacionada às características do 

movimento literário trabalhado no capítulo.  

Ratificamos que se o professor for orientado a desenvolver a competência 

linguística dos alunos, os textos primeiramente deverão ser lidos e declamados para, em 
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seguida, ocorrer um debate que vise à expressividade dos alunos em consonância com 

os processos de interpretação dos textos.  

Há de se apreciar a beleza do texto literário, privilégio que vem, há muito tempo, 

sendo olvidado pelos currículos, pelos programas de ensino e pelos didáticos de língua 

portuguesa. Outrossim, a atividade de interpretação das poesias conduz o aluno a 

manifestar o seu saber expressivo, organizar suas ideias, levando-o ao exercício da 

linguagem através da atividade linguística interna e externa.  

Além disso, os conceitos, as características, os elementos constitutivos da poesia 

árcade, a metaliteratura estudada no capítulo, acaba sendo recuperada pelo professor no 

debate. Desta forma, o aluno se sente seguro e preparado para a atividade linguística 

externa e secundária: o texto escrito. 

A unidade 4 se inicia com a abordagem do signo “romântico”, que pode possuir, 

dependendo do contexto em que for aplicado, dois significados. No caso específico, a 

unidade centraliza o significante no significado histórico e social de um movimento 

surgido no século XIX.  

O didático não faz referência à análise da diversidade de significados que pode 

haver em um mesmo significante, desprezando uma excelente oportunidade para se 

explorar a análise da linguagem em uso (a metalinguagem reflexiva), as potencialidades 

dos usos linguísticos consoante aos contextos e situações de produção e interlocução. 

Esses direcionamentos e apontamentos dependerão da formação, da experiência 

e da orientação teórico-linguista do professor para orbitar as propostas do didático, 

promover a extensão contínua da competência linguística do alunado e relacionar a 

literatura ao ensino de língua materna, sabendo-se que, no ensino médio, língua e 

literatura são partes indissociáveis de um mesmo objeto de aprendizagem. 

O capítulo 19 se inicia com a proposta de se estudar a linguagem literária do 

Romantismo: mais simples, menos rígida, destituída da imposição da tradição clássica, e 

com um conteúdo voltado aos assuntos contemporâneos – efervescência política e 

social, esperança e paixão, luta e revolução, e o cotidiano do homem burguês do século 

XIX. É interessante ainda que o capítulo se refere aos traços do Romantismo nos textos 

contemporâneos, condição para um interessante trabalho de intertextualidade. 

No entanto, apesar das propostas expostas, os exercícios que se seguem se 

referem à metaliteratura, neste caso, à escansão dos versos de uma cantiga de roda em 

comparação com os versos decassílabos comuns à poesia Clássica, Barroca e Árcade. O 
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didático apresenta uma única poesia Romântica (A canção do exílio) e, em seguida, 

apresenta uma série de exercícios sobre sua estruturação. Não desprezando a 

estruturação poética do período, que faz o alunado compreender as diferenças sociais e 

estéticas expressas na linguagem de um movimento e outro, ainda consideramos que a 

apreciação atenta da leitura realizada, em voz alta e em sala de aula, deva ser priorizada. 

Para ratificar nosso pensamento, retomamos Rubem Alves: 

  

“Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não 
começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos 
juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os 
instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a 
beleza da música, ela mesma me pediria que lhe 
ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas 
sobre cinco linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco 
linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza 
musical. A experiência da beleza tem de vir antes.” 
(<http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/> 
Acesso em 02 de janeiro de 2012). 

 

O capítulo 20 trata do Romantismo em Portugal e apresenta fragmentos de prosa 

e poesia de alguns de seus representantes: Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco e 

Alexandre Herculano. Mais uma vez o didático se atém à proposta de leitura 

fragmentária e reduzida. Deve-se levar em consideração que a competência linguística 

depende de um trabalho pleno de exercício da linguagem, que já começa sabotado por 

leituras reduzidas e fragmentadas e textos adaptados. A meta do ensino de língua 

portuguesa não é uma passagem rápida e ligeira pelos clássicos literários com o 

propósito de habilitar o alunado às avaliações do ensino médio. O objetivo principal do 

ensino e aprendizagem de língua materna é a extensão contínua da competência 

linguística do estudante. Se seguirmos esta meta, em quaisquer avaliações de 

aprendizado do ensino médio, de caráter estadual ou nacional, os estudantes lograrão 

êxito. 

O capítulo 23 retoma o conteúdo literário referente ao Romantismo, 

delimitando-o ao Romantismo no Brasil – a poesia (literatura). Refere-se, basicamente, 

às gerações poéticas do movimento, e apresenta exemplos de poesias líricas e 

fragmentos de poesias épicas. É perfeitamente possível a leitura e a análise de poesias 

tanto líricas quanto épicas inteiras referentes a qualquer geração do Romantismo. O 

trabalho com o intertexto, neste caso, também é assaz interessante. Ler, apreciar e 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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depois conhecer a estrutura da composição, por exemplo, da poesia épica “Navio 

Negreiro”, de Castro Alves, é um exercício de linguagem proveitoso por explorar a 

beleza estética na leitura em voz alta e promover a reflexão dos seus usos linguísticos, 

bem como dos seus elementos que lhe atribuem expressividade. Comparar esses textos 

com outros intertextos produzidos na nossa era é um exercício analítico e produtivo. 

O capítulo 26 retoma o estudo do Romantismo, delimitando-o à prosa no Brasil. 

Como referências literárias, o didático detém-se somente em José de Alencar, Visconde 

de Taunay, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e Álvares de 

Azevedo, e trata do romance indianista, do romance regional, do romance urbano e da 

prosa gótica e marginal de Álvares de Azevedo.  

Os intertextos pautados no didático são interessantes, como as relações do 

Romantismo pessimista com a música e o cinema góticos contemporâneos. 

Os exercícios de interpretação de textos, oriundos da leitura do fragmento 

(Capítulo III) do conto Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, desenvolvem bem o 

exercício da competência linguística: fazem que o estudante perceba o labor do literato 

na constituição da atmosfera de suspense no ambiente da narrativa; apresenta 

característica de narrativa com mais de um narrador (um de 1ª e outro de 3ª); o ideal de 

beleza feminina referente ao Romantismo da 2ª geração; a visão de mundo expressa 

pelos adeptos desta corrente literária e a análise intertextual entre um cartum de Laerte 

que dialoga com o conto em questão.  

Esses são exercícios de leitura, interpretação e produção de textos bem 

elaborados que podem ser bem explorados, se houver um trabalho prévio sério de 

objetivação da competência linguística do aluando. Valorizar o texto na íntegra, explorar 

a oralidade através da leitura em voz alta e debater sobre suas questões, relacionando-as 

às diversas linguagens produzidas em nossa sociedade com temática semelhante 

(cinematográfica, literária, propagandística), são estratégias interessantes e producentes 

de se envolver ensino de leitura, interpretação, produção de textos (primária e 

secundária) e gramática (descritivo-prescritiva), além de expandir o saber elocucional 

do estudante, possibilitando-o o acesso e a reflexão às diversas linguagens artísticas. 

O capítulo 28, da unidade 5 refere-se à  linguagem do Realismo e do 

Naturalismo (Literatura). O texto apresenta como o Realismo, o Naturalismo e o 

Parnasianismo desenvolveram-se no mesmo período histórico-social. Embora 

mantivessem diferenças formais e ideológicas, apresentavam aspectos comuns: o 



102 

 

combate ao Romantismo, o regaste do objetivismo na literatura e o gosto pelas 

descrições. 

Em seguida, apresenta-se o texto, integralmente, do conto Missa do Galo, de 

Machado de Assis. Após leitura e apreciação estética do conto, poder-se-ia extrair 

características pertinentes ao Realismo e a visão de mundo naquele recorte sócio-

histórico, além de analisar o caráter narrativo-descritivo do conto, enfatizando a 

objetividade e a precisão quase documental das descrições como uma marca do próprio 

movimento literário e, por fim, analisar a gramática do texto em relação com a 

objetividade da descrição e a finalidade do autor. Essa é a proposta de Coseriu, que, em 

relação à educação básica, não dissocia o ensino de linguagem com o ensino de 

literatura. Os exercícios propostos seguem a orientação supracitada. 

O capítulo trata, ainda, da prosa naturalista através da comparação de dois 

fragmentos literários: “Germinal”, de Émile Zola (Naturalismo europeu) e “O cortiço”, 

de Aluísio de Azevedo (Naturalismo brasileiro). Quanto à reflexão sobre sua 

constituição, a prosa naturalista apresenta linguagem simples e, muitas vezes, a presença 

de variantes linguísticas regionais; há clareza, equilíbrio e harmonia na composição 

textual, descrição e narrativa lentas e impessoalidade; quanto ao conteúdo, o didático 

aponta para o objetivismo científico e o determinismo (ideias científico-filosóficas. Ex. 

filho de peixe, peixinho é.), os temas de patologia social, a observação e a análise da 

realidade, ser humano descrito biologicamente e a literatura engajada. 

O capítulo 29 da unidade 5 – O Realismo em Portugal – O Realismo e o 

Naturalismo no Brasil. (Literatura) - se inicia com a apresentação do Realismo em 

Portugal e seu maior representante, o poeta Antero de Quental. Revela-se como a obra 

de Quental subdividiu-se em três fases do Realismo. Há apenas uma poesia do autor 

expressa no didático. 

Em seguida, o didático aborda o histórico sociocultural e literário de Eça de 

Queiroz e sua ironia cortante. Há, no didático, um fragmento da obra literária “O primo 

Basílio”, bem como referências à literatura de Eça na televisão e nos quadrinhos. 

Como representante do Realismo no Brasil, destaca-se Machado de Assis 

(embora o didático não mencione que este não se enquadra, de fato, em nenhum 

movimento literário) e Raul Pompéia. 

Em seguida, o didático apresenta Aluísio de Azevedo como o maior 

representante do Naturalismo no Brasil. Há um fragmento da obra “O cortiço” e 
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exercícios de interpretação. Um deles chama bastante atenção, visto que visa ao 

cumprimento da proposta da teoria coseriana em se trabalhar a linguagem sem dissociá-

la do ensino de literatura: 

Exemplo: Observe a seleção e o emprego de substantivos nestes trechos do texto 

(P. 314, exercício 3): 

 

“- Porco! Gritou Rita, arredando-se. 

- Pois se o bruto quer socar tudo [...] este animal! 

[...] – Espera um pouco, lobo.”. 

 

É interessante, do ponto de vista da constituição da personagem, a percepção da 

seleção vocabular do literato. Eis o ensino de língua associado à literatura a que alude o 

linguista romeno Eugenio Coseriu. 

O capítulo 32 - O Parnasianismo no Brasil (literatura) expõe duas poesias de 

dois autores referenciais do Parnasianismo no Brasil: Olavo Bilac e Alberto de Oliveira. 

Em seguida, os exercícios de interpretação dos textos, de análise da construção poética e 

da seleção vocabular, de comparação entre o modo de estruturação textual entre a poesia 

parnasiana e a poesia romântica não deixam a desejar e cumprem os pressupostos 

teóricos do mestre romeno: o ensino de língua portuguesa associado à reflexão das 

obras literárias. 

Ainda no capítulo 30, há a seção “Falando e escrevendo com adequação”: O 

pronome demonstrativo em relação ao espaço. Na realidade, poder-se-ia, ainda, suscitar 

a reflexão sobre a característica dêitica (relacionada à designação no texto) do pronome 

demonstrativo. No entanto, sendo iniciado por uma tira de Calvin, o assunto se refere 

apenas ao uso do pronome demonstrativo de acordo com a variante de prestígio, além 

de não explorar o uso do demonstrativo no texto escrito. 

Os exercícios referentes à tira de Argeli e de Caco Galhardo referem-se ao uso 

não padrão do pronome demonstrativo. Mais uma vez, a concepção do fenômeno da 

variação linguística é reduzida à mera identificação de “desvio” e caracterização das 

personagens regionais ou pouco letradas. 

A unidade 6 se inicia com o capítulo 35: Simbolismo: a linguagem da música. 

Apresentam-se, nesta unidade, a descrição do movimento simbolista, a comparação 

entre características do Simbolismo e as características do Parnasianismo, o contexto 



104 

 

histórico simbolista e três poesias que o caracterizam: uma de Charles Baudelaire, uma 

de Cruz e Souza, expoente do Simbolismo no Brasil, e uma de Pedro Kilkerry. Em 

seguida, são propostos exercícios de análise dos usos linguísticos na poesia simbolista: 

o emprego dos substantivos abstratos e dos adjetivos para reforçar a ideia de fluidez nos 

textos. Entendemos que esta seja a finalidade do ensino de metalinguagem no ensino 

médio: fazer que o aluno reflita sobre a impressão de características e estilo nos textos 

gerada pela seleção vocabular, pela predominância de determinadas classes de palavras, 

figuras de som e de palavras. 

No capítulo 38 da unidade 6 é proposto o tema: O Simbolismo em Portugal e no 

Brasil. O didático retoma o estilo literário simbolista, relacionando-o aos contextos de 

produção em Portugal e no Brasil. O que se percebe, na parte destinada ao estudo da 

linguagem literária é, justamente, o ensino de língua portuguesa em plena atividade 

linguística.  

Embora não esteja expressa em todo o material didático, a abordagem 

pedagógica do ensino de língua portuguesa é adequada: parte-se dos textos; logo, 

pressupõe-se a atividade de leitura dos mesmos nas aulas de língua portuguesa. No 

entanto, o didático não faz referência à importância da exploração da oralidade, através 

da leitura em voz alta, com vistas à percepção dos sons que corroboram para a 

construção de sentidos nos textos, sobretudo, simbolistas. Só depois desta apreciação 

estética, da beleza atiçada, o estudante estará apto à análise dos contextos de produção, 

dos produtores e dos usos linguísticos.  

Observa-se que, nos capítulos destinados à literatura, a abordagem à gramática 

com perspectiva descritivo-prescritiva é constantemente mencionada. Não se pode 

deixar de mencionar que, no caso dos capítulos referentes ao estudo da literatura, os 

estudos linguísticos com dimensão descritivo-prescritiva são ainda mais possíveis, visto 

que há maior potencialidade de atividade linguística nos textos de caráter literário. Por 

isso, a orientação teórico-linguística a que nos filiamos considera um equívoco 

conceptivo e metodológico a tripartição da língua portuguesa em literatura, produção de 

texto/interpretação de textos e usos linguísticos (gramática). 

O capítulo 41, da unidade 7, refere-se ao Pré-Modernismo. Neste capítulo, o 

didático trata da contextualização político-histórica do Pré-Modernismo, de suas 

principais características e de seus principais expoentes na literatura brasileira. São 

apresentados fragmentos de romance e crônica considerados pré-modernistas: Triste fim 
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de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e Urupês, de Monteiro Lobato; é retratada 

uma poesia de Augusto dos Anjos e sua singularidade na literatura universal.  

Os exercícios propostos neste capítulo referem-se à análise do fragmento do 

romance Triste fim de Policarpo Quaresma. Esses exercícios, como todos os outros 

calcados na perspectiva da análise e reflexão da linguagem literária, possuem dimensão 

descritivo-prescritiva, portanto, portadora de sentido para o ensino de língua materna 

neste nível de ensino. 

No capítulo 42, unidade 7, as vanguardas europeias são analisadas e estudadas 

de acordo com seu contexto sociocultural e sua influência para eclosão do Modernismo 

no Brasil. Para fins de leitura, sobretudo em voz alta, são relacionados três poemas: “As 

janelas”, referente ao Cubismo francês; “São Paulo” referente ao Futurismo e ao 

Cubismo e, o último, o poema “o capoeira” referente ao Modernismo brasileiro.  

A linguagem dos poemas que deram origem ao movimento modernista é 

comparada e analisada com a linguagem em uso no poema modernista de Oswald de 

Andrade. Questões sobre a estruturação e o caráter da linguagem na literatura 

modernista, as palavras em liberdade, usos diferentes da pontuação, quebra de regras 

ortográficas e as variações linguísticas são propostas como análise para se entender 

profundamente a visão do literato neste contexto sociocultural de estruturação e 

organização textual. 

Destarte, mais uma vez, na literatura, se tem a análise e interpretação da 

atividade linguista de uma determinada sincronia. 

No capítulo 47, unidade 7, as mesmas abordagens teórico-metodológicas e as 

mesmas atividades apresentadas, até agora, presentes nos capítulos destinados à 

literatura, se repetem. Explora-se o tratamento dado aos contextos de criação da arte 

modernista, ao principal evento que marcou o início do Modernismo no Brasil – a 

Semana de Arte Moderna -, aos movimentos modernistas – o Pau Brasil, o Verde-

Amarelismo, a Antropofagia e a Anta -, que representavam duas posturas distintas de se 

pensar o nacionalismo, e às características sobre os escritores - e suas produções - 

envolvidos na Semana de Arte Moderna, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e 

Manuel Bandeira. São selecionados textos referentes a estes autores: de Oswald de 

Andrade, duas poesias; de Mário de Andrade, um capítulo do romance Macunaíma; e de 

Manuel Bandeira, duas poesias.  
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Com bases nos textos citados, exercícios de interpretação e análise dos usos 

linguísticos no texto literário são propostos. Mais uma vez, quando o assunto é 

literatura, o didático aborda a gramática em uma perspectiva descritivo-prescritiva.  

O capítulo 49, da unidade 8, situa-se no contexto de produção artística da 

segunda fase do Modernismo. Nesta nova fase, o nacionalismo ufanista da primeira fase 

dá lugar às claras intenções de denúncia social e engajamento político: ideologia, 

análise sociológica e psicológica, novas técnicas narrativas constituem o romance de 30, 

um dos melhores da ficção brasileira. Autores como Graciliano Ramos, Rachel de 

Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo são mencionados como 

representantes desta fase do Modernismo. 

Há um fragmento da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos e, em seguida, a 

proposta de exercícios de reflexão, interpretação e estruturação do texto, bem como seus 

usos linguísticos. Pede-se, por exemplo, para se identificar, no fragmento, usos 

linguísticos da personagem que corroboram na constituição de sua personalidade bruta. 

Outros exercícios de interpretação de textos, que conduzem os alunos a entrarem em 

atividade linguística são propostos. 

O capítulo 45, unidade 7, refere-se ao Modernismo em Portugal. Situa-se no 

contexto político, econômico e sociocultural de Portugal em 1915, data em que surge, 

oficialmente, o Modernismo português, com a publicação da revista Orpheu. Trata-se de 

dois autores exponenciais da literatura portuguesa moderna em sincronias distintas: 

Fernando Pessoa e José Saramago. 

Os textos literários apresentados referem-se, primeiramente, à poesia dos três 

heterônimos de Pessoa mais famosos e à poesia assinada por ele mesmo. Os exercícios 

de análise dos usos linguísticos mencionam apenas à poesia “Autopsicografia”, de 

Fernando Pessoa. Não se explora a análise das demais poesias. 

É interessante a forma como o didático menciona o processo de formação de 

palavras para se entender, in profundis, o título da poesia, portanto o tema abordado 

nela: “O prefixo auto- significa “por si mesmo”. O termo psicografia significa a relação 

mediúnica estabelecida entre dois seres humanos, um morto e um vivo, sendo este o 

meio pelo qual aquele escreve”. (p. 443). 

 

“O título do poema pode levar-nos à conclusão de que o 
poeta quer explicar o processo psíquico que nele se 
passa, ao elaborar um texto poético. Como se explica, 
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então que o poeta nunca empregue o pronome "eu", nem 
qualquer verbo na primeira pessoa, e que parte 
precisamente de uma afirmação axiomática, "O poeta é 
um fingidor", de aplicação universal, aplicável a todos 
os poetas? "Este poema está construído na 3ª pessoa 
como a lei de Newton, ou qualquer outro enunciado 
científico" – afirma A. J. Saraiva – "para significar que é 
a inteligência, como um ser autónomo, que explica o 
processo de criação poética". Por meio do título, o autor 
quis significar que a teoria da criação poética, exposta 
no poema, de valor universal porque aplicável a todo o 
verdadeiro poeta, foi elaborada por via da auto-
introspeccção, por meio da qual Fernando Pessoa 
verificou o processo em si próprio. O título aponta para 
o palco de experimentação e verificação de uma teoria 
poética que o autor julgou de valor universal.” 
(<http://novosnavegantes.blogs.sapo.pt/12284.html> 
Acesso em 30 de dezembro de 2012.) 

 
Percebe-se, no texto supracitado, a riqueza da análise da metalinguagem 

relacionada à atividade linguística, sobretudo, a literária, e ao intendido pelo eu-lírico. 

Na análise dos usos linguísticos e da estruturação de um excerto de “Ensaio 

sobre a cegueira”, de José Saramago, o didático conduz o estudante à percepção da 

importância do recurso narrativo do discurso direto para que se situe diante de uma 

narrativa ausente de pontuação. Além disso, embora não mencionada como atividade 

pelo didático, a própria análise da ausência dos recursos de pontuação são incidências 

da intenção que tem o autor em permitir ao leitor a livre construção de sentidos, liberto 

das suas grades limitadoras existentes nos recursos de pontuação. 

Ainda na análise da atividade linguística literária proposta nos exercícios, o 

didático menciona a epígrafe da obra de Saramago: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 

repara”, e, em seguida, solicita ao aluno a reflexão dos traços semânticos distintivos 

entre olhar, ver e reparar, de acordo com a intenção do autor. Relaciona, ainda, a 

recuperação da visão das personagens com o leitor, como uma nova experiência de 

percepção da realidade, visto que o leitor é conduzido pelo narrador ao mundo da 

cegueira para emergir dele com uma visão mais ampla da mesma, e questiona aos 

estudantes qual dos verbos arrolados na epígrafe melhor se relaciona com essa 

perspectiva. 

É inegável que o didático suscite no professor e no estudante a análise da 

atividade linguística, literária ou não. O fato é que isso ocorre com maior freqüência nas 

partes destinas ao estudo literário e ao estudo do texto. Não se entende o porquê de o 

didático não desenvolver a mesma dimensão e relação descritivo-prescritiva na seção 

http://novosnavegantes.blogs.sapo.pt/12284.html
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destinada à Língua: uso e reflexão. Torna-se claro que o ensino de gramática, apesar dos 

redimensionamentos linguísticos e de algumas adaptações por conta dos documentos 

reguladores do ensino - como as OCEM (2006), a LDB (1996) e as avaliações nacionais 

e estaduais, como o Enem e o Saerj -, ainda é tomada de acordo com uma visão 

ensimesmada, preconceituosa e distante da plena reflexão sobre o fenômeno da 

linguagem em uso e interação. Faz lembrar as indeléveis palavras do mestre Rubem 

Alves (2008, p. 66): 

 

“Gramática é necrotério, sala de anatomia, palavras 
mortas sob o bisturi da análise. Literatura são as 
palavras vivas, fazendo o que elas bem desejam, à 
revelia de quem escreve. Mas aí eu pergunto: Quem 
sentirá vontade de fazer amor fazendo a necropsia da 
amada morta?” 
 

O capítulo 45, referente à unidade 9, contextualiza essa periodização literária. 

Relaciona o término da Segunda Guerra Mundial com o novo período da história, 

marcada pelo desenvolvimento econômico, pela democratização política e pelo 

surgimento de novas tendências artísticas e culturais. 

 

“A primeira manifestação de mudança na literatura se dá 
coma geração de 1940-1950, cujo objetivo é renovar os 
meios de expressão a partir de uma pesquisa em torno 
da linguagem. No fim da década de 1950 e início de 
1960, esse movimento convive com o Concretismo, que, 
de certa forma, dá continuidade às pesquisas da geração 
de 1940-1950, porém acentuando o seu aspecto formal. 
Esse é o momento em que a Bossa Nova e o Cinema 
Novo ganham seu espaço. No final da década de1960, 
em meio à efervescência cultural refletida nos festivais 
de música da TV Record, surge o Tropicalismo, que 
representa a retomanda de algumas propostas do 
Modernismo de 1922. Com o fechamento político do 
país imposto pelo AI-5, em 1969, e com a onda de 
censura, prisões e exílios, a produção artística como um 
todo sofre um refluxo. A partir daí, há uma dispersão 
cultural, que tem como conseqüência o aparecimento de 
valores individuais em lugar de movimentos artísticos 
organizados. Esse quadro tem se mantido até o início do 
século XXI.” (Português:Linguagens, Unidade 9 – p. 
524). 

 

 

O capítulo 54 desta mesma unidade se situa na geração de 45 e contextualiza a 

produção artística do período com o espaço social e temporal relativo à época. São 
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relacionados os seguintes literatos e suas obras como referenciais da literatura 

contemporânea: Clarice Lispector e Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto. A 

leitura inicial do capítulo é o conto Laços de família, de Clarice Lispector. Os exercícios 

que se referem à leitura possuem dimensão descritivo-prescritiva para o tratamento da 

análise dos usos linguísticos. No caso dos tipos de discurso da obra narrativa, o 

estudante é levado a inferir sobre a escolha do discurso indireto livre pelo narrador no 

conto. Isto ocorre porque a obra se destaca não pelo seu enredo, mas pela introspecção 

de suas personagens. 

Na leitura do fragmento de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, embora 

ocorra a análise dos modos de organização textual presentes no texto e o exercício 

contínuo de interpretação, a análise dos usos linguísticos neste conto, por parte do 

didático, não teve a merecida atenção, principalmente no que se refere à variante 

linguística como traço marcante na constituição da personagem “Riobaldo”. 

Na leitura fragmentária de Morte e vida: Severina, já ocorre o dimensionamento 

descritivo-prescritivo na abordagem da gramática em uso. Por exemplo, quando no 

exercício, propõe-se a distinção entre o substantivo concreto próprio Severino e sua 

transformação em adjetivo, se questiona qual o sentido intendido pelo autor do texto.  

O capítulo 57 da unidade 9 – Tendências da literatura contemporânea - se inicia 

com uma finalidade de propostas de leitura: um quadro da série “Assim é se lhe parece”, 

de Nelson Leiner, uma crítica, de Manuel da Costa Pinto, e quatro textos referentes à 

estética contemporânea. Os exercícios propostos se situam em torno dos quatro últimos 

textos: o primeiro, de caráter concretista, referindo-se ao anúncio publicitário “Beba 

Coca-Cola”, parte das três palavras que compõem o anúncio para criar novos 

significantes e gerar novos significados, dando origem a um novo texto. Em função do 

significado (fossa ou cano que recebe dejeções e imundícies; o que cheira mal; parte do 

aparelho excretor das aves) pertinente ao novo significante (cloaca) ao término do 

poema, o novo texto assume função crítica em relação ao texto publicitário da Coca-

Cola. A maioria dos textos se aproxima da estética concretista (poesia baseada na 

geometrização e visualização da linguagem). O capítulo exercita os usos linguísticos, 

portanto, possui dimensão descritivo-prescritiva. 
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Seguem-se os trabalho de Ferreira Gullar e Thiago de Mello; a poesia marginal 

aos nossos dias, a prosa, a crônica, o conto, o romance e o teatro, bem como seus 

maiores representantes. 

 

6.2.5. PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

O capítulo 3 da unidade 1 é dedicado à Produção de Textos e tem como 

finalidade inserir o estudante no universo dos gêneros discursivos. Atende, desta forma, 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002) e às OCEM (2006), que orientam o 

ensino de língua portuguesa a partir da vertente dos gêneros textuais. Atende também 

nossos pressupostos teóricos, uma vez que inicia o conteúdo propondo uma reflexão, 

seguida de conversa, motivada pela leitura de cinco textos oriundos de tipos e gêneros 

textuais distintos, sobre o conceito de texto, sua função e suas características distintivas. 

Acreditamos que este tipo de atividade seja eficaz ao que se propõe, visto que o 

estudante lê, reflete e entra em atividade linguística, organizando suas ideias, 

conceituando e distinguindo um texto de outro.  

No debate sobre texto, o alunado produz textos propriamente ditos e estende seu 

saber linguístico e sua capacidade sociointeracional.  

Há destaque no didático para os gêneros literários, fato que consideramos 

razoável, uma vez que, como exposto nos pressupostos teóricos desta pesquisa, o texto 

literário é o texto por excelência por congregar nele todas as complexidades, 

pontencialidades e virtualidades linguísticas. 

O capítulo 4 da mesma unidade é dedicado a um gênero textual específico: o 

poema. O conteúdo é abordado a partir da proposta da leitura de um poema para, em 

seguida, responder ao que se pede. Acreditamos que, se a proposta para a leitura do 



111 

 

poema tivesse as mesmas diretrizes e finalidades da proposta do exercício apresentado 

anteriormente, com ênfase na reflexão e no debate, alcançar-se-ia, na atividade, o 

objetivo do ensino de língua materna no ensino médio: fazer que o aluno leia, reflita 

sobre os textos e entre em atividade lingüística externa, primária e secundária. 

Estaríamos, ainda, unindo gramática, literatura e texto, partes indissociáveis ao ensino 

de língua portuguesa na educação básica.  

Estudar a rima, o ritmo, a sonoridade, o verso e a estrofe dos poemas têm o seu 

valor e sua importância, sobretudo no ensino médio. No entanto, a proposta 

metalinguística não pode prevalecer sobre a linguística. Ler poesia é um exercício que 

enobrece e encanta a alma.  

Acreditamos que a leitura inicial deveria seguir sem a exigência do cumprimento 

dos exercícios. Sob a supracitada orientação do mestre Rubem Alves, aos poucos os 

elementos constituintes da poesia seriam mencionados para que, enfim, os alunos se 

sentissem seguros para produzir seus próprios poemas.  

No final do capítulo, o didático atenta para a necessidade da atividade 

linguística: propõe o projeto “Varal de poemas” e apresenta alguns exercícios que 

motivam a criação poética. 

O capítulo 6 da unidade 1 dedica-se ao texto teatral e apresenta um longo trecho 

da peça teatral “A vida de Galileu”. Em seguida, são propostos exercícios de 

interpretação de textos, incluindo questões sobre variação linguística, tipo textual 

narrativo, discursos direto e indireto, suporte textual e características do texto teatral 

escrito.  

Consideramos o capítulo proveitoso no que se refere à competência linguística 

do alunado, pois contempla a extensão dos saberes elocucional, idiomático e expressivo 

no acesso à atividade de reflexão sobre as características e os elementos da linguagem 

expressos no gênero textual proposto (reflexões sobre a metalinguagem), na proposta 

das atividades linguísticas de interpretação de textos (embora, mais uma vez, os seus 

processos tenham sido olvidados) e na atividade lingüística externa secundária 

(produção de textos escritos). 

O didático não menciona na atividade supracitada, mas cabe ao professor de 

língua materna, antes da proposta de atividade linguística secundária, a motivação à 

atividade linguística primária (fala, exposição de ideias). 
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Há, no mesmo capítulo, a seção “Produzindo o texto teatral”, onde é exposto um 

projeto de leitura dramática ou encenação. O didático ainda se preocupa em orientar o 

estudante a avaliar o texto teatral escrito por ele mesmo, observando se a linguagem 

empregada está adequada às personagens e ao contexto, o que suscita a reflexão sobre a 

variação linguística na constituição das personagens, se há indicação de cenário e se o 

desenvolvimento das ações e os conflitos detêm a atenção da plateia. 

A unidade 1 é encerrada com a seção “Intervalo”, que visa à contínua expansão 

do conhecimento de mundo dos estudantes e à progressão das atividades linguísticas, 

quer na interpretação dos textos verbais e não verbais, quer na produção de textos. A 

seção “Intervalo” estabelece uma recuperação do conteúdo exposto na unidade. 

Na unidade 1, é proposta, nesta seção, a interpretação de uma das mais 

importantes pinturas do Renascimento: a obra “O nascimento de Vênus” (1485), de 

Sandro Botticelli, seguida de um quadro explicativo sobre as personagens da mitologia 

greco-latina presentes no quadro. Em seguida, são apresentados exercícios de 

interpretação e produção de textos pautados na análise da pintura renascentista e nas 

características próprias do Renascimento ou do Classicismo. 

A unidade 1 também se encerra com a seção “Projeto”, que faz referência à 

“Idade Média e ao Renascimento revisitados”, sendo dividido em duas propostas: a 

primeira, dramatização do teatro medieval com os textos do Gil Vicente ou de Ariano 

Suassuna (seria interessante a dramatização de ambos os textos); a segunda, uma 

mostra: engenho e arte renascentista, com seis propostas diferentes de abordagem e 

apresentação. Há ainda na seção um quadro que didatiza e orienta a organização de uma 

mostra. 

O capítulo 9 da unidade 1, destinado à Produção de Texto, refere-se ao gênero 

“relato pessoal”. Nos exercícios propostos, são mencionadas questões de gênero e 

suporte textual, variante linguística (uso linguístico empregado – formal ou informal), 

considerações sobre situação e relação entre locutor e interlocutor na produção do texto, 

exposição da estrutura e das características do gênero textual abordado e interpretação 

do texto, levando-se em consideração à dupla semiose (ressignificação de um signo em 

um dado contexto): isso revela, neste capítulo, um avanço nas atividades de 

interpretação de textos no didático. 
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Em seguida, os autores propõem uma atividade de produção de textos. 

Apresentam, passo a passo, o projeto “Retratos da vida”, e orientam para a produção 

desta atividade. 

Logo após, são apresentados relatos sobre as palavras da língua portuguesa, em 

verso (poesias) e em prosa, escritos por Cecília Meireles, Nicolas Guillén e Clarice 

Lispector.  

É proposto pelos autores que o alunado siga o exemplo dos literatos e relatem, 

em verso ou em prosa, suas experiências na modalidade escrita da linguagem, ou seja, 

fazendo referência ao saber idiomático da norma de prestígio. 

O capítulo leva em consideração a orientação teórica desenvolvida neste 

trabalho, contudo não garante a devida exploração dos conteúdos se o docente de língua 

materna não estiver preparado e apto a abordá-los na priorização da leitura das obras 

literárias, da atividade linguística primária e, em seguida, da atividade linguística 

secundária (texto escrito). 

O capítulo 10, da unidade 2, é iniciado por uma apresentação de um texto que 

motive e desperte o interesse do aluno no conteúdo a ser ministrado. Dois gêneros 

textuais são apresentados no início do capítulo: uma tira, de Jean Galvão, e um Cartum, 

do argentino Quino. Exercícios de interpretação de textos que fazem que o estudante 

exercite sua capacidade crítica e entre em atividade linguística, em seguida, são 

propostos, ainda que, como mencionamos anteriormente, não se tenha feito menção aos 

processos de interpretação de textos.  

O capítulo 12, unidade 2, apresenta com a indicação de conteúdo voltado à 

produção de textos, “o debate regrado público” ou mais precisamente “debate”.  

Os autores fazem menção às características argumentativo-discursivas que 

ocorrem espontaneamente em diversas situações cotidianas, geralmente explícitas em 

tipos textuais injuntivos ou conversacionais e em gêneros textuais informais. Referem-

se ainda às principais características do gênero “debate”, que envolvem tema e interesse 

coletivo, sendo realizado em torno de um confronto de ideias onde os participantes 

obedecem a certas regras pré-estabelecidas.  

O texto apresentado pelo didático faz referência ao conhecimento de mundo 

contemporâneo, portanto, ao interesse coletivo: trata-se da transcrição (o debate é um 

gênero argumentativo oral) de um debate realizado em São Paulo sobre o tema “Orkut. 

MSN, youtube: a paquera e narcisismo na Internet”.  
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O debate contou com as participações do escritor e dramaturgo Fernando 

Bonassi e da professora Lucia Santaella, do Centro de Investigação em Mídias Digitais, 

da PUC-SP, e teve a mediação do escritor Marcelo Rubens Paiva e do jornalista Marcelo 

Tas.  

São propostas atividades sobre o texto em questão, tais como a que público o 

debate se destina, o suporte desse gênero textual, pontos de vista e argumentos 

apresentados pelos participantes, variação linguística no debate e o papel do moderador. 

Faltou, contudo, a exploração do conteúdo do tipo textual argumentativo: suas 

características, sua estrutura, seus tipos de argumentos; houve ainda a necessidade de se 

desestigmatizar marcas inflexíveis de distinção entre as modalidades escrita e falada, 

visto que essas distinções dependem do gênero textual proposto. Como no caso do 

debate que, embora expresso na modalidade oral da linguagem, geralmente mantém 

predominância da variante padrão da língua. 

O didático apresenta ainda uma proposta para realização de debate em sala de 

aula, com a possibilidade de ser gravado para, posteriormente, ser reavaliado pela 

turma. Apresenta ainda um esquema com os princípios e procedimentos para a 

realização de um debate democrático.  

Vale ratificar que nossa proposta de ensino de língua portuguesa faz referência 

às aulas-debate, onde o aluno tenha liberdade de se expressar e, dessa forma, entrar em 

atividade linguística interna e externa (primária e secundária). 

O capítulo 16, unidade 3, refere-se ao gênero textual “artigo de opinião”. Assim 

como o gênero “debate”, o artigo de opinião é constituído, principalmente, pelo tipo 

textual argumentativo. Acreditamos que a abordagem teórico-metodológica apropriada 

seria, em primeiro lugar, explicitar o tipo textual argumentativo e suas características 

constitutivas para, em seguida, analisá-lo e identificá-lo em gêneros textuais diversos.  

No capítulo 16, na seção “Escrevendo com coerência”, o autor faz alusão aos 

paralelismos sintáticos e semânticos como elementos linguísticos fundamentais para se 

garantir uma produção textual coesa e coerente. 

O capítulo 18, unidade 3, aborda o gênero textual “seminário”. Há um tópico 

específico sobre o uso da linguagem ou sobre a variante linguística que predomina nesse 

gênero textual. Os autores mencionam ainda que, apesar de o gênero textual seminário 

pertencer à modalidade oral da linguagem, a variante predominante deve ser a culta; 

alertam aos estudantes a evitarem os famosos traços de oralidade durante a exposição e 
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atentam para o fato de os termos técnicos ou particulares, referentes a um determinado 

campo do saber pesquisado, deverem ser devidamente elucidados à plateia. 

Os autores reconhecem, enfim, que a questão da modalidade escrita ou falada 

não é estática e inflexível, conforme fora apresentado no capítulo da unidade 1. 

O didático valoriza a questão da oralidade no gênero textual proposto: a fala e a 

voz devem se adequar à entonação proposta pelo gênero textual: a exploração de pausas 

e a velocidade em determinadas falas destacam pontos importantes.  

Os autores do didático cumprem, neste capítulo, a proposta de explorar a 

oralidade e valorizar a leitura em voz alta nas aulas de língua portuguesa no nível 

médio. 

Na linguagem do seminário, o didático requer, como critério, o uso da variante 

culta, com grau de formalidade adequada aos interlocutores. 

O olhar e o posicionamento do apresentador dizem respeito à linguagem não 

verbal na exposição do seminário, que também deve ser condizente ao gênero textual 

proposto e aos interlocutores. 

A atividade é interessante para exploração do saber expressivo do estudante, 

visto que o conduz à reflexão sobre a adequação dos usos linguísticos na modalidade 

escrita e falada, percebendo que dependem do gênero textual, dos interlocutores e do 

contexto em que se inserem. É sobre isso que considerou o gramático Celso Cunha 

(1985, p. 47): 

 

“(...) que se propiciem ao educando condições para que 
ele se assenhoreie progressivamente do dialeto 
prestigioso sem que seja violentado com a 
desorganização ou a destruição do seu vernáculo, do 
qual continuará a servir-se nas situações mais íntimas.” 
 

Ainda no capítulo 18 é apresentado o conteúdo “tipos de discurso na linguagem 

verbal”. Os três tipos de discurso são mencionados: direto, indireto e indireto livre. No 

entanto, destaca-se, no didático, o tópico que aborda a passagem do discurso direto para 

o discurso indireto. Para tanto, seriam necessários ao conteúdo “tipos de discurso” a 

junção dos conteúdos metalingüísticos sobre verbos, pronomes e advérbios, não 

explorados no capítulo. A partir deles, compreende-se o uso linguístico da norma de 

prestígio na passagem dos discursos diretos aos discursos indiretos. 
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O capítulo se encerra com a seção Projeto “Júri Simulado: Tiradentes: culpado 

ou inocente” que, mais uma vez, é a seção que mais promove o saber linguístico do 

alunado, na modalidade falada da linguagem, na elaboração de ideias e tipos de 

argumentos voltados para a realidade da época. A atividade propõe a expansão do saber 

elocucional do aluno ao se levar em consideração até que ponto a pena dada a 

Tiradentes poderia ser diferente, consideradas as condições da época. Propõe ainda 

como o julgamento aconteceria, considerando-se o tempo presente.  

O capítulo 21, unidade 4, trata do gênero textual “A notícia”. Há a proposta de 

leitura de uma notícia jornalística e, em seguida, exercícios de análise da estruturação 

deste tipo de gênero. 

A seção “Produzindo a notícia” é produtiva, uma vez que o alunado já teve 

acesso aos seus elementos constitutivos no conteúdo do capítulo. 

A seção “Escrevendo com adequação” refere-se aos títulos, subtítulos e legendas 

das notícias, além de instruir à criação de um título de uma notícia. 

Na última página do capítulo, o exercício de criação de legenda faz o aluno 

refletir sobre o conjunto linguagem verbal e não verbal. Há algumas imagens e o aluno 

deve propor legendas para elas. É a linguagem em atividade, na exploração da 

criatividade e da expressividade do alunado. 

O capítulo 24, unidade 4, refere-se ao gênero textual “entrevista”. Antes de se 

abordar o assunto, o autor faz menção às diversas subdivisões de gêneros dentro deste 

gênero: entrevista de emprego, entrevista médica, entrevista jornalística etc. Como esta 

última é mais elaborada, o autor delimita o gênero proposto à entrevista jornalística 

realizada na modalidade oral, como todas as outras entrevistas, e transcrita para a 

modalidade escrita. Nesta passagem, muitas alterações nas falas originais são realizadas. 

É apresentada uma entrevista com o psiquiatra Simon Baron-Cohen à Revista 

Superinteressante e, em seguida, são propostas atividades de análise da estrutura do 

gênero em questão (finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo 

textual, tema, linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado), além das 

atividades de interpretação e produção de uma entrevista (na seção “Produzindo a 

entrevista”). Para esta última etapa, há um roteiro no didático que orienta o aluno ao 

desenvolvimento da tarefa, desde a entrevista à transcrição. 

Na seção “Escrevendo com adequação”, ainda neste capítulo, o didático aborda 

os tipos de discursos explorados neste gênero textual e analisa a questão da autoridade 
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que o discurso direto assegura neste tipo de gênero. Viabiliza, portanto, a análise de uso 

discursivo em consonância ao tipo e gênero textual adotados. 

O capítulo 30, unidade 5, refere-se ao gênero “reportagem”. O didático apresenta 

uma reportagem sobre o perfil do estudante brasileiro em relação à leitura. Em seguida, 

propõe questões que diferenciam a notícia da reportagem, que também é um gênero 

jornalístico. São propostas atividades de análise da linguagem empregada no texto: do 

emprego da linguagem verbal e não verbal, da variante linguística adotada, dos tempos 

verbais empregados e do pronome pessoal empregado no texto. 

Na seção “Produzindo a reportagem” o alunado tem a oportunidade de criar, em 

grupo, sua própria reportagem. O didático sugere alguns temas e, em seguida, orienta à 

atividade. 

Não se fala, no capítulo, sobre a questão da tipologia textual, mais 

especificamente sobre características do tipo textual dissertativo-argumentativo. Na 

composição de uma reportagem, imperam os diversos tipos de argumentos, sobretudo os 

de prova concreta (dados estatísticos, fontes históricas etc.) e autoridade. Perde-se, no 

didático, uma boa oportunidade de se explorar, no alunado, a intencionalidade 

argumentativa desse gênero textual. 

O capítulo 33, unidade 5, aborda o gênero “crônica”. Ele se inicia com uma 

emocionante crônica de Fernando Sabino e é sabiamente explorada pelo didático através 

dos exercícios de análise linguística, de organização e estruturação do texto, de tipo 

textual narrativo e elementos da narrativa, de intertextualidade, dos tempos verbais 

utilizados na composição deste gênero textual, dos usos linguísticos e da língua 

funcional utilizada e das funções da crônica como gênero literário. Enfim, os exercícios 

fundem texto, língua e literatura, proposta coerente ao ensino de língua portuguesa, 

sobretudo no ensino médio. 

O capítulo 36, unidade 6, trata do gênero textual “crítica”. Inicia-se com uma 

crítica publicada pela revista Veja, nº 2027, editora Abril, sobre o musical Hairspray. 

Seguem-se exercícios que orientam o aluno sobre o gênero proposto, o suporte textual 

onde geralmente é veiculado (jornal ou revista), sua estrutura dependente das condições 

de produção (público a quem o texto se destina), a linguagem empregada no texto, a 

predominância dos tempos verbais empregados, sua finalidade e suas características. 

Há, ainda, a proposta de produção de um texto que vise à crítica de um objeto cultural à 

escolha do estudante: livro, CD, show musical, peça teatral, filme, novela de TV. 
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Reforçamos a ideia de se trabalhar a gramática em uma perspectiva descritivo-

prescritiva, o que é possível nessas propostas de exercícios. Nem sempre esse tipo de 

gênero textual segue, rigidamente, à norma prescritiva. Analisar as potencialidades do 

texto em uso se configura o melhor caminho para o ensino de gramática, inclusive a 

prescritiva. Entender os porquês da predominância de um determinado tempo verbal, 

em um gênero textual, é não só estudar metalinguagem, mas refletir sobre ela, perceber 

suas funções e sua trama nos textos. 

O capítulo 39, unidade 6, refere-se ao conteúdo de gênero textual “editorial”. 

Este gênero é um dos muitos em que predominam o modo de organização do discurso 

argumentativo. Destarte, as características do texto argumentativo mencionadas no 

didático, como a impessoalização da linguagem com a finalidade de se conferir maior 

credibilidade aos argumentos, os diversos tipos de argumentos arrolados no texto e a 

objetividade textual figuram em uma diversidade de outros gêneros textuais, não só no 

editorial.  

O didático desenvolve essa concepção a partir da proposta da resolução dos 

exercícios, onde são compreendidas as características e finalidades desse tipo de gênero 

- presente em jornais e revistas -, e desse modo de organização do discurso, 

predominante em uma infinidade de outros tipos textuais. 

Embora o didático não faça referência à questão da predominância de um modo 

de organização discursivo sobre outro, é necessário que o aluno tenha assegurada a 

noção de que um texto nunca é homogêneo: outros modos de estruturação corroboram 

para a sua elaboração. A descrição e a narração, por exemplo, podem estar presentes em 

um texto de predominância argumentativa, como o editorial. 

O capítulo 43, unidade 7, refere-se a outro gênero textual com predominância de 

organização argumentativa: o anúncio publicitário. O capítulo se inicia com dois 

exemplos de anúncios publicitários. A partir deles, focalizam-se, nos exercícios de 

análise da linguagem empregada no gênero proposto, suas características principais: a 

predominância do modo de organização textual argumentativo, a predominância da 

linguagem mista (verbal e não verbal), a função conativa da linguagem e os verbos no 

modo imperativo com vistas à persuasão do leitor/interlocutor e a linguagem adaptada 

ao perfil do público-alvo (análise da variação linguística). Mais uma vez se percebe, na 

parte destinada pelo didático à produção/interpretação de textos e à literatura, os 

exercícios de linguagem calcados numa perspectiva descritivo-prescritiva da linguagem.  
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Finalizando o capítulo, há o exercício de produção de um anúncio publicitário a 

ser realizado em grupo, o que garante que os estudantes entrarão em atividade 

linguística externa e primária até chegar ao produto final (atividade lingüística externa e 

secundária). Para a realização da atividade proposta, o didático instrui os estudantes a 

utilizarem a linguagem mista, criarem título atraente, curto e direto, elaborarem o corpo 

do anúncio em consonância com suas finalidades e público-alvo, criarem um logo e, 

depois de pronto, revisarem e avaliarem o anúncio criado, refazendo-o, caso seja 

necessário. 

O capítulo 46, unidade 7, se situa em torno do conteúdo de gênero textual 

“conto”. “Venha ver o pôr do sol” é o conto selecionado pelo didático para leitura e 

análise linguística e estrutural da tecitura textual, de autoria da literata Lygia Fagundes 

Telles. 

As características do gênero textual literário são propostas em exercícios de 

análise e reflexão da produção textual: o modo de organização textual predominante 

(narrativo), as características descritivas, os elementos da narrativa, os usos linguísticos 

empregados no conto – a variante linguística, o tempo verbal predominante e as 

seleções lexicais, como as adjetivações com função descritiva. 

Na seção “Produzindo o conto”, dois fragmentos de contos de escritores 

brasileiros são expostos. O primeiro exercício de produção textual desafia os estudantes 

a dar continuidade às narrativas; o segundo exercício orienta o estudante a execução do 

projeto “Contos Jovens”, que se caracteriza pela produção textual de contos e o 

arquivamento deles para exposição na biblioteca da escola e para leitura de professores, 

funcionários, familiares e amigos. 

Na seção “Escrevendo com técnica”, o modo de organização do texto descritivo 

é mencionado como recurso para caracterização de personagens, lugares, cenas, objetos 

etc. Na parte destinada aos exercícios, o didático relaciona o estudo da metalinguagem 

ao modo de organização do texto descritivo. Ocorre a perspectiva descritivo-prescritiva 

do ensino de língua portuguesa. 

Percebe-se a contemplação dos saberes elocucional, idiomático e expressivo na 

maior parte das abordagens referentes aos gêneros textuais no didático. Destaca-se, 

ainda neste capítulo, o seguinte exercício que comprova nossa análise: 
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O exercício supracitado visa à extensão do vocabulário linguístico do estudante, 

além da extensão das suas possibilidades de usos linguísticos; suscita, ainda, reflexões 

sobre o texto descritivo com linguagem objetiva e subjetiva, além de orientar o 

estudante às atividades linguísticas primária e secundária. 

O capítulo 50, unidade 8, se propõe à descrição e à análise do gênero textual 

“cartas argumentativas”. São propostos três exemplos de cartas argumentativas: a de 

reclamação, a de solicitação e a de reclamação e solicitação. Exercitam-se os tipos de 

argumentos usados pelo locutor (remetente) na carta exposta no capítulo, a reflexão 

sobre se os argumentos usados lograram êxito e/ou atingiram o seu objetivo diante do 

interlocutor (o destinatário), a variante linguística predominante na carta e, embora 

argumentativa, a pessoalização da carta argumentativa em 1ª pessoa. Não se explorou, 

infelizmente, o porquê da escolha, pelo remetente, da variante linguística culta, visto 

que esta foi usada como um reforço argumentativo diante da necessidade de se ter 

atendido o que fora solicitado. 

Embora ocorra o trabalho com os elementos constitutivos desse gênero textual, o 

conteúdo não foi bem explorado em relação às diversas línguas funcionais existentes no 

sistema linguístico da língua portuguesa e em relação às intenções dos locutores na 

seleção das variantes linguísticas. 
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Na seção “Escrevendo com expressividade”, foca-se a questão da síntese e da 

clareza de ideias. Para tanto, apresentam-se dois textos que retratam a mesma ideia, mas 

são escritos de formas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação às ideias expressas através dos usos linguísticos, o didático aponta 

estratégias de síntese, clareza e objetividade na tecitura dos textos, embora não 

mencione que essas características são mais presentes nos textos com função 

referencial.  

As estratégias dos usos linguísticos para obtenção da concisão e da clareza das 

ideias faz alusão à coordenação ao invés da subordinação, às frases curtas e às orações 

reduzidas e à eliminação de pronomes relativos ou conectivos que comprometam o 

sentido geral do texto. Para comprovar isso, o didático aponta a ambiguidade exercida 

pelo uso do pronome relativo “que” no fragmento: “No início do século 20, o 

neurologista Sigmund Freud publicou relatos da terapia de seis pessoas com distúrbios 

mentais que se tornaram os pilares da psicanálise”. O relativo faz o leitor inferir, 

ambiguamente, sobre os pilares da psicanálise: as seis pessoas com distúrbios mentais 

ou os relatos da terapia?  

Há, no didático, um erro conceitual nessa proposta de exercício. Os autores 

conceituam “que”, pronome relativo, visto que se refere a uma oração subordinada 

adjetiva, como conectivo. Seria interessante, no exercício, a análise das conjunções ou 

conectivos subordinativos e dos pronomes relativos.  
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Na seção “Exercícios”, os alunos são desafiados à atividade linguística de 

reprodução dos textos, dando-lhes maior clareza e objetividade, e desfazendo as 

possíveis ambiguidades, conforme as análises obtidas a partir dos textos I e II 

(supracitados). 

Também nesta seção, o ensino de língua é retratado de acordo com a dimensão 

descritivo-prescritiva da linguagem e confere à proposta a reflexão da atividade 

linguística. 

O capítulo 53, último da unidade 8, se inicia com a proposta de leitura de um 

texto escrito por um candidato no exame vestibular da Fuvest/2007. 

Em seguida, trata de exercícios sobre a composição do modo de organização 

textual argumentativo: a sua estrutura e os parágrafos que o compõem - introdução, 

desenvolvimento e conclusão -, os tipos de argumentos desenvolvidos neste gênero 

textual, os tipos de conclusão e os usos linguísticos pertinentes a este gênero: tempo e 

modos verbais predominantes, predominância de variante linguística culta, 

predominância da impessoalização da linguagem (repleta de indeterminação dos 

sujeitos), e predominância de função referencial da linguagem.  

Como exercícios de produção de textos, são propostos debates, em sala de aula, 

sobre alguns temas sugeridos pelo didático. Cabe ao professor figurar como mediador 

das ideias expostas pelos estudantes, e não como impositor de ideias.  

O capítulo 52, unidade 8, expõe a poesia da década de 1930. Com a pintura 

“Namorados”, de Ismael Nery, o capítulo se inicia com a distinção fundamental entre a 

prosa e a poesia de 30: enquanto o regionalismo é a marca central da prosa de 30, a 

poesia tende à universalização, retratando os conflitos do homem em geral, e não do 

homem de uma das regiões do país.  

Expõem-se os principais autores desta estética poética: Carlos Drummond de 

Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meireles e Vinicius de Moraes. 

São relacionadas oito poesias. Três delas de autoria de Carlos Drummond de 

Andrade. A selecionada pelo didático para leitura - que deve ser em voz alta, embora o 

didático não mencione a didática, para o exercício do prazer da leitura literária e o 

despertamento dos sentidos estéticos de sua constituição -, análise, reflexão da estrutura 

textual (sete estrofes, sete faces), dos usos linguísticos e interpretação do texto é o 

“Poema de sete faces”. As questões propostas têm dimensão descritivo-prescritiva, 
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como a diferença sintático-semântica entre “o homem usa óculos e bigode” e “o homem 

atrás dos óculos e do bigode”. 

O capítulo 55, unidade 9, refere-se ao trabalho com o tipo textual dissertativo-

argumentativo e seus parágrafos constituintes.  

É iniciado com a leitura de um parágrafo de uma redação e, em seguida, trata das 

questões pertinentes ao parágrafo: sua constituição – uma ou mais frases podem formá-

lo -, seu desenvolvimento a partir de uma ideia-núcleo que, por sua vez, desenvolve 

ideias secundárias. 

São apresentados os tipos de parágrafos que desenvolvem ideias-núcleo 

diferentes relacionadas ao gênero textual proposto: declaração inicial, definição, alusão 

histórica, interrogação, oposição e comparação, citação, divisão, exemplificação, 

detalhamento e ilustração, todos com exemplos. 

Em seguida, na seção destinada ao exercício, é proposto que o estudante entre 

em atividade lingüística externa, primária e secundária, dando continuidade aos 

parágrafos iniciados no didático, respeitando-se a ideia núcleo indicada entre parênteses. 

Na proposta desta atividade, contempla-se a interação dos três níveis de 

linguagem: o estudante terá de estar ciente de um determinado dado da realidade 

discutido no parágrafo para dar prosseguimento ao texto; estenderá o seu saber 

idiomático, utilizando a gramática prescritiva na produção do texto e colocará em 

funcionamento o seu saber discursivo adequando-o às propostas do tipo textual 

argumentativo. 

Na seção “Produzindo o texto dissertativo-argumentativo”, são expostos três 

textos que visam à motivação do estudante para que entre em atividade linguística - 

primeiramente, primária, visto que o didático refere-se ao debate de temas propostos 

nele mesmo e, por último, secundária, ou seja, o produto da atividade linguística 

primária – produzindo o texto com base nas informações referentes ao gênero textual 

abordado, sua estrutura e caracterização dos seus usos linguísticos. 

Na seção “Escrevendo com coerência e coesão”, trabalha-se o assunto 

continuidade e progressão. Na realidade, trata-se da análise de elementos linguísticos 

que situam o leitor na leitura do texto dissertativo-argumentativo, como a retomada do 

que foi dito, a mudança de assunto, ou a introdução de um novo exemplo ou um novo 

dado. Os elementos linguísticos que cooperam para a progressão textual são os 

advérbios, como “primeiramente”, elementos de coesão textual referencial, que 
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retomam o que foi dito anteriormente, e os conectivos lógico-argumentativos, que 

possuem matizes semântico- persuasivos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concordamos com muitas propostas de exercícios e abordagem de conteúdos 

explícitos nesta obra justamente pelo fato de avançar à concepção de ensino de 

gramática tradicionalista, ao exorbitar em uma perspectiva descritivo-prescritiva, 

associando-a aos usos linguísticos, às situações diversas e, desta forma, explorando o 

saber linguístico do alunado.  

Percebemos que os capítulos destinados à literatura e à produção de textos 

foram, em sua maioria, os mais producentes em relação à exploração da competência 

linguística dos estudantes, calcados em uma dimensão descritivo-prescritiva da 

linguagem, motivando-os à análise dos usos linguísticos diversos nos mais variados 

textos. Foram, inclusive, os capítulos que mais integraram os saberes idiomático, 

elocucional e expressivo. 

No entanto, não podemos olvidar o fato de os capítulos destinados à literatura 

fazerem mais referência à metaliteratura que a literatura propriamente dita. Outrossim, 

a maioria dos textos são bem selecionados, mas expostos de forma fragmentada, 

impedindo o aluno de explorar toda a atividade textual. 

Os capítulos destinados à interpretação de textos também foram, em sua maioria, 

bem elaborados. No entanto, como mencionamos anteriormente, faltou-lhes arcabouço 

teórico para auxiliar os estudantes nas atividades linguísticas propostas. 

Os capítulos referentes à língua: uso e reflexão, com raras exceções, foram os 

mais problemáticos, posto que a maioria se deteve na perspectiva ensimesmada do 

ensino da linguagem. Vale lembrar que, em relação à metalinguagem, houve ainda erros 

conceituais (como a definição, na oração subordinada adjetiva, do pronome relativo por 

conectivo). 

Conforme analisado, a variação linguística continua preterida no ensino da 

linguagem, reduzida à simples caracterização de falas regionais e populares. Pouco se 

aborda sua importância em relação à diversidade dos gêneros textuais expostos no 

didático, nos usos lingüísticos diversos e nas modalidades falada e escrita. 

Outrossim, percebemos que, ainda que o didático proponha atividades que visem 

à exploração da expressividade do alunado, há de se ter diligência para que o docente 

não ceda à tentação do ensino mecânico: leitura silenciosa, sem ser seguida de proposta 

de debate; exercícios individualizados, destituídos da diversidade de opiniões dos 
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alunos sobre uma mesma questão, e imposição de ideias no lugar da proposição das 

mesmas. 

Paulo Freire (1981, p. 20), em uma de suas excelentes reflexões sobre o papel do 

educador brasileiro, ponderou sobre a necessidade de exploração da competência 

linguística (saberes elocucional, idiomático e expressivo): 

 

Transformar o mundo através do seu trabalho, “dizer” o 
mundo, expressá-lo e expressar-se são o próprio dos 
seres humanos. A educação, qualquer que seja o nível 
em que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais se 
estimule o desenvolvimento desta necessidade radical 
dos seres humanos, a expressividade. 

 

Finalizamos com as palavras inspiradas de Gadotti (2009, p. 64): 

Se amanhã uma educação revolucionária for possível é 
apenas porque, hoje, no interior de uma educação 
conservadora e reacionária, os elementos de uma nova 
educação, de uma outra educação, libertadora, se 
formaram dentro de uma educação conservadora e 
reacionária. Essa mudança de espaço dominado para 
espaço dominante não se fará espontaneamente, nem de 
um momento para outro; por isso, é necessária uma 
verdadeira pedagogia do conflito que evidencie as 
contradições em vez de camuflá-las, com paciência 
revolucionária, consciente do que historicamente é 
possível fazer, mas sem se omitir. 
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