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RESUMO 
 

 

A pesquisa, direcionada pelos conceitos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART 2009; TRAVAGLIA, 2003 E GERALDI, 1997; 2011), trata das 

atividades sociais mediadas pela linguagem e permite investigar as concepções de 

linguagem que permeiam as práticas pedagógicas refletidas nas questões do 

SAERJINHO (SEEDUC/RJ, 2012) e nas atividades avaliativas dos professores de 

língua portuguesa para o 9º ano de escolaridade do Ensino Fundamental. Os postulados 

da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso (CHARAUDEAU, 2009; 2001a) 

fundamentam a opção por uma metodologia de ensino de língua materna que visa ao 

desenvolvimento de competências de linguagem. Parte-se do pressuposto de que a  

apropriação dos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008), conforme apregoado pelas 

diretrizes oficiais (BRASIL, 1998) apresenta implicações políticas (FREIRE, 1989) e 

poderia  resultar na percepção da prática pedagógica crítica baseada na realidade do 

aluno. Constata-se, porém, que, nas atividades avaliativas analisadas, essa metodologia 

não se revela efetivamente compreendidas.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Concepção de linguagem; Ensino; Gêneros Textuais; Avaliação; 

Opção política. 
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ABSTRACT 
 

 

The research, directed by concepts of Socio-Discursive Interacionism  (BRONCKART, 

2009; TRAVAGLIA, 2003 and GERALDI, 1997; 2011), considers the social activities 

mediated through languages e allows to investigate the conceptions of languages that 

permeates the pedagogical practices reflected on SAERJINHO questions (SEEDUC/RJ, 

2012) and on the evaluated activities of Portuguese teachers to the 9
th

 grade of 

Elementary School. The postulates of  Semiolinguistics Theory  of  Discourse Analysis 

(CHARAUDEAU, 2009; 2001) justify the option for a methodology of teaching mother 

tongue that aims the development of language competences. It starts of assumption that 

the appropriation of textual genres, as proclaimed by the official guidelines (BRASIL, 

1998), presents political implications (FREIRE,1989) and could  result on the 

perception of critical pedagogical practices based on the students reality. It appears, 

however, that, in the activities analyzed, this methodology does not reveal actually 

understood.  

 
 

Key Words: Language Conception; Teaching; Textual Genders; Evaluation; Political 

Option. 
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A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquela. 

Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto 

a ser alcançada por sua leitura crítica 

implica a percepção das relações entre 

texto e contexto.  

 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 



9 

 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO................................................................................................ 10 

1 LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO: BREVE HISTÓRIA........................... 14 

1.1 As Concepções de linguagem e o ensino no Brasil........................................... 21 

1.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais: uma mudança no ensino  

de língua? ............................................................................................................... 28 

2 PROCESSOS INTERACIONAIS E  ENSINO................................................ 32 

2.1 O Interacionismo Sociodiscursivo.................................................................... 34 

2.2 As Competências de Linguagem...................................................................... 37 

3 GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO................................................................. 41 

3.1 A Sequência Didática....................................................................................... 44 

3.2 A prática docente: uma opção política.............................................................. 45 

4 A QUESTÃO DO CURRÍCULO....................................................................... 49 

4.1 O Currículo Mínimo em questão....................................................................... 51 

4.2 O SAERJINHO................................................................................................. 56 

5 ANÁLISE DO CORPUS.................................................................................... 57 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................. 90 

7   REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................ 94 

ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 
A história do ensino da Língua Portuguesa no país emerge paralelamente à história da 

educação brasileira. Retrato de um processo tardio de democratização da educação, a Língua 

Portuguesa ainda parece marcar o compasso de uma variedade linguística culta e excludente, 

pautando o seu ensino em uma gramática e em um programa de conteúdos únicos e 

engessados que mostram desconsiderar a natureza social e dialógica da linguagem, além da 

historicidade dos sujeitos envolvidos. 

Integrada à rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Angra 

dos Reis, como professora de Língua Portuguesa, presenciei a chegada do documento 

curricular elaborado pela Secretaria de Educação, o Currículo Mínimo, e de todo o aparato 

formal a que estava atrelado: avaliações diagnósticas (SAERJINHO) bimestrais, metas a 

serem alcançadas, acompanhamento dos lançamentos de notas e outros.  

Considerando o programa de Língua Portuguesa, deparei-me com orientações 

pedagógicas que giravam em torno dos gêneros textuais e observei, naquele documento, uma 

metodologia que traçava uma afinidade com as atuais pesquisas acadêmicas desenvolvidas em 

estudos da linguagem aplicados ao ensino de língua materna e com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para os terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental (1998). Contudo, verifiquei que os professores não se encontravam preparados 

para realizar a transposição desses conhecimentos para sua prática em sala de aula e 

mantinham a mesma postura educacional, baseada na descrição linguística e na busca pelo 

domínio da variedade padrão da língua.  

Dessa forma, eu percebi como uma necessidade o empreendimento de uma pesquisa 

que investigasse esse hiato entre as diretrizes pedagógicas oficiais e a prática pedagógica 

desenvolvida efetivamente, sobretudo, nos instrumentos de avaliação, a partir dos quais, 

afinal, se pauta toda a prática pedagógica, uma vez que as políticas educacionais vigentes 

conjugam a qualidade da educação a um sistema nacional de avaliação.  

Este estudo concentra-se nos pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART, 2009; VIGOTSKY, 1989 apud DAVIS, 1994), cuja teoria postula o 

desenvolvimento das atividades sociais, mediadas pela linguagem; das competências de 

linguagem, de Charaudeau (2001 b), como o reconhecimento das estratégias do discurso e dos 
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elementos linguísticos necessários para a construção do texto como resultado das intenções 

comunicativas do interlocutor; dos conceitos sociointeracionistas sobre desenvolvimento e 

aprendizagem de Vygotsky (1989, apud DAVIS, 1994); da definição sobre os gêneros 

discursivos de Bakhtin (1997) e Marcuschi (2008); das teorias sobre as concepções de 

linguagem, por Geraldi e Almeida (2011) e Travaglia (2003); da análise dos pressupostos 

envolvidos para a construção do currículo escolar segundo documentos oficiais, de âmbito 

estadual e federal, e autores como Moreira e Silva (2002); e da construção da consciência 

crítica que representa o ato de educar, segundo Freire (1987; 1989). 

A orientação metodológica adotada para o desenvolvimento da pesquisa segue a 

abordagem qualitativa a fim de possibilitar o estudo de fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas relações sociais. A pesquisa apresenta um caráter exploratório na medida 

em que envolve o levantamento de bibliografias e documentos que pretendem investigar, sob 

a ótica dos Estudos da Linguagem, as implicações da concepção de linguagem representada 

nas atividades avaliativas dos professores e nas questões da avaliação SAERJINHO propostas 

para o 9º ano nos três primeiros bimestres.   

A pesquisa se justifica pela contribuição para educadores que lecionam língua 

portuguesa no que diz respeito à reflexão sobre as implicações pedagógicas que estão 

envolvidas na forma como se concebe a linguagem. Conforme Freire (1987), a concepção de 

ensino adotada pelo professor através de sua prática pedagógica.  

O problema formulado pretende responder à seguinte questão: Qual é a concepção de 

linguagem que permeia as práticas pedagógicas verificadas através das questões do 

SAERJINHO e das atividades avaliativas propostas pelos professores de Língua Portuguesa, 

para o 9º ano, de duas unidades de ensino? 

A hipótese a ser comprovada neste estudo é que as questões do SAERJINHO e as 

atividades propostas pelos docentes não representam uma de concepção de linguagem como 

forma de interação social, que visa ao desenvolvimento de competências de linguagem 

(CHARAUDEAU, 2001b), nem correspondem completamente aos pressupostos traçados 

pelos PCNs e pelo CM. 

Essa pesquisa tem como objetivo identificar qual é a concepção de linguagem que se 

reflete nas questões do SAERJINHO, instrumento avaliativo pertencente ao Sistema de 

Avaliação da Rede Estadual de Educação, aplicadas ao 9º ano de escolaridade, ao longo do 
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ano letivo de 2012; e nas atividades avaliativas, também direcionadas ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, elaboradas por professores de língua portuguesa de duas unidades escolares 

estaduais da cidade de Angra dos Reis, o CIEP 055 João Gregório Galindo e o Colégio 

Estadual Leopoldo Américo Miguez de Mello.  

A escolha pelo 9º ano de escolaridade deve-se ao fato de ser o único ano escolar, do 

segundo segmento do Ensino Fundamental, a ser avaliado pelo SAERJINHO. 

Para análise dos dados, o capítulo intitulado Língua Portuguesa e ensino: breve 

história realizará uma sucinta análise cronológica da história do ensino de língua portuguesa 

no Brasil, baseada em Soares (2012), dos jesuítas ao surgimento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, na década de 1990, traçando um paralelo com as leis que embasaram a educação e 

o ensino de língua materna no país. Ainda nesse capítulo, serão apresentadas as principais 

correntes teóricas linguísticas que influenciaram as diferentes concepções de linguagem, 

conforme Travaglia (2003) e Geraldi (1997; 2011), direcionando o ensino de língua 

portuguesa no Brasil. Além disso, esse capítulo analisa a contribuição dos PCNs (1998) de 

Língua Portuguesa para os terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental como diretrizes 

oficiais de ensino para as escolas. 

O capítulo Processos interacionais e ensino apresenta a primeira parte da 

fundamentação teórica da pesquisa postulada pelos estudiosos Vygotsky (1989, apud DAVIS, 

1994) e Bronckart (2009), no que se refere ao entendimento da linguagem como uma 

atividade social, na qual o homem se apropria de conhecimentos e age sobre o outro; e 

Charaudeau (2001 a; 2001 b; 2009) no viés da orientação discursiva para a construção de 

sentidos e da manipulação de estratégias tendo em vista as competências de linguagem 

necessárias para um saber-fazer linguageiro. 

O capítulo Gêneros textuais e ensino estabelece a sustentação das teorias de Bakhtin 

(1997), retomadas por Marcuschi (2008; 2010), que afirmam que toda manifestação verbal da 

língua se materializa por meio de gêneros de texto. Dessa forma, os gêneros textuais devem 

ser o instrumento no processo de ensino da língua, orientado por um modelo de Sequência 

Didática de acordo com Schneuwly e Dolz (2010). Em consonância, o trabalho docente e a 

metodologia empreendida no ensino de língua materna são comprometidos politicamente, 

segundo Freire (1987; 1989), Geraldi (1997) e Geraldi e Almeida (2011), por estarem 

vinculados à realidade do aluno.  
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No capítulo A questão do currículo, propõe-se a discussão em torno das implicações 

sociais e ideológicas de um programa curricular no processo de ensino e aprendizagem e sua 

articulação com a própria concepção de linguagem, segundo as teorias de Moreira e Silva 

(2002) e Veiga e Cardoso (1991). Essas reflexões são transpostas para a análise do Currículo 

Mínimo (SEEDUC/RJ, 2012) e, consequentemente, do SAERJINHO (SEEDUC/RJ, 2012). 

 O capítulo Análise do Corpus explicita a composição do corpus da pesquisa, baseada 

em nove atividades avaliativas dispostas da seguinte maneira: três questões, incluindo textos e 

perguntas, retiradas de cada avaliação diagnóstica SAERJINHO aplicada nos três primeiros 

bimestres do ano letivo de 2012; e seis instrumentos de avaliação elaborados/apresentados por 

professores de duas escolas selecionadas da cidade de Angra dos Reis.     

Após a análise do corpus, expõem-se os resultados desta pesquisa de maneira a 

responder ao problema formulado. 
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1  LÍNGUA PORTUGUESA E ENSINO: BREVE HISTÓRIA 
 

 

O surgimento da escola está atrelado ao surgimento dos saberes escolares que se 

formalizam em disciplinas e em programas que exigem, por sua vez, um espaço formal de 

ensino e um tempo específico de aprendizagem.  

Diante desse quadro, o conhecimento é transposto em currículos, de acordo com as 

áreas de conhecimento consideradas educativas e formadoras, e em disciplinas, através da 

seleção de conteúdos de cada uma dessas áreas, além da ordenação e sequenciação desses 

conteúdos. É dessa forma que se constituem os saberes escolares. 

A língua portuguesa, como disciplina curricular, foi incluída nas escolas a partir das 

últimas décadas do século XIX, no fim do Império. 

Na formação do Brasil, conforme Soares (2012), durante o período colonial, havia três 

línguas que conviviam mutuamente: o português, língua do colonizador; a língua geral ou 

franca, originada do tronco tupi-guarani, constituída para o estabelecimento das relações 

externas às tribos; e o latim, língua na qual se baseavam os jesuítas para o ensino. 

Embora o português fosse a língua oficial, era com a língua geral que os jesuítas 

evangelizavam; que os bandeirantes nomeavam aspectos da fauna, da flora e da geografia do 

território brasileiro; que os filhos dos colonizadores e dos indígenas se comunicavam. A 

língua portuguesa era aprendida na escola para fins de alfabetização das classes privilegiadas. 

Posteriormente, estudava-se o latim. Mais especificamente, aprendia-se sobre sua gramática e 

retórica.  

No século XVIII, após a Reforma de Estudos do Marquês de Pombal no ensino de 

Portugal e de suas colônias, consolidou-se a inclusão da língua portuguesa nas escolas.         

Em relação ao programa de ensino, havia a proposta na qual a Gramática de língua portuguesa 

seria estudada anteriormente à Gramática de língua latina, ambas como componentes 

curriculares, não excluindo a Retórica. Segundo Soares (2012, p. 147), a língua portuguesa 

seria o instrumento para se aprender a gramática latina.  

Somente no século XIX, a gramática portuguesa foi se desvencilhando do latim. A 

esse fato devem-se a publicação de diversas gramáticas brasileiras e a instalação da Imprensa 

Régia no Rio de Janeiro, que criaram condições para uma maior difusão do português. 

Contudo, esse processo de autonomia da língua portuguesa nas escolas não alterou o forte 
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papel da gramática no ensino de língua portuguesa. Houaiss (1985, apud SOARES, 2012) 

afirma que 

 

um traço equívoco da política linguística adotada no Brasil e em                                   

Portugal durante um grande lapso de tempo (de 1820 [digamos] a 1920 

[digamos] foi um ensino da língua  que postulava uma modalidade única do 

português – com uma gramática única  e uma luta acirrada contra as 

variações até de pronúncias.  

 

 

A Retórica, também, manteve-se como componente curricular, até o século XIX, não 

mais com a finalidade eclesiástica, mas para a prática social no que concerne à arte do falar 

bem e à elaboração de discursos.  

Com a inauguração do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1837, a língua 

portuguesa foi incorporada ao programa curricular como Retórica e Poética. Esta última 

abrangia os estudos da literatura de autores consagrados da língua portuguesa. Em 1838, um 

ano depois da criação do Colégio, o regulamento fez menção aos estudos de Gramática 

Nacional.  

Em 1871, através do Decreto Imperial, o cargo de professor de Português foi criado, 

oficializando o ensino da língua nacional. Todavia, a Gramática, a Retórica e a Poética 

permaneceram como objetos de ensino nos estudos da língua, perdurando até meados do 

século XX. 

 Considerando essa trajetória histórica do ensino de língua portuguesa no Brasil, 

percebe-se que a manutenção da tradição gramatical nos estudos da língua deve-se, entre 

outros fatores, além de ser o único conhecimento que se tinha sobre a mesma, ao público 

economicamente privilegiado que frequentava a escola na época. Esse grupo, que já dominava 

a variedade culta da língua, uma vez que possuía acesso aos ambientes sociais letrados, 

reconhecia as normas e as regras sobre o funcionamento dessa modalidade linguística de 

prestígio e realizava a leitura e a compreensão de textos literários contemplando a Retórica e a 

Poética.  

 

Assim, na disciplina Português, durante nesse período, continuou-se a 

estudar a gramática da língua portuguesa, e  continuou-se a analisar textos de 

autores consagrados, ou seja: persistiu, na verdade, a disciplina gramática, 
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para a aprendizagem sobre o sistema da língua, e persistiram a retórica e a 

poética, estas sim, sob nova roupagem (...). (SOARES, 2012, p.150) 

 

          

A ênfase sobre o falar bem foi perdendo força após meados do século XIX. Nessa 

perspectiva, as disciplinas Retórica e Poética ganharam o estatuto de Estudos Estilísticos para 

atender às demandas sociais da época, que exigiam conhecimentos sobre a arte de escrever 

bem.  

Conforme afirma Soares (op. cit), os profissionais responsáveis pelo ensino de 

Gramática eram estudiosos autodidatas que pertenciam a outras atividades profissionais como 

médicos, engenheiros e advogados. Dessa forma, verifica-se que os manuais e gramáticas que 

eram utilizados nas escolas não possuíam fins didáticos ou pedagógicos, eram uma exposição 

de regras da língua sem acréscimo de atividades ou exercícios para a prática dos alunos. 

Em 1950, inicia-se uma transformação nas condições sociais e culturais do país 

viabilizando o acesso das camadas populares à escola. Essa política de integração do ensino 

influenciou uma modificação nos conteúdos da disciplina língua portuguesa. Em 

consequência do ingresso das camadas menos favorecidas da população na instituição escolar, 

fez-se necessária a seleção de professores, de diferentes áreas de formação, para atuar nas 

salas de aula, permitindo um novo direcionamento pedagógico no ensino de língua materna.  

 

Pela democratização do ensino, que é uma necessidade e um grande                                    

bem, tiveram acesso a ele largas camadas da população antes 

marginalizadas. A democratização, ainda que falsa, trouxe no seu bojo outra 

clientela. De repente, não damos aula só para aqueles que pertencem ao 

nosso grupo social. Representantes de outros grupos estão sentados nos 

bancos escolares. Cresceu, espantosamente, de uns anos para cá, a população 

escolar brasileira. (GERALDI, 1997, p.115) 

         

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 4024, de 1961, no Capítulo 

II, Artigo 27, assegurava o ensino primário obrigatório a partir dos sete anos e ministrado em 

língua nacional. 

A ideia de uma democratização do ensino que visava à igualdade de condições exigiu 

mais professores para as escolas públicas. Dessa forma, a formação desses profissionais 

aconteceu de forma rápida, sem o aprofundamento teórico. Em consonância, a estrutura física 

dessas escolas ergueu-se em prédios não construídos para esse fim, sem equipamentos de 
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segurança ou materiais pedagógicos de qualidade e com turmas que abrigavam um número de 

alunos além de suas capacidades. 

A questão do livro didático esbarrava nessas situações. Havia a necessidade de se 

oferecer ao professor um material pronto, que servisse de roteiro, uma vez que esses 

profissionais, em sua maioria, eram oriundos de diferentes categorias de trabalho, ou seja, não 

tinham formação pedagógica para atuarem em sala de aula. Em consequência, vimos, a partir 

desse momento, uma automatização do ensino baseado numa mera repetição de conceitos, 

definições genéricas e categorias abstratas, reflexo dessa mecanização da palavra
1
.   

A partir das décadas de 1960 e 1970, observa-se, nos manuais de ensino de língua, o 

acréscimo de atividades de gramática e interpretação de textos. Sobre essa modificação nos 

objetivos pedagógicos do ensino de língua, Soares (2012, p. 152) afirma que “o autor dos 

livros didáticos assume a responsabilidade de produzir exercícios, de elaborar atividades e de 

propor questões que caberiam ao professor fazer.” 

Verifica-se, diante desse contexto histórico do ensino de língua portuguesa no Brasil, 

que à medida que o profissional de educação sofre com a desvalorização salarial e com as 

condições precárias de trabalho, reflexo de uma política de contratação pouco seletiva, os 

manuais didáticos tornam-se um grande orientador das práticas de ensino, uma vez que 

definem as diretrizes do trabalho do professor e apontam as estratégias de facilitação de sua 

atividade docente.  

A inclusão do texto nos livros didáticos aconteceu de maneira progressiva. 

Primeiramente, nos anos 50, os livros eram divididos: na primeira metade havia a gramática; 

na outra metade, os textos. Dez anos mais tarde, os livros passaram a ser organizados em 

seções ou capítulos contendo textos para a interpretação e questões gramaticais.   

É importante destacar que essa inserção dos textos nos materiais didáticos de língua 

portuguesa não modificou a condição da gramática como conteúdo predominante nos estudos 

da língua em sala de aula. Essa situação demonstra a força da tradição gramatical desde a 

colonização do Brasil, no século XVI, através do sistema de ensino dos jesuítas, até a primeira 

metade do século XX.  

                                                           

1
 Expressão usada por Geraldi (1997, p. 118).  



18 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 5692, de agosto de 1971, estabelece 

a divisão do ensino em 1º e 2º graus em substituição às nomenclaturas: primário, ginásio e 

científico/clássico. A LDB, no Artigo 4º, preconiza, ainda, que “no ensino de 1º e 2º graus 

dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional, como instrumento de comunicação e 

como expressão da cultura brasileira.” Nesse sentido, é perceptível a denominação atribuída 

ao ensino da língua portuguesa como instrumento de comunicação e expressão por influência 

da Teoria da Comunicação que se propagava na época.  A língua como sistema, forma como 

antes era concebida a língua, passa a ser vista como instrumento de comunicação. 

A implicação dessa mudança na educação foi a alteração da denominação da disciplina 

Português para Comunicação e Expressão, nas séries iniciais do 1º grau, e Comunicação em 

Língua Portuguesa, nas séries finais do 1º grau e no 2º grau. Além disso, o objetivo do ensino 

passa a ser mais utilitário: transformar o alunado em emissores e receptores de mensagens 

através do uso de códigos verbais e não verbais. 

A convivência de textos, nos livros didáticos, constituídos de códigos variados, com 

especial atenção aos não verbais, ao lado dos literários e dos jornalísticos, se fez presente para 

leitura e análise. Além disso, o fato dessa nova concepção da língua ser contemporânea ao 

desenvolvimento da indústria gráfica no Brasil, os livros didáticos tornaram-se mais ilustrados 

e coloridos. 

Os anos 1980 anunciaram a contribuição das ciências linguísticas no campo do ensino 

com o desenvolvimento de estudos sobre a Sociolinguística, a Psicolinguística, a Linguística 

Textual, a Pragmática e a Análise do Discurso.    

Os estudos em Sociolinguística, especialmente, suscitaram a questão do hiato 

existente, na escola, no que se referem às variedades linguísticas trazidas pelos alunos 

oriundos das classes populares e à variedade de prestígio exigida pela sociedade e preconizada 

pela tradição gramatical. 

Um destaque à vertente da Linguística Textual se faz necessário, uma vez que 

evidencia um caminho de análise textual para fins didáticos, possibilitando o estudo dos 

elementos textuais como a correferência, a pronominalização e as relações entre frases, 

voltados para os sentidos do texto.  

De forma geral, a nova concepção de linguagem influenciou as orientações teóricas da 

língua. As teorias introduzidas pela Pragmática, pela Teoria da Enunciação, pela Análise do 
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Discurso e, mais recentemente, a História da Leitura e da Escrita alteraram a percepção do 

conceito de língua e sua indissociabilidade com o contexto, com os fatores históricos, 

culturais e com as práticas sociais de leitura e escrita. Consequentemente, essa repercussão 

estimulou um programa de investigação nas universidades, proporcionando as pesquisas em 

estudos da linguagem e a orientação dessas teorias no ensino de língua materna. 

Os anos finais da década de 80 e toda a década de 90 representaram o retorno à 

democracia e a abertura política nacional após anos de autoritarismo do governo militar. O 

plano educacional não passou despercebido a essas mudanças. Foram apresentadas propostas 

na Constituição Federal de 1988 que determinou, em seu Artigo 210, a fixação dos 

“conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” Para o seu 

cumprimento, o Ministério da Educação cria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 

1996, e, posteriormente, os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998.  

A criação da nova LDB, número 9394, em 1996, apontou algumas mudanças 

importantes para o cenário da educação no país como a autonomia pedagógica e 

administrativa das escolas; a alteração da nomenclatura dos níveis de ensino; e o currículo 

compreendido em uma formação básica comum. 

 

Art.15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público; 

Art.21. A educação escolar compõe-se de: I – a educação básica, formada 

pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

Art.26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. §1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 

obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil. (BRASIL, 1996) 

 

 

A nova realidade brasileira exigiu esforços da educação em função do 

desenvolvimento econômico do país e este, por sua vez, era pressionado, pelos países 

desenvolvidos, a eliminar o analfabetismo. Essa ação intencionava adequar a população às 

exigências do mercado capitalista. Dessa maneira, o Brasil precisava de uma proposta 
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curricular que atendesse a essa demanda. Surgem, assim, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, com suas versões finais em 1998, voltados para os professores dos diferentes 

ciclos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

Os PCNs (1998) para os anos finais do Ensino Fundamental são uma proposta de 

orientação curricular composta por dez volumes, divididos em Introdução e Áreas de 

Conhecimento, sendo um caderno para cada: Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências Naturais, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira; e Temas 

Transversais (Ética, Saúde, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo e 

Pluralidade Cultural).  

A finalidade dos PCNs (1998, p.04) é “constituir-se como referência para as 

discussões curriculares da área (...) e contribuir com técnicos e professores no processo de 

revisão e elaboração de propostas didáticas”.   

No que diz respeito à área de conhecimento de Língua Portuguesa, para o ensino de 

língua nos anos finais do Ensino Fundamental, os parâmetros concentram-se no texto. Essa 

mudança de perspectiva justifica-se na apresentação da área. 

 

A nova realidade social, consequente da industrialização e da urbanização 

crescentes, da enorme ampliação da utilização da escrita, da expansão dos 

meios de comunicação eletrônicos e da incorporação de contingentes cada 

vez maiores de alunos pela escola regular colocou novas demandas e 

necessidades, tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais. Os 

índices brasileiros de evasão e de repetência, inaceitáveis mesmo em países 

muito mais pobres, são a prova cabal do fracasso escolar. (BRASIL, 1998, 

p.17) 

  

Embora os PCNs proponham uma nova metodologia e conteúdos diferenciados, desde 

a sua publicação e distribuição , em 1998, ainda presencia-se, nas salas de aula de todo 

território nacional, o ensino de língua pautado na forte tradição gramatical que permeou toda a 

história do ensino da língua e, consequentemente, a história da própria educação brasileira. 

Essa questão perpassa, antes de tudo, pela disseminação da variante culta da língua como 

única modalidade a ser usada pela sociedade. Em consonância, na escola, observam-se as 

práticas docentes baseadas numa concepção de linguagem que desconsidera a importância da 

história e da cultura dos sujeitos envolvidos nessas práticas educacionais e que se apoia numa 

gramática normativa como um conjunto de regras a serem a serem seguidas para falar e 
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escrever corretamente, ignorando o perfil do alunado que frequenta a escola e suas 

verdadeiras necessidades.   

  

1.1 As concepções de linguagem e o ensino no Brasil 

  

Antes da criação das primeiras disciplinas linguísticas no Brasil, os estudos da língua, 

nos cursos de Letras, até a década de 1960, baseavam-se na Filologia. Essa ciência 

possibilitou analisá-la e interpretá-la fatos em documentos escritos antigos. O conhecimento 

acerca dos estudos comparativos das línguas permitiu o desenvolvimento de um método 

histórico na observação sobre os fatos linguísticos. Além disso, revelou uma característica 

imanente das línguas: a transformação ao longo do tempo.  

Segundo Bagno (2012, p. 116-117), “ a percepção da mudança linguística foi um dos 

principais impulsos para a criação da disciplina gramatical (...)” e esse novo paradigma trouxe 

consigo uma avaliação negativa acerca das alterações sofridas pela língua ao longo do tempo.  

Franchi (1991 apud TRAVAGLIA 2003, p. 24) afirma que a gramática  

 

(...) é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, 

estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado 

pelos bons escritores (...) e dizer que alguém sabe gramática significa dizer 

que esse alguém conhece essas normas e as domina tanto nacionalmente 

quanto operacionalmente. 

 

Isso equivale dizer que a língua apresenta uma única forma, a variedade padrão ou 

culta, que deve ser seguida por todos os falantes dessa língua e que não admite qualquer 

desvio ou alteração que fuja a esse parâmetro. Essa normatização da língua se baseia no uso 

consagrado dos “bons escritores” e no purismo da classe social privilegiada, desconsiderando 

as propriedades da linguagem oral e resultando em preconceitos.  

Diante desse pensamento, configura-se a primeira concepção de linguagem: a 

linguagem como expressão do pensamento. Segundo Travaglia (2003, p. 21),  

 

Para essa concepção, (...) a expressão se constrói no interior da mente, sendo 

sua exteriorização apenas uma tradução. A enunciação é um ato monológico, 

individual, que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que 

constituem a situação social. (...) Presume-se que há regras a serem seguidas 
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para a organização lógica do pensamento e, consequentemente, da 

linguagem.  

 

Por meio dessa concepção, a gramática normativa ou tradicional prescreve as normas 

do falar e escrever bem, excluindo outras formas e usos da língua, apoiando-se em aspectos 

como, de acordo com Travaglia (2003, p. 25), a estética, na qual as formas e usos da língua 

passam por critérios como elegância, beleza, expressividade e harmonia; o elitismo, no qual o 

critério é a oposição do uso da língua feito pela classe de prestígio em detrimento ao realizado 

pelas classes populares; a política, cujos critérios são o purismo e a vernaculidade de épocas 

remotas da língua; a comunicabilidade, na qual o léxico escolhido deve resultar na desejável 

“expressão do pensamento”; e a história, a qual se baseia na tradição das formas da língua.  

Dessa forma, percebemos que o estudante de Letras, desse período, concentrava seus 

estudos na análise e na observação de textos medievais na busca comparativa das 

modificações da língua portuguesa a fim de se estabelecer um conjunto de regras a serem 

seguidas. Ao final do curso, o recém-professor de língua materna, deparava-se com uma 

realidade diferente nas salas de aula brasileiras onde o público aprendiz, que acabara de 

chegar ao ginásio, mal sabia ler e escrever. 

Nos anos que precederam a introdução da Linguística no país, as questões mais 

discutidas giravam em torno da uniformidade da língua e da tarefa dos especialistas em 

decidir o que era certo, o que era errado, o que era nobre e o que era vulgar em termos de 

variedade linguística. Os meios de comunicação e a escola eram responsáveis por reforçar um 

ideal de unificação da língua. 

Embora a disciplina Linguística tenha sido introduzida nos cursos de Letras do Brasil 

a partir dos anos 1960, a divulgação da investigação sobre a linguagem de Ferdinand 

Saussure, professor da Universidade de Genebra, aconteceu no início do século XX.  A teoria 

de análise linguística inaugurada por Saussure foi denominada Estruturalismo. 

 

Para um estruturalista, a língua não se confunde com as frases que as 

pessoas usam, nem com o comportamento verbal que observamos no dia-a-

dia; é, ao contrário, uma abstração, um conhecimento socializado que todos 

os falantes de uma comunidade compartilham, uma espécie de código que os 

habilita a se comunicarem entre si. (ILARI, 2009, p.05) 
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A Linguística Estruturalista, como ciência, tinha como objeto de estudo a descrição 

das regularidades verificadas na língua. Dessa maneira, essa teoria introduziu o ponto de vista 

sincrônico no estudo linguístico, que se ocupou por analisar a forma como se encontrava a 

língua em um determinado momento da história. O resultado da análise das estabilidades da 

língua em um ponto situado no tempo constituiria, então, o sistema linguístico.  

No Brasil, os estudos estruturalistas permitiram a visibilidade de um “português 

brasileiro”. A ideia de uma pretensa uniformidade da língua sofre um abalo a partir da 

revelação de que seu objeto de estudo baseava-se, somente, na língua padrão, 

desconsiderando toda e qualquer variedade linguística. Para essa ciência da linguagem, a 

observação dos fatos linguísticos deve ser realizada nas diferentes variedades do português 

existentes no país. 

O interesse pela descrição da realidade linguística brasileira levou muitos estudiosos 

da língua a documentar as variedades linguísticas regionais e urbanas a fim de realizar um 

levantamento de dados e confirmar o distanciamento entre a variedade da língua falada pela 

população do país e a variedade padrão culta preconizada pelos gramáticos. Imbuídos dessa 

verificação, surge o Projeto de Estudo da Norma Urbana Culta, mais conhecido pela sigla 

NURC, com Ataliba T. de Castilho como um dos seus idealizadores. Esse projeto registrou, 

segundo Ilari (2009), mais de 1570 horas de entrevistas em cinco capitais brasileiras e 

confirmou a enorme divergência entre os falares brasileiros e os usos da língua que são 

prescritos pela gramática.  

Essa visão da linguagem permitiu vislumbrá-la sob a ótica da segunda concepção de 

linguagem: a linguagem como instrumento de comunicação. Travaglia (2003, p. 22) afirma 

que 

 

Nessa concepção a língua é vista como um código, ou seja, como um 

conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de 

transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor. Esse 

código deve, portanto, ser dominado pelos falantes para que a comunicação 

possa ser efetivada.  

 

Essa concepção não leva em consideração o sujeito falante e o seu papel social, 

histórico, cultural e a situação de produção como determinante para a construção de sentidos, 

uma vez que postula a noção de método científico baseado no objetivismo e no empiricismo.  
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Nesse sentido, paralelamente a essa concepção de linguagem, surge a gramática 

descritiva, cuja função é, segundo Franchi (1991, apud TRAVAGLIA 2003, p.27) “descrever 

os fatos de uma língua, permitindo associar a cada expressão dessa língua, uma descrição 

estrutural e estabelecer suas regras de uso, de modo a separar o que é gramatical do que não é 

gramatical.” Serão gramaticais, portanto, as construções de enunciados que atendem às regras 

de funcionamento da língua de acordo com determinada variedade linguística. As variedades 

da língua, nesse caso, servirão de modelo teórico para o estudo das suas unidades e categorias, 

além das relações estabelecidas por elas.  

Num primeiro momento, a Línguística, no Brasil, se apresentou pelo viés estruturalista 

através da noção de língua como sistema. Num segundo momento, demonstrou assimilar a 

teoria da Gramática Gerativa de Noam Chomsky. Ilari (2009, p.09) explica a diferença entre a 

linguística chomskiana e a estruturalista:  

 

Para Chomsky, as línguas são muito parecidas entre si, e são como são 

porque mobilizam uma capacidade inata que é a mesma para todos os 

indivíduos da espécie humana (...). Ao passo que os estruturalistas evitavam 

essa questão ou acabavam por embarcar em algum tipo de behaviorismo (...). 
 

O Gerativismo concebe a língua como um objeto matemático e a desloca da esfera do 

social para o psicológico e para o biológico. Dessa forma, a linguagem é transmitida 

geneticamente e as propriedades linguísticas já são conhecidas do sujeito antes de seu contato 

com qualquer língua natural.  Fiorin afirma que ( 2010, p.21), “para Chomsky não basta 

apenas observar e classificar os dados, é necessária uma teoria explicativa que preceda os 

dados e que possa explicar não só as frases realizadas, mas também as que potencialmente 

seriam produzidas pelo falante.” 
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Saussure faz uma divisão entre a langue e a parole, ou seja, o que é linguístico e o que 

não é; Chomsky distingue competência de desempenho. Ainda segundo Fiorin (2010, p. 15),  

 

“a competência é a porção do conhecimento do sistema linguístico do falante 

que lhe permite produzir o conjunto de sentenças de sua língua. O 

desempenho corresponde ao comportamento linguístico que resulta da 

competência (...) mas também de fatores não linguísticos de ordem variada, 

como: convenções sociais, crenças, atitudes emocionais (...)”  

 

A competência do falante será responsável pela organização dos elementos da língua 

que formam uma sentença e pela verificação do que é gramatical ou agramatical, ou seja, 

quando a sentença não pertence ao sistema linguístico e foge ao conhecimento internalizado 

do falante.  

Essas duas correntes linguísticas, de maneira sintética, buscam a homogeneidade do 

sistema formal e abstrato da língua, retirando- a do seu contexto social, com a função de 

regular o uso das variedades da língua realizadas pelos sujeitos. 

Outra teoria linguística que se faz importante mencionar é o Funcionalismo, que teve 

como um dos seus seguidores, no Brasil, Mattoso Câmara Júnior. Um dos objetivos da 

gramática funcionalista é o uso que se faz da língua através da descrição dos aspectos da 

atividade verbal, levando em consideração, na análise de sua estrutura, a situação 

comunicativa: os participantes, o contexto discursivo e o propósito do evento.  

O desenvolvimento da teoria Funcionalista está reacionado à  Escola Linguística de 

Praga, fundada em 1926. De acordo com Ilari (2009, p.11), os estudos linguísticos da Escola 

de Praga foram retomados na segunda metade do século XX pelo linguista inglês M.A.K. 

Halliday, que distingue as três funções que uma sentença cumpre: 

 

(i) ideacional, (ii) interpessoal e (iii) textual e que consistem, 

respectivamente, em (i) fornecer representações do mundo (ii) instaurar 

diferentes formas de interlocução como perguntar, afirmar, ordenar, assumir 

graus diferentes de comprometimento em relação àquilo que se diz e (iii) 

monitorar o fluxo de informação nova num contexto dado. 

 

Pode-se afirmar que os desdobramentos do Funcionalismo contribuíram para a 

aproximação do ponto de vista de que a língua, antes de tudo, se materializa na interação 
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social e abriram novas possibilidades para a consideração do contexto, da sociedade e da 

história.  

No surgimento da Linguística Textual, na década de 1960, em sua primeira fase, os 

estudos linguísticos giravam em torno de uma sintaxe interfrástica, que promovia as 

sequências ou frases complexas ao estatuto de texto, baseados em teorias de cunho 

estruturalista, gerativista e funcionalista. Dessa forma, a ideia de texto voltava-se à análise de 

cadeias de enunciados. 

Entre os enunciados, estabeleceram-se relações de referência, fator de coesão textual, 

proporcionadas por pronomes cuja função era retomar expressões correferenciais através de 

anáforas e catáforas. Cabe, aqui, ressaltar que a coerência era compreendida como uma 

propriedade ou qualidade do texto, muitas vezes equiparada à coesão. 

Considerando o texto uma unidade superior à sentença, os linguistas, de base 

gerativista, construíram gramáticas textuais que tinham como objetivo, segundo Koch (2009, 

p.5), “(...) determinar seus princípios de constituição, os fatores responsáveis pela sua 

coerência, as condições em que se manifesta a textualidade; a delimitação de textos e 

diferenciar as várias espécies de texto.” 

Em sua segunda fase, na década de 1970, o objeto da Linguística Textual, o texto, 

ganha a perspectiva de teorias de base comunicativa, buscando conexões entre textos e 

contexto comunicativo. A partir dessa visão, de acordo com Heinemann (1982 apud  Koch, 

2009,  p.14),  

 

(...) os textos deixam de ser vistos como produtos acabados, que devem ser 

analisados sintática ou semanticamente, passando a ser considerados 

elementos constitutivos de uma atividade complexa, como instrumento e 

realização de intenções comunicativas e sociais do falante. 

 

No desenvolvimento da Teoria dos Atos de Fala, ciência também conhecida como 

Pragmática, a intencionalidade foi um fator importante a ser considerado, pois, por meio dela, 

o interlocutor compreende o texto em sua totalidade e pode identificar a finalidade do locutor 

em sua produção textual.  

Já na década de 1980, em sua terceira fase, a Linguística Textual ganha abordagens de 

ordem cognitiva. O texto passa, então, a ser considerado resultado de processos mentais. 
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Dessa forma, os interlocutores ativam seus conhecimentos prévios e experiências de mundo 

na seleção de dados linguísticos para a construção textual.  

Heinemann & Viehwegern (1991 apud Koch, 2002, p.32) consideram que,         “para 

o processamento textual, concorrem quatro grandes sistemas de conhecimento: o linguístico, o 

enciclopédico, o interacional e o referente a modelos textuais globais” e  funcionam como 

estratégias de produção e compreensão de textos. O primeiro diz respeito aos conhecimentos 

gramatical e lexical responsáveis pela organização linguística na superfície do texto; o 

segundo, também conhecido como conhecimento de mundo, se encontra armazenado na 

memória do indivíduo e é adquirido através da experiência; o terceiro é o conhecimento sobre 

as ações executadas na situação comunicativa; o quarto permite aos falantes reconhecerem os 

tipos e gêneros textuais envolvidos no ato da comunicação. 

As abordagens sociointeracionistas influenciaram a Linguística Textual no que tange à 

relevância do contexto comunicativo e possibilitou a mudança na concepção de linguagem 

como processo de interação.  

 

(...) usar a língua não é tão-somente traduzir e exteriorizar um pensamento, 

ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre 

o interlocutor. A linguagem é pois um lugar de interação humana, de 

interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 

interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto 

sócio-histórico e ideológico. (TRAVAGLIA, 2003, p.23) 

 

 Para essa concepção de linguagem como forma de interação, a gramática se 

caracteriza como um conjunto de variedades utilizadas pela sociedade em função da situação 

de interação comunicativa em que os interlocutores estão inseridos. É uma gramática 

internalizada na qual o usuário lança mão para efetuar as estratégias textuais necessárias, 

dentro de um gênero ideal, atingindo seus propósitos comunicativos. Não existe a noção de 

erro, mas inadequação da variedade linguística utilizada em uma determinada situação.   

À medida que as teorias linguísticas se desenvolveram, em virtude de pesquisas 

acadêmicas em âmbito nacional e internacional, constituíram-se novas formas de percepção 

sobre a linguagem que, por sua vez, estabeleceram influência direta na maneira como os 

professores elaboravam suas metodologias de ensino.  

A concepção de linguagem, vista sob o prisma da interação, é reflexo do contexto 

sócio-histórico-ideológico que afeta e regula o uso que se faz da linguagem, que modifica o 
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conceito de texto e de gramática. O trabalho docente deve estar atrelado ao objetivo de 

desenvolver a competência comunicativa do educando e essa tarefa vai muito além do ensino 

prescritivo ou descritivo da língua. A opção por essa prática pedagógica perpassa pela 

concepção de ensino produtivo, que considera as relações humanas e que permite a reflexão 

sobre o para quê ensinamos.   

 

1.2 Parâmetros Curriculares Nacionais: uma mudança no ensino de língua? 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
2
 surgem da tentativa por parte do Ministério da 

Educação em cumprir as exigências da Constituição Federal de 1988. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (1996) reforça essa determinação em seu artigo 9º, inciso IV.  

  

estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. (Brasil, 1996) 

 

  

O documento curricular teve sua primeira versão em 1995 e foi enviada a consultores 

e universidades para debate. Em 1998 foi distribuído em escala nacional para todas as redes 

públicas de ensino. Dessa forma, os PCNs tornaram-se referenciais gerais para o ensino e 

apresentam objetivos e metodologias para as escolas.  

 Os PCNs apontam e corroboram com a LDB no que concerne à autonomia das 

unidades escolares em relação ao seu Projeto Político Pedagógico. Entretanto, a ação de 

construir e definir coletivamente planos de ensino fundamentados na realidade da comunidade 

escolar não é uma prática comum dos professores. Araújo (2001, p. 78) afirma que 

 

(...) ao mesmo tempo que isto parece inovador e democrático não tem  lastro 

na tradição escolar brasileira e não encontra ainda amplo respaldo na 

formação dos professores. De um lado, as escolas, enquanto unidades de 

                                                           

2
 Não é o objetivo desta pesquisa analisar as intencionalidades das políticas governamentais, internas e externas, 

na década de 90, que levaram à elaboração de uma proposta curricular homogênea e sua posterior divulgação 

para todas as escolas do território nacional. 
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ensino, não estão em grande parte preparadas para gestar um projeto político 

pedagógico e colocá-lo em prática. Por outro lado, os professores cuja 

formação a nível superior é geral (especializar-se em currículo é uma etapa 

posterior dessa formação) quase sempre não estão aptos a formalizar 

políticas. Sua prática caracteriza- se pela aplicação das propostas do livro 

didático. 

 

 

 O que se observa é que, como todo programa curricular, os PCNs indicam um 

direcionamento em relação aos conteúdos de ensino e sua avaliação, cabendo ao docente 

refletir criticamente sobre suas propostas, adequando-as à realidade do educando. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para os terceiro e quarto 

ciclos (6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental (1998, p. 20) entendem a linguagem como uma 

“ação interindividual orientada por uma finalidade específica” que depende das condições da 

situação comunicativa para sua efetivação. Essa concepção de linguagem refletida no 

documento implica a materialização linguística por meio de textos que, por sua vez, se 

organizam dentro de um determinado gênero.  

 Nesta perspectiva, pode-se afirmar que os parâmetros centram seu objeto de ensino no 

texto, seja para a atividade de leitura, produção e análise linguística. 

No que se refere às atividades de leitura de textos orais ou escritos, Koch (2004, p. 

02) afirma que 

 

São claramente os ensinamentos da Lingüística Textual que respaldam as 

postulações dos PCNs. Compreensão, leitura do que não está escrito, 

construção de sentidos são habilidades que envolvem questões como a da 

implicitude  (já que, como sabemos, não existem textos totalmente 

explícitos); dos tipos de implícito e das formas de sua recuperação, (...) isto 

é, da necessidade de ler “o que não está escrito”, mas que é indispensável 

para a construção do sentido; dos tipos de inferências necessárias para fazê-

lo e de como se processam estrategicamente; de outras estratégias cognitivo-

discursivas, como seleção, antecipação, verificação, nessa atividade de 

solução de problemas que é o processamento textual; da necessidade de 

mobilização de saberes que constituem a memória enciclopédica e dos 

diversos tipos de conhecimentos a serem mobilizados em função da situação, 

inclusive aqueles referentes aos gêneros textuais. (Grifos da autora) 

 

  

A base teórica dos parâmetros em Linguística Textual deve-se, entre outros fatores, à 

virada funcionalista e ao aprofundamento de conceitos como coesão/ referenciação. A partir 
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desse momento, a temática tipologia/gêneros passa a ter enfoque nas pesquisas, no âmbito das 

universidades, tendo como aporte teórico o pesquisador russo Mikhail Bakhtin. 

 O trabalho de Bakhtin sobre o conceito de gênero, em Estética da Criação Verbal 

(1929), a partir dos anos 90, ganha relevância no campo acadêmico, uma vez que 

pesquisadores encontram em sua obra respostas para suas inquietações em relação ao tema. 

Somado a isso, a vertente didática inaugurada pelo genebrino Jean-Paul Bronckart e a 

concepção de aprendizagem de Vigotsky resultam numa combinação entre Linguística 

Textual e ensino que encontra seu auge, no Brasil, com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 Em relação ao texto e ao seu tratamento como objeto de ensino, os PCNs apresentam 

como objetivo a criação de condições para que o aluno possa desenvolver sua competência 

discursiva. A competência discursiva é descrita pelo documento (1998, p. 23) como “o sujeito 

ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e 

adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita.”  

 No trabalho com os gêneros, tanto para as atividades de leitura quanto para as 

atividades de produção de textos, os parâmetros apontam, para a seleção do professor, aqueles 

cujo critério perpassa pelas situações de uso público da linguagem e lista uma série de 

gêneros, orais e escritos, para o trabalho com a linguagem, de acordo com a esfera social que 

os origina.  

 No que tange às atividades de produção textual de textos orais e escritos, os PCNs 

tocam na questão da construção de um projeto de fala considerando os interlocutores e as 

intencionalidades pretendidas. Além disso, existe uma orientação para o aspecto 

composicional do texto, destacando a manutenção temática, a recuperação de informações e a 

escolha de elementos lexicais e sintáticos que promovam o sentido esperado pelo produtor do 

texto.  

Em relação às atividades de análise linguística, diferentemente das atividades de 

leitura e de produção de textos, não são observadas listas com os conteúdos a serem 

desenvolvidos pelos professores em suas escolas. O que se verifica são orientações sobre 

como proceder com a prática de análise linguística tendo o texto como eixo central. 

 

A preocupação não é reconstruir com os alunos o quadro descritivo 

constante dos manuais de gramática escolar (por exemplo, o estudo 
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ordenado das classes de palavras com suas múltiplas subdivisões, a 

construção de paradigmas morfológicos, como as conjugações verbais 

estudadas de um fôlego em todas as suas formas temporais e modais, ou de 

pontos de gramática, como todas as regras de concordância, com suas 

exceções reconhecidas). O que deve ser ensinado não responde às 

imposições de organização clássica de conteúdos na gramática escolar, mas 

aos aspectos que precisam ser tematizados em função das necessidades 

apresentadas pelos alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de 

textos. (BRASIL, 1998, p. 29) 

 

Dessa forma, torna-se evidente que o documento rejeita as práticas tradicionais de 

ensino baseadas em conteúdos gramaticais que, na maioria das vezes, não atendem às reais 

necessidades do educando. Além disso, o trabalho docente que segue essas práticas permite 

que o ensino da língua materna se fundamente em atividades metalinguísticas na qual o texto 

sirva, apenas, como “depósito” para elementos linguísticos que ganharão destaque em 

exercícios repetitivos, descontextualizados e pouco significativos.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, para os terceiro e quarto 

ciclos do Ensino Fundamental, são o resultado de inúmeras pesquisas nos campos linguístico 

e social, contemplando os pressupostos teóricos do sociointeracionismo, da psicologia da 

aprendizagem, da linguística textual, da enunciação e do conceito de gênero. Esses estudos 

orientam para a concepção de linguagem como forma de interação, definindo a linguagem 

como o lugar de interação humana.  

Contudo, percebemos que a transposição da teoria para a prática, tão rica para o 

trabalho docente, ainda está longe de ser efetivada. A mudança de paradigma no ensino de 

língua materna somente acontecerá quando as universidades investirem mais recursos em 

pesquisas voltadas para o ensino da educação básica nas redes públicas; quando os cursos de 

Letras possibilitarem o diálogo mais profundo com as questões que envolvem as políticas 

educacionais do país; quando os professores conquistarem o direito a um aumento de sua 

carga horária voltado para uma formação continuada de qualidade. 
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2 PROCESSOS INTERACIONAIS E ENSINO 
          

 

O desenvolvimento do ser humano é um processo permanente que está vinculado a 

diferentes campos da existência, como o afetivo, o cognitivo, o social e o motor. 

Esse processo contínuo não é determinado, apenas, pela maturação biológica ou 

genética. O meio, entendido, aqui, como os fatores sociais, históricos e culturais com os quais 

o sujeito interage ao longo da vida, é condição necessária para o pleno desenvolvimento 

humano. 

No trabalho de Vygotsky (1989, apud DAVIS, 1994), “encontra-se uma visão de 

desenvolvimento baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é construído 

paulatinamente num ambiente que é histórico e, em essência, social.” Uma visão em que 

pensamento e linguagem são processos interdependentes. 

A principal contribuição de Vygotsky, para esta pesquisa, dar-se-á em relação às 

condições sócio-históricas do meio e à função da linguagem no desenvolvimento do 

indivíduo. A linguagem assume, para o estudioso, um instrumento simbólico de mediação. A 

construção de mundos representados
3
 e a apropriação de conhecimentos são decorrentes das 

experiências sociais. É a palavra que dá forma ao pensamento, pois, segundo Davis (1994), 

“ela sistematiza a experiência direta (...) e serve para orientar o comportamento”. 

 

Admitir (...) que é a reapropriação, no organismo humano, dessas  

propriedades instrumentais e discursivas de um meio, agora sócio-histórico, 

que é a condição da emergência de capacidades auto-reflexivas ou 

conscientes que levam a uma reestruturação do conjunto do funcionamento 

psicológico. (BRONCKART, 2009, p.27)      

              

Em seu estudo, Vygotsky (1989, apud DAVIS, 1994) postula que é através da língua 

que a criança apreende os  elementos  constituintes  do  meio  no  qual  vive,  o que acarreta 

no desenvolvimento do pensamento consciente. O autor enfatiza, ainda, a mediação das 

pessoas pertencentes a esse meio social como um recurso fundamental para a assimilação de 

                                                           

3
 Expressão usada por Bronckart (2009). 
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experiências e para a aprendizagem do sujeito. Vygotsky nomeia esse processo de zona de 

desenvolvimento proximal. 

Segundo o especialista russo, zona de desenvolvimento proximal é a nomenclatura 

usada em referência ao distanciamento do nível de desenvolvimento atual- adquirido sem a 

mediação de outras pessoas – e o nível potencial de desenvolvimento – verificável na busca de 

soluções de problemas com a colaboração dos mais experientes. 

Esse é resultado da diferença qualitativa do ambiente social no qual interagem os 

sujeitos e das relações que os mesmos travam com as pessoas inseridas nesse espaço. Na 

verdade, foca-se sobre a diferença qualitativa dos padrões de interação desse meio social que 

possibilita (ou dificulta) a construção do conhecimento por parte das crianças. 

 

(...) a ZDP não é determinável a priori; o ensino, em sua lógica educativa 

própria (sobretudo a lógica dos programas), só pode propor situações de 

ensino que julga serem eficazes; e estas somente o serão se os elementos 

interativos forem assimiláveis ao estado de desenvolvimento efetivo do 

aluno. Portanto, o sucesso na criação de uma ZDP nunca estará assegurado e 

depende grandemente da experiência profissional do professor. (BESSON e 

BRONCKART, 1995, apud SCHNEUWLY E DOLZ, 2010)   

 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal permite compreender o 

funcionamento do pensamento do sujeito envolvido nesse processo e verificar sua 

contribuição para um ensino eficiente nas escolas. Dessa forma, o educador pode planejar 

suas atividades baseadas nos conhecimentos já apropriados pelo aluno, adquiridos sem 

intervenção, e mediar a aquisição de conhecimento mais complexos.            

Em suma, segundo a teoria de Vygotsky, o pleno desenvolvimento do indivíduo dar-

se-á mediante a interação social. É nela que o sujeito ativo se apropria do conhecimento 

disponível na sociedade. Os conhecimentos mais complexos são desenvolvidos por meio da 

mediação com outras pessoas e, gradativamente, vão sendo assimilados e internalizados. E é a 

linguagem que possibilita toda essa experiência com o meio, promovendo o pensamento, a 

imaginação e o planejamento das ações. 
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2.1 O Interacionismo Sociodiscursivo 

 

         Muitas teorias influenciam a metodologia de ensino de língua portuguesa. As duas 

últimas décadas do século XX foram marcadas pelos estudos interacionistas de Vygotsky 

(1989 apud DAVIS, 1994) que possibilitaram considerar aspectos sociais, culturais e 

históricos no processo de desenvolvimento do ser humano. 

         Para o autor, a relação entre o sujeito e o meio social no qual ele interage é mediada por 

sistemas simbólicos representativos da realidade e tem a linguagem como principal objeto de 

conhecimento. 

          Entender a linguagem, nas suas relações, como atividade social, no qual o homem 

existe e age, é o projeto do Interacionismo Sociodiscursivo. A tese central do ISD, segundo 

Bronckart (2009), é “o resultado da apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da 

atividade social mediada pela linguagem”. 

 

A linguagem propriamente dita teria então emergido sob o efeito de uma 

negociação prática (ou inconsciente) das pretensões à validade designativa 

das produções sonoras dos membros de um grupo envolvidos em uma 

mesma atividade. Portanto, seria na cooperação ativa que se estabilizariam 

as relações designativas, como formas comuns de correspondência entre 

representações sonoras e representações sobre quaisquer aspectos do meio 

(...) (BRONCKART, 2009, p.33) 

            

A apropriação da linguagem, como instrumento para um agir comunicativo
4
, 

possibilita o desenvolvimento de capacidades conscientes mediadas pela linguagem. Essa 

ação é resultante das atividades sociais regidas pelas avaliações coletivas e, ao mesmo tempo, 

é o produto desses critérios avaliativos.     

O efeito da atividade social mediada pelo agir comunicativo é a modificação do meio 

em mundos representados. Essa representação pode ser dividida em três tipos, conforme 

Bronckart (2009): a) mundo objetivo, no qual estão inseridos aspectos do meio físico e 

conhecimentos pertinentes a esse ambiente; b) mundo social, no qual fazem parte as 

                                                           

4
 Empréstimo do termo de Habermas (1987, apud BRONCKART, 2009, p.32) 
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convenções de cooperação entre membros do grupo; c) mundo subjetivo, no qual incidem as 

características individuais de cada sujeito envolvido nessa interação social. 

Dessa maneira, a linguagem realiza as intenções dos interlocutores participantes dessa 

situação, cujo efeito é o reconhecimento de signos como formas compartilhadas e 

convencionais que ganharão o estatuto de representações semiotizadas. 

 

Assim, a semiotização dá lugar ao nascimento de uma atividade que é 

propriamente de linguagem e que se organiza em discursos ou em textos. 

Sob o efeito da diversificação das atividades não verbais (...) com as quais 

esses textos estão em interação, eles mesmos diversificam-se em gêneros. 

(BRONCKART, 2009, p. 35), (grifos do autor)    

               

A atividade de linguagem, quando materializada em texto, mobiliza esferas físicas (ou 

comportamentais) e psíquicas (ou mentais), na interação com o contexto social, constituindo 

ações de linguagem.  

 Bronckart (2009), reiterando a análise de Vygotsky sobre um “modelo psicológico” 

da aprendizagem, distingue as ações de linguagem em dois níveis. O primeiro é o nível 

sociológico, que diz respeito às operações de construção textual pautadas nos contextos 

sociossubjetivo, físico e verbal. O segundo nível é o psicológico, que apresenta a 

determinação do contexto para as operações de textualização, que compreendem a gestão e a 

linearização do texto
5
. 

No nível sociológico, o contexto sociossubjetivo diz respeito à seleção dos signos da 

língua usados para orientar as representações sociais de acordo com as convenções da 

sociedade e à imagem de si mesmo. O contexto físico, segundo Bronckart (2009, p.47), é “o 

controle das representações construídas pelo agente sobre si mesmo como locutor ou escritor, 

sobre seus interlocutores (...) e sobre a situação espacial e temporal do seu ato.” E o contexto 

verbal encontra-se atrelado aos conhecimentos do agente sobre a língua,  especificamente 

sobre os gêneros e a intertextualidade, para atuar em uma dada situação de interação.  

                                                           

5
 Expressões utilizadas por Cristóvão e Nascimento (2000, p.37) 
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No nível psicológico, Marcuschi (2008, p. 222) apresenta uma adaptação
6
 do modelo 

das operações de textualização, de Bronckart (2009), para a análise das propriedades do texto 

divididas em três categorias: 

 

a) análise  das atividades discursivas: apreensão dos critérios de escolha de 

um dado gênero numa dada situação comunicativa; simulação da posição 

de um produtor do gênero imaginando as intenções dos interlocutores; 

identificação dos conhecimentos mobilizados para produzir o gênero nas 

circunstâncias imaginadas (...) e o formato convencional em que o 

gênero se apresenta. 

b)  operações com as sequências típicas (tipos textuais): coordenar as 

sequências que entram para compor a coerência de base textual, tais 

como as sequências argumentativas, narrativas, expositivas etc.; (...) 

c) domínio dos mecanismos linguísticos: nesse caso, trata-se de estudar e 

analisar os aspectos sintáticos, morfológicos (...) e as propriedades 

léxicas bem como a escolha dos registros e estilos;observa-se aqui a 

organização textual sob seu aspecto local (coesão) e global (coerência). 

            

É no nível psicológico que se encontra o projeto de fazer do agente e todas as 

adaptações do gênero textual selecionado para a situação de comunicação no qual está 

inserido.   

A linguagem, na interação com o contexto social em que se insere, permite que os 

textos e os signos se organizem de maneira que construam mundos representados. Esses 

mundos representados, pelo processo de semiotização, se materializam por meio de gêneros 

textuais em uso, veiculando conhecimentos e avaliações coletivas. Essa materialização da 

língua em gêneros textuais não acontece aleatoriamente. É a construção dos mundos 

representados do agente, levando em consideração a situação em que se encontra; seus 

conhecimentos sobre as operações textuais; o planejamento do gênero adequado à situação; e 

as estratégias linguísticas e discursivas a serem utilizadas em prol do seu projeto de fazer. 

 

                                                           

6
 Optou-se, nesta pesquisa, pelo modelo das operações de textualização, de Bronckart, apresentado por 

Marcuschi devido ao seu caráter didático, uma vez que este estudo foca-se em objetos de ensino.  
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2.2 As Competências de Linguagem 

 

Considerando a trajetória histórica dos estudos da língua, diferentes concepções de 

texto fundamentaram as pesquisas linguísticas do último século. 

De acordo com os estudos da Linguística Textual, autores como Koch (2002) 

salientam as questões relativas aos fatores linguísticos, na sua materialidade textual, 

interligados por recursos coesivos; e aos fatores extralinguísticos, centrados no usuário do 

texto, sob o ponto de vista do plano discursivo, como pressupostos básicos na busca de 

sentidos para um determinado enunciado.  

 Na orientação discursiva, destacam-se as intenções, os conhecimentos compartilhados 

e a experiência empírica que permitem reconhecer os sentidos implícitos, segundo critérios de 

coerência, e outros saberes que se encontram armazenados na mente dos sujeitos da 

comunicação.  Além disso, os interlocutores acionam estratégias textuais e cognitivas, na 

seleção de elementos formais da língua, inseridos numa situação de interação social, 

destinadas a identificar os protagonistas do ato de linguagem
7
. 

O texto é, portanto, produto dessa atividade interativa em que os sujeitos se constituem 

e são constituídos como estrategistas do fazer-saber a língua. A construção dos sentidos de 

um texto está relacionada à atuação dos parceiros da atividade comunicativa, de acordo com 

os seus propósitos de comunicação, e aos critérios de ordem situacional, cognitiva, 

sociocultural. 

Na proposta de base semiolinguística de Charaudeau (2001 b), no que diz respeito à 

atuação de quatro sujeitos do ato de linguagem: sujeito-comunicante e sujeito-interpretante, 

ambos pertencentes ao mundo real, externos ao enunciado, também chamados de Seres do 

Fazer; e sujeito-enunciador e sujeito-destinatário, Seres do Dizer, atuantes no mundo da 

palavra, protagonistas internos da enunciação. 

Para a semiolinguística de Charaudeau (op. cit.), os atos de linguagem são 

‘encenações’, no sentido teatral do termo, resultados da combinação entre a situação de 

                                                           

7
 Entende-se por Ato de linguagem, segundo Charaudeau (2001 a), como a troca linguageira, entre os parceiros 

da comunicação, em uma dada situação de interação. 
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comunicação, a organização discursiva e o emprego de marcas linguísticas, utilizada para 

atingir uma certa a intencionalidade exigida pelas circunstâncias – o que os torna interativos.  

A construção do significado, no ato de linguagem, é um processo que envolve desde a 

decodificação dos signos até a identificação dos pressupostos, dos subentendidos, dos 

sentidos implícitos e das intencionalidades que permeiam o plano discursivo. Em outras 

palavras, só há sentido para o texto se os sujeitos levarem em conta a integração entre os 

planos da língua e do discurso. 

Para explicitar o processo de construção de sentidos de um texto, elaborado de acordo 

com a finalidade comunicativa do produtor, em uma situação de comunicação que exige um 

possível recebedor, considerando todos os elementos de textualidade envolvidos, Charaudeau 

(2001 a) postula a noção de competência de linguagem
8
.  

“Para que haja sentido, é preciso que o dito esteja vinculado ao conjunto das condições dentro 

das quais o dito está dito. Isso se denomina condições de produção.” (CHARAUDEAU, 2001 a, p.10)
9
 

A eleição dos recursos da língua que serão utilizados em uma dada situação de 

comunicação exige do interlocutor o domínio de capacidades para a construção de sentidos 

em um texto. Essas capacidades são de três tipos: situacional, discursiva e semiolinguística. 

A competência situacional, segundo Charaudeau (op. cit.), diz respeito às capacidades 

do sujeito na construção do seu discurso em função da identidade dos protagonistas da 

interação, da finalidade da mesma, do propósito comunicativo e das circunstâncias materiais. 

Para o autor, a identidade dos protagonistas está relacionada aos papéis sociais e às 

relações de poder verificáveis na encenação discursiva; a finalidade do ato de comunicação 

está ligada à motivação (do dizer) do sujeito envolvido na situação de comunicação; o 

propósito comunicativo está atrelado aos saberes partilhados e implicados no ato de 

linguagem em função do que se quer dizer; as circunstâncias materiais, por sua vez, 

vinculam-se às variantes interlocutivas (regulação das relações de aceitação ou rejeição do 

outro na troca verbal) e monolocutivas (interação verbal na qual o outro não está presente 

fisicamente). 

                                                           

8
 Competência de linguagem entendida, aqui, como as múltiplas aptidões do sujeito da enunciação para a 

construção dos significados no texto.  
9
  As citações de Charaudeau (2001 a), cujos textos originais estão em espanhol, são traduções livres feitas pela 

autora da presente pesquisa. 
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A competência discursiva (op.cit., p.17) relaciona-se à manipulação de estratégias, na 

cena discursiva, exigidas no processo de interpretação. As estratégias são divididas em 

enunciativas, enunciatórias e semânticas.  

As estratégias de ordem enunciativa remetem aos elementos identificadores da 

situação e a sua relação com a interação comunicativa em função da imagem que o sujeito 

comunicante atribui a si e projeta no sujeito enunciador e, também, ao sujeito interpretante e 

projetada no sujeito destinatário. Isso se realiza em decorrência da modalização do discurso e 

dos papéis assumidos pelos sujeitos. Esses papéis enunciativos, segundo Charaudeau (2009), 

são do tipo elocutivo (revela o comprometimento do locutor com o que diz); alocutivo 

(centrada no interlocutor e na obtenção de resultados); e delocutivo (revela distanciamento, 

tanto do locutor quanto do interlocutor). 

As estratégias de ordem enunciatória remetem aos “modos de organização do 

discurso”. Eles se apresentam em três: o descritivo, responsável por nomear e qualificar os 

seres e objetos de maneira objetiva ou subjetiva; o narrativo, que está ligado ao relato de 

ações nas quais os sujeitos atuam; e o modo argumentativo, que organiza as ações e explica 

seus acontecimentos, assim como as provas do verdadeiro, do falso ou do verossímil.  

As estratégias de ordem semântica tratam dos conhecimentos compartilhados pelos 

sujeitos para a melhor compreensão do entorno comunicativo. Esses conhecimentos 

distinguem-se entre os que são adquiridos através das percepções e das experiências 

compartilhadas e os que são construídos por meio de crenças e valores disseminados dentro 

de um mesmo grupo social.  

A competência semiolinguística, para Charaudeau (2001 a), diz respeito à 

manipulação e ao reconhecimento dos signos e de suas regras combinatórias, por parte dos 

sujeitos, para expressar suas intenções de acordo com as exigências e a organização do 

discurso.  

 

É neste nível, precisamente, que se constrói o texto. Entende-se por texto o 

resultado do ato de linguagem produzido por um sujeito dentro de uma 

situação de intercâmbio social (...). A tal efeito, necessita-se de uma aptidão 

para adequar a formalização do mesmo com determinada intenção, em 

função das exigências anteriormente definidas. (op. cit., p. 19) 
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Essa formalização do texto, anteriormente citada, requer um saber-fazer do sujeito 

compreendida em três níveis: a) um saber-fazer em termos da composição textual, desde a sua 

organização externa (elementos paratextuais) até o vínculo entre as partes internas do texto 

através dos recursos de coesão referencial; b) um saber-fazer em termos da construção 

gramatical, que compreende os aspectos estruturais da língua, como o uso adequado das vozes 

verbais, dos pronomes, dos verbos e dos advérbios; c) um saber-fazer relativo à escolha 

lexical e seus valores ideológicos e culturais impregnados na sociedade. 

As três competências de linguagem abordadas, anteriormente, constituem-se como 

resultado de aptidões referentes à articulação das estratégias do plano discursivo, como a 

imagem projetada e atribuída pelos sujeitos da interação e a maneira como esses sujeitos 

organizam o discurso para atingir seus propósitos comunicativos, além do conhecimento dos 

elementos formais da língua que compõem a superfície textual. 

Reiterando os pressupostos sociointeracionistas, observa-se que a linguagem é 

resultado da atividade social, que se materializa na interação humana por meio de gêneros de 

texto que, por conseguinte, encontram-se à disposição do sujeito para a realização do seu 

projeto de dizer de acordo com o desenvolvimento de suas competências de linguagem: 

situacional, discursiva e semiolinguística.  
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3 GÊNEROS TEXTUAIS E ENSINO 
 

            

Toda manifestação verbal da língua se materializa em forma de gêneros textuais e a 

composição desses textos são tão variadas quanto as atividades humanas em que os sujeitos 

estão envolvidos.  

Schneuwly e Dolz (2010) retomam os ideais interacionistas de Vygotsky quando 

afirmam que o gênero é um instrumento. Essa nomenclatura relaciona-se ao fato de que todo 

sujeito, inserido numa situação de interação social, age sobre um objeto que determina seu 

comportamento e o guia em direção a um propósito comunicativo. É nessa perspectiva que se 

apresenta a noção de instrumento, pois ele é o mediador dessa ação e, através dele, o 

indivíduo dá forma a essa atividade social. 

 

O instrumento, para se tornar mediador, para se tornar          transformador 

da atividade, precisa ser apropriado pelo sujeito; ele não é eficaz senão à 

medida que se constroem, por parte do sujeito, os esquemas de sua 

utilização. Esses esquemas (...) são plurifuncionais: por meio deles, o 

instrumento faz ver o mundo de uma certa maneira e permite conhecimentos 

particulares do mundo. Ele define classes de ação possíveis através das 

finalidades que se podem atingir graças a ele (...); ele guia e controla a ação 

durante seu próprio desenvolvimento. (op. cit., p.22) 

 

           

Para Bakhtin (1997, p.280), a língua se materializa nos enunciados, sejam orais ou 

escritos, produzidos pelos sujeitos em uma atividade social. Esses enunciados, por sua vez, 

são construídos de acordo com as condições de produção dessa atividade, considerando “seu 

conteúdo temático, seu estilo verbal, ou seja, a seleção operada nos recursos da língua (...), 

mas também, sobretudo, sua construção composicional.” A integração desses três elementos 

às diferentes esferas de comunicação transformam os enunciados em tipos relativamente 

estáveis, que são denominados, pelo autor, de gêneros discursivos. 

Como se nota, a noção de gênero traz consigo um conjunto de fatores determinantes 

para a sua constituição: o contexto social que determinará a eleição do mesmo; a finalidade 

comunicativa; os interlocutores envolvidos na situação; e o conteúdo temático, que 

desencadeará o estilo e a estrutura composicional do texto. Diante disso, não se pode 
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considerar o gênero como estrutura rígida ou estanque, pois está condicionado a todos esses 

fatores descritos anteriormente. Mas ele é restrito no que se refere à definição de sua estrutura. 

Os gêneros textuais apresentam um caráter dinâmico e flexível, entretanto existe uma 

identidade nos gêneros que determinará a temática, o grau de formalismo e os elementos da 

língua de acordo com o contexto. O sujeito precisa dispor de um repertório vasto de gêneros 

textuais e desenvolver a capacidade de adaptar os gêneros para as suas necessidades, para os 

seus propósitos comunicativos. 

Bakhtin (1997) propõe uma distinção entre os gêneros no que se refere ao 

desenvolvimento da linguagem no indivíduo. São os gêneros primários, que são controlados 

pela situação, e os gêneros secundários, desenvolvidos em situações mais complexas. 

Os gêneros secundários do discurso apresentam-se em situações comunicativas mais 

evoluídas, principalmente escritas. No processo de formação, os sujeitos absorvem os gêneros 

secundários e ressignificam os gêneros primários que se desenvolvem em situações simples 

de troca verbal. Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos secundários, 

transformam-se dentro destes e perdem a sua referência com a realidade dos enunciados 

alheios.  

 

Os gêneros e, mais precisamente, os gêneros primários são o nível real com 

o qual a criança é confrontada nas múltiplas práticas de linguagem. Eles 

instrumentalizam a criança (é claro que aqui se colocam todo o problema do 

ensino e do desenvolvimento e o problema das interações sociais para a 

aprendizagem) e permitem-lhe agir eficazmente em novas situações (...). Os 

gêneros se complexificam e tornam-se instrumentos de construções novas, 

mais complexas. (SCHNEWLY e DOLZ, 2010, p. 27) 

           

Esse novo sistema, os gêneros secundários, estará ancorado ao sistema de gêneros 

primários para sua real apropriação, transformando-o e reorganizando-o. Ou seja, a 

construção de um novo sistema de gêneros pelos alunos, implica a disposição de um sistema 

de gêneros já dominados e, sempre, mediados na interação social. 

O trabalho com os gêneros é interdisciplinar, uma vez que estão envolvidos, em sua 

constituição, aspectos de ordem linguística, cognitiva, cultural, histórica, social e psicológica. 

Os gêneros podem ser entendidos, segundo Miller (1984, apud Marcuschi, 2008, p. 149), 
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como ”formas verbais de ação social estabilizadas (...)” que cumprem funções comunicativas 

de acordo com os propósitos dos interlocutores em uma dada  situação de interação.  

Marcuschi (2008, p. 158) distingue tipos, gêneros textuais (ou gêneros discursivos) e 

domínios discursivos que se fazem importantes destacar nesta pesquisa. De acordo com o 

autor, para a noção de tipo textual  

 

predomina a identificação de sequências linguísticas como norteadora; para a 

noção de gênero textual, predomina os critérios de padrões comunicativos, 

ações, propósitos e inserção sócio-histórica. No caso dos domínios 

discursivos, não lidamos propriamente com textos e sim com formações 

históricas e sociais que originam os discursos. (Grifos nossos) 

            

Os gêneros não são atividades sociais, orais e escritas, meramente informativas. Eles 

encontram-se à disposição para agir, em instâncias discursivas, sobre o outro. Nesse processo, 

a seleção do gênero se manifestará a partir da natureza do evento comunicativo, revelando 

ações de controle social por meio das escolhas materiais da língua e da realização dessas. 

Dessa forma, os gêneros textuais tornam-se instrumentos indispensáveis para o ensino 

de língua materna, uma vez que, através de sua apropriação pelo sujeito, permite-se uma 

leitura de mundo particular, possibilitando novos saberes e novas maneiras de agir sobre ele.  

Partindo do pressuposto de que só é possível haver comunicação verbal por meio de 

textos, percebemos que o trabalho baseado nos gêneros deve ser a proposta central de 

qualquer prática pedagógica. 

Uma atenção especial deve ser dada aos manuais didáticos de língua materna da 

atualidade. É observada uma diversidade de gêneros para o trabalho com o aluno, todavia o 

tratamento sistemático atribuído a esses gêneros não são eficazes. Não há uma abordagem 

significativa que dê conta, conforme Marcuschi (2010, p.37) do “conteúdo, composição, 

estilo, nível linguístico e propósitos”.  

 Nessa perspectiva, o trabalho do professor será o de mediar a transposição didática 

desses novos conhecimentos com base em conhecimentos anteriores. O domínio sobre os 

gêneros textuais está articulado à seleção e à construção de modelos didáticos que, segundo 

Cristovão (2000), devem contemplar as seguintes dimensões: psicológica, referente à 

afetividade e interesse dos alunos; sociológica, refletindo a importância social do tema 
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envolvido; cognitiva, observando o conhecimento dos alunos; didática, analisando os 

elementos que podem ser ensinados e aprendidos pelos alunos.  

 

3.1 A Sequência Didática 

 

Na visão sociointeracionista da linguagem, o trabalho com gêneros está atrelado à 

própria organização da sociedade. Entender o funcionamento dos gêneros textuais significa 

entender o funcionamento social da língua. 

O trabalho docente em língua materna, através dos gêneros textuais, traz à tona uma 

dificuldade em reconhecer quais gêneros devem ser selecionados para o trabalho efetivo em 

sala de aula. As dúvidas giram em torno do entendimento sobre os gêneros que são mais 

adequados para o trabalho de leitura ou de produção, além da progressão desses ao longo dos 

anos de escolaridade. 

Os autores Schneuwly e Dolz (2010) elaboraram um modelo de sequência didática de 

gêneros orais e escritos para os anos escolares do Ensino Fundamental. Essa sequência baseia-

se no trabalho com a diversidade de gêneros e os considera megaintrumentos, pois permitem 

realizar uma ação, através da apropriação desses instrumentos, em uma situação de interação 

comunicativa. 

 

(...) toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão 

didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem, que são sempre de 

dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para 

melhor conhecê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, em 

segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero e que 

são transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. (...). 

(SCHNEWLY e DOLZ, 2010, p. 69)  

 

Uma sequência didática pode ser definida como um conjunto de atividades escolares 

elaboradas para o trabalho do professor, na interação com os alunos, em relação à apropriação 

de um gênero textual, oral ou escrito. O docente terá a função de orientar e mediar essas 

atividades com o propósito de promover o domínio progressivo, por parte dos alunos, desses 

gêneros selecionados.  
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Os procedimentos do modelo de trabalho em sequências didáticas acontecem em 

módulos e abrangem os gêneros orais e escritos, além de englobarem o conjunto dos anos 

escolares do Ensino Fundamental. A ideia principal é criar situações concretas de produção 

textual, priorizando as modalidades oral e escrita; os interlocutores envolvidos; e o suporte 

que veiculará a produção.  

O esquema da sequência didática segue os procedimentos: a apresentação da situação, 

a produção inicial, os módulos e a produção final. 

Para Schneuwly e Dolz (2010, p.55), 

 

a sequência didática se define como a unidade de trabalho escolar, constituída 

por um conjunto de atividades que apresentam um número limitado e preciso de 

objetivos e que são organizadas no quadro de um projeto de apropriação de 

dimensões constitutivas de um gênero de texto, com o objetivo de estruturar as 

atividades particulares em uma atividade englobante, de tal forma que essas 

atividades tenham um sentido para os aprendizes. 

          

 Para que a sequência didática do modelo de gênero escolhido se realize, as atividades 

deverão mobilizar as capacidades de linguagem propostas por Dolz & Schneuwly (2010, 

p.63): “capacidades de ação de linguagem”, relativas à adaptação ao contexto; “capacidades 

discursivas”, relativas ao domínio dos modelos discursivos; e as “capacidades linguístico-

discursivas”, relativas à seleção de unidades linguísticas e que contribuem para a 

textualização dos gêneros. 

 

3.2 A prática docente como uma opção política 

 

 “A leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade 

da leitura daquela.” (FREIRE, 1989, p.09) 

 Não são necessários os resultados de avaliações nacionais e internacionais como o 

PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e a Prova Brasil para aferir o baixo 

nível de desempenho linguístico dos alunos do Ensino Fundamental. A esse baixo 

desempenho da competência linguística dos alunos atrela-se, frequentemente, o fracasso 

escolar. Nas diferentes realidades das escolas deste país, todos os dias, os professores 

enfrentam a dificuldade de formar leitores e produtores proficientes de textos. 
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Embora a divulgação dos PCNs tenha proporcionado uma mudança de paradigma 

acerca do estudo sobre os gêneros textuais, as metodologias de ensino da língua continuam 

fundamentadas em atividades metalinguísticas.  

Geraldi e Almeida (2011) afirmam reconhecer que as condições de trabalho do 

professor da educação básica perpassam pela má remuneração, pela falta de investimentos e 

recursos nas escolas, entre outros fatores que não dependem de suas ações. Contudo, ele 

acredita que 

 

(...) no interior das contradições que se presentificam na prática efetiva de 

sala de aula, podemos buscar um espaço de atuação profissional em que se 

delineie um fazer agora, na escola que temos, alguma coisa que nos 

aproxime da escola que queremos (...).  

(GERALDI; ALMEIDA 2011, p. 40) 

 

  

Essa atuação profissional a que Geraldi e Almeida (op.cit.) se referem, diz respeito à 

metodologia de ensino adotada pelo docente. Para o autor, toda escolha feita pelo professor 

em relação aos mecanismos utilizados em sala de aula, envolve uma opção política.  

 

Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de 

trabalho com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o 

relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades 

concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos. Em geral, quando se 

fala em ensino, uma questão prévia - para que ensinamos o que ensinamos? 

(...) -  é esquecida em benefício de discussões sobre o como ensinar, o 

quando ensinar, o que ensinar, etc. Parece-me, no entanto, que a resposta ao 

‘para que’ dará efetivamente as diretrizes básicas das respostas.  

(op. cit., p. 40) 

  

Obter a resposta do para quê ensinamos deve ser condição sine qua non no trabalho 

com a linguagem em sala de aula. Faz-se necessário, no entanto, entender a linguagem como 

processo de interlocução no qual os sujeitos se constituem e são constituídos. Além disso, é 

fundamental reconhecer que a concepção de linguagem, que se estabelece na interação social, 

implica, segundo Geraldi e Almeida (2011, p.40) “uma postura educacional diferenciada, uma 

vez que situa a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais.” 
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Definir linguagem como o lugar onde são constituídas as relações sociais e onde se 

formam os sujeitos, significa afirmar que o entendimento sobre o texto ultrapassa a sua mera 

decodificação e que o trabalho com a prática da leitura deve possibilitar uma visão de mundo 

crítica, uma visão questionadora da sua realidade, uma visão que permite a percepção da 

indissociabilidade entre texto e contexto.  

Por isso, as escolhas e as ações didáticas do professor são tão importantes. A partir 

delas, o educando tem a oportunidade de, por meio da linguagem, reconhecer seu lugar no 

mundo e ser reconhecido através das suas relações com a realidade que o cerca. O ensino de 

língua materna não pode basear-se, somente, na descrição de suas regras, pois isso acarreta 

um ensino descontextualizado, que nega a oportunidade ao aluno de alcançar sua autonomia, 

sua cidadania em seu sentido pleno. 

 

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que 

lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que 

resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como 

sujeitos. (FREIRE, 1987, p.34) 

 

  

Para Paulo Freire (1987), a concepção de educação que se consolida por meio de 

práticas pedagógicas que conduz o educando a uma memorização mecânica dos conteúdos, na 

qual o educador reforça o seu papel de transmissor, é nomeada por ele de concepção 

bancária. Por esse motivo, é utilizada a metáfora depósito para se referir a uma prática 

docente que nega a dialogicidade entre educador e educando e, consequentemente, 

desencadeia na opressão
10

 dos alunos.  

A linguagem é um fenômeno que está intimamente ligado à realidade dos seus  

usuários, ou seja, ligada a fatos sociais. Dessa forma, não há como desconsiderar a 

importância do trabalho com as variedades linguísticas do público atendido pela escola.  

Enaltecer uma prática docente, de maneira consciente ou não, que valoriza a língua 

padrão ou a norma culta da língua, no processo educativo, exclusivamente, é o mesmo que 

                                                           

10
  Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido (1987), realiza uma análise do processo educativo que não estimula 

a criticidade do educando e que reforça sua ingenuidade, satisfazendo, por sua vez, os interesses daqueles que 

detém o poder. 
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conceber linguagem como expressão do pensamento e ter a gramática tradicional como objeto 

de estudo em sala de aula. A opção por um ensino de língua que desconsidera a historicidade 

dos sujeitos inseridos no espaço escolar é a escolha por um ensino excludente e discriminador. 

 

(...) tanto no caso do processo educativo, quanto no do ato político, uma das 

questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, 

portanto contra quem e contra o quê, fazemos a educação e de a favor de 

quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, desenvolvemos a 

atividade política.(...) Entendemos então, facilmente, não ser possível pensar, 

sequer, a educação, sem que se esteja atento à questão do poder. (FREIRE, 

1989, p.15-16) 

 

  

Ao privilegiar o ensino de língua materna pautado na variedade linguística de 

prestígio, o professor realiza uma opção didática e, por isso mesmo, política, que expressa o 

poder de um grupo minoritário; que valoriza a cultura de uma classe mais escolarizada; que 

exclui qualquer outra manifestação popular que não esteja alicerçada no falar e escrever 

corretamente; e que, principalmente, veicula a ideologia da existência de uma língua única e 

homogênea. 

Em contrapartida, a opção por um ensino de língua assentado numa concepção de 

linguagem como forma de interação também apresenta uma marca política. Mas a política da 

diversidade de variedades linguísticas, da negação da noção certo e errado pela sobreposição 

do conceito de adequação da linguagem às diferentes instâncias comunicativas.  
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4 A QUESTÃO DO CURRÍCULO 
 

 

O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais 

particulares. (MOREIRA e SILVA, 2002, p.8) 

           

A história do Currículo sempre esteve voltada para a concepção de sociedade a ser 

difundida.  

Para a manutenção de valores arraigados à tradição, valores elitistas e direitistas, 

buscou-se um projeto comum, no qual a escola cumpria um papel fundamental. 

 

A escola foi, então, vista como capaz de desempenhar papel de relevo no 

cumprimento de tais funções e facilitar a adaptação das novas gerações às 

transformações econômicas, sociais e culturais que ocorriam. (...) 

considerou-se o currículo como o instrumento por excelência do controle 

social que se pretendia estabelecer. (MOREIRA e SILVA, 2002, p. 10) 

 

 

O desenvolvimento da tecnologia, nas últimas décadas do século XX, somado ao 

processo de globalização gerou um impacto significativo na economia e, consequentemente, 

uma alteração no tipo de demanda por educação. A educação, a partir desse momento, 

precisou formar cidadãos capazes de se adaptarem às constantes mudanças do cenário 

político-econômico mundial. E o reflexo dessa concepção de educação se observava nos 

conteúdos do currículo escolar, dispostos de maneira a reproduzir os discursos das classes 

dominantes. 

Para compreender o conceito de Currículo é fundamental, antes, compreender as 

concepções de educação, segundo Veiga e Cardoso (1991, p.77): a conservadora e a 

progressista. 

Os pressupostos conservadores da escola estão arraigados à doutrina liberal. Seu 

objetivo é, através do cultivo do individual, reforçar as desigualdades sociais, uma vez que se 

propõe a igualar indivíduos diferentes. 
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 A escola conservadora é reprodutora da ideologia que respalda a sociedade 

capitalista, divorciada da realidade histórica-social da qual é parte. (...) 

Exerce a função de mera transmissora de conhecimentos abstratos, 

autônomos, (...) difundindo, assim, crenças, ideias e valores coerentes com a 

ordem social vigente. (op. cit., p. 78) 

          

Diante dessa concepção de escola conservadora, o currículo é um componente da 

prática pedagógica que visa à reprodução de valores. Nessa perspectiva, currículo e ensino são 

trabalhados de maneira abstrata e distante da realidade socioeconômica e política; divorciados 

da realidade histórica e cultural dos protagonistas da instituição escolar e desvinculados da 

produção de conhecimentos.  

Na face progressista, a escola, alicerçada pela pedagogia crítica, seria um espaço a 

serviço dos interesses populares. Nessa instituição, seria permitido aos cidadãos um ensino 

voltado para a participação cultural, política e a reivindicação social. Os pressupostos da 

escola progressista estariam voltados, segundo Veiga e Cardoso (1991, p. 81), para a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; qualidade do ensino; liberdade 

de aprender, incluindo um currículo amplamente discutido; e a gestão democrática. 

Planejar um currículo implica tomada de decisões educacionais que compreendam a 

visão da sociedade que se pretende formar. Dessa forma, esse planejamento curricular será 

fundamentado numa concepção de educação que 

 

a) pressupõe que o aluno seja sujeito de seu processo de aprendizagem; 

b) privilegia principalmente o saber que deve ser produzido, sem relegar a 

segundo plano o saber que o aluno já possui; 

c) as atividades de currículo e ensino não são separadas da totalidade social e 

visam à transformação crítica e criativa do contexto escolar, e mais 

especificamente de sua forma de se organizar; 

d) essa transformação ocorre através do acirramento das contradições e da 

elaboração de propostas de ação, tendo em vista a superação das questões 

apresentadas pela prática pedagógica. (VEIGA e CARDOSO, 19991, p. 83) 

 

            

É importante salientar que um currículo que visa à formação de cidadãos críticos tem 

de ser realizado na coletividade. O ato de planejar exige, antes se tudo, o estabelecimento dos 

objetivos a serem alcançados. Esses objetivos direcionam o conjunto de disciplinas, sua 
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seleção e organização dos conteúdos, a metodologia e a avaliação. Por esses fatores, todos os 

envolvidos no processo educacional devem participar da elaboração dos objetivos. 

No Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), no artigo 

27, os conteúdos do currículo escolar da educação básicas devem seguir as diretrizes: 

 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais. 

 

A questão da homogeneização do currículo pelo Estado traz à tona uma contradição 

em relação à diretriz “consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento.” No caso do currículo de Língua Portuguesa, o Estado teria que levar em 

consideração a heterogeneidade dos aprendizes, o histórico didático do grupo e as capacidades 

de linguagem adquiridas.  

A ideia de um currículo homogêneo, ainda, implica um sistema unificado de avaliação 

do desempenho dos alunos e metas estipuladas pelo sistema educacional. O alcance dessas 

metas é de responsabilidade dos sistemas de ensino que, por sua vez, responsabilizam as 

escolas pelo sucesso ou fracasso.  

 

4.1 O Currículo Mínimo em questão 

 

         O Currículo Mínimo (CM) é um documento de referencial curricular dos conteúdos 

básicos que devem estar presentes nas salas de aula de todas as escolas do Estado do Rio de 

Janeiro. Elaborado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado, o CM tem a finalidade de 

 

orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo 

de ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. 

Com isso, pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja 

alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas 

legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas 

também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e 

estaduais. (SEEDUC/ RJ, 2012, p. 03)   
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No manual de apresentação, registra-se o Currículo Mínimo como um ponto de partida 

que deverá ser complementado de acordo com as especificidades da escola e com o trabalho 

do professor de maneira bimestral. Algumas das principais propostas do CM é a de fornecer 

as bases para a progressão no trabalho, para a continuidade dos estudos e uma articulação com 

a organização das avaliações externas como o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica), o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e  o ENEM ( Exame 

Nacional do Ensino Médio). 

Em relação ao ensino de Língua Portuguesa para o segundo segmento do Ensino 

Fundamental, o Currículo Mínimo traz os conteúdos voltados para o ensino dos gêneros 

textuais, estabelecendo habilidades e competências no que se refere à leitura, à escrita e à 

aquisição de conhecimentos gramaticais. Para todos os anos de escolaridade, o CM registra o 

trabalho com a diversidade de gêneros textuais, como preconizam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa para o primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental 

(1998, p.42). 

 

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos 

com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que 

experimentem e aprendam isso na escola. Principalmente quando os alunos 

não têm contato sistemático com bons materiais de leitura e com adultos 

leitores, quando não participam de práticas onde ler é indispensável, a escola 

deve oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores proficientes e 

práticas de leitura eficazes.(...) 

            

Para o 9º ano do Ensino Fundamental, o Currículo Mínimo, segundo a SEEDUC/RJ 

(2012, p. 03), apresenta “os descritores objetivos e detalhados com foco em habilidades e 

competências, com fixação de eixos bimestrais em torno de gêneros textuais.” Contudo, o 

documento não traz orientações sobre o tratamento didático  dos gêneros textuais 

preconizados para o trabalho docente, deixando a cargo dos professores a elaboração e a 

condução dos procedimentos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem acerca do 

gênero de texto.  

Dessa forma, verifica-se que o Currículo Mínimo, documento norteador oficial da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, apresenta um caráter homogeneizador, 

uma vez que impõe a todas as unidades escolares pertencentes à rede estadual de ensino um 
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mesmo programa curricular, desconsiderando a realidade na qual a comunidade escolar está 

inserida. 

O papel do Estado é garantir, entre outros fatores, a formação continuada dos 

professores conforme previsto no artigo 62, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996). 

Somente através da formação constante dos profissionais de ensino será possível construir, 

efetivamente, uma prática pedagógica e, posteriormente, avaliá-la criticamente. 
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                    * Fonte: Site da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro /SEEDUC-  

                     http:// www.educacao.rj.gov.br/currículominimo2012_linguaportuguesaeliteratura          

No ano de 2012, foi lançada a segunda edição do Currículo Mínimo que se 

concentrou, ainda, nos documentos referenciais externos (LDB, DCN, PCN e OCN) e nas 

matrizes das avaliações externas (ENEM, Prova Brasil, SAEB e SAERJ). A edição 2012 do 

CM aponta a análise, realizada durante o primeiro ano de implementação do programa, das 

críticas e sugestões recebidas através de discussões virtuais, pelo site da Secretaria de 

Educação; das reflexões da equipe elaboradora, cujos membros foram selecionados por edital 

público; e dos encontros presenciais com os professores selecionados para o Curso de 

Formação Continuada oferecido pela SEEDUC/RJ.  A inscrição para o referido curso 

acontece, anualmente, pela internet. As vagas são limitadas e a modalidade é a distância.               

Reiterando os pressupostos da pedagogia crítica, em uma visão de escola progressista, 

observa-se que a implantação do Currículo Mínimo, no caso de Língua Portuguesa, não 

contempla a participação de todos os envolvidos no processo educativo dentro da unidade 

escolar, como os professores, a equipe técnico-pedagógica e os representantes da comunidade 

escolar. Observa-se, também, que não há discussão da coletividade em torno dos objetivos 

que se pretendem alcançar em relação aos educandos e a sua realidade sócio-histórica e 

cultural; à metodologia de ensino mais eficiente aos propósitos daquela coletividade; e à 

orientação sobre a avaliação dos conteúdos que reflita na solução de problemas detectados nas 

http://www.educacao.rj.gov.br/currículominimo2012_linguaportuguesaeliteratura


56 

 

práticas sociais. Esses dados são verificados por meio da experiência como docente em uma 

das unidades de ensino da Rede Estadual de Educação e, também, por meio das constatações 

quanto à dificuldade da transposição do CM à prática efetiva.  

 

4.2 O SAERJINHO 

 

O SAERJINHO integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Rio de Janeiro 

funcionando como um diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem dos alunos do 5º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Essa avaliação ocorre 

nos três primeiros bimestres do ano de forma obrigatória em todas as escolas da Rede 

Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O objetivo desse diagnóstico é o cumprimento de metas 

bimestrais a serem alcançadas pela escola, visando ao aumento do índice de aprovação na 

Prova Brasil (para o Ensino Fundamental) e no SAEB, Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (para o Ensino Médio), e, consequentemente, a elevação do nível do IDEB, Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, em âmbito nacional, ao final do ano letivo. 

 A avaliação apresenta 52 questões, sendo 26 de Língua Portuguesa e 26 de 

Matemática, distribuídas em quatro cadernos que se alteram quanto à ordem das questões.  

Além disso, apresenta, ainda, em sua matriz, um conjunto de descritores divididos em 

habilidades que se pretendem verificar nos alunos a partir dos acertos das questões. 

O acompanhamento das metas estipuladas pela Secretaria de Educação é realizado 

pela equipe técnico-pedagógica da escola e pela coordenação pedagógica regional. Caso a 

unidade escolar não atinja as metas instituídas para aquele bimestre, são realizadas 

intervenções no sentido de desenvolver ações pedagógicas para reparar o desvio da meta de 

maneira a não comprometer outras a serem alcançadas no próximo bimestre. 
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5 ANÁLISE DO CORPUS  
 

 

Os exemplares selecionados para a análise do corpus são de dois tipos. O primeiro tipo 

abrange três questões da avaliação diagnóstica SAERJINHO, também para o 9º ano de 

escolaridade, produzida pela equipe da SEEDUC/RJ e aplicadas nos três primeiros bimestres 

de 2012 para todos os alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O segundo tipo 

engloba seis atividades avaliativas, distribuídas nos três primeiros bimestres do ano letivo de 

2012, para o 9º ano do Ensino Fundamental, elaboradas e/ou apresentadas por professores do 

CIEP BRIZOLÃO 055 - João Gregório Galindo e do Colégio Estadual Leopoldo Américo 

Miguez de Mello, situados em Angra dos Reis.  

Não serão analisadas as atividades avaliativas realizadas pelos professores nem as 

questões do SAERJINHO referentes ao 4º bimestre devido à inexistência dessas últimas no 

referido bimestre. Isso ocorre porque no último bimestre letivo são aplicadas as avaliações 

institucionais em nível nacional, como a Prova Brasil, para o Ensino Fundamental, e o SAEB, 

para o Ensino Médio.  

As escolas selecionadas integram a rede pública de educação estadual e situam-se na 

cidade de Angra dos Reis, região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. O CIEP 055 – 

João Gregório Galindo localiza-se às margens da rodovia Rio-Santos, numa área conhecida 

como Grande Japuíba. A escola apresenta cinco turmas de 9º ano divididas em três turnos. As 

atividades avaliativas produzidas para os alunos dessa escola foram cedidas por dois 

professores que lecionam para esse ano de escolaridade nos turnos da manhã e da tarde. Já o 

Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Mello está localizado no bairro Jacuecanga, 

numa vila residencial para funcionários da Petrobrás, e funciona em dois turnos: manhã e 

tarde. A escola conta com um professor, elaborador das atividades avaliativas, para lecionar 

língua portuguesa nas três turmas de 9º ano existentes na escola. 

Reitera-se que a escolha pelo 9º ano é devido ao fato de ser o único ano de 

escolaridade do segundo segmento do Ensino Fundamental avaliado pelo SAERJINHO.  
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Atividade 1 (1º B) 
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 A atividade 1(1º B), realizada no 1º bimestre do ano letivo de 2012, com o 9º ano de 

escolaridade, foi elaborada por um professor atuante no Colégio Estadual Leopoldo Américo 

Miguez de Mello, que integra a rede pública estadual de ensino em Angra dos Reis. Esse 

trabalho, como intitulado, compõe um conjunto de atividades avaliativas, de caráter somativo, 

aplicado aos alunos pelo docente.  

 A primeira questão apresenta dois exemplares do gênero textual bilhete (I e II), de 

mesma temática, porém fazendo o uso de variedades linguísticas distintas, e solicita ao aluno 

duas ações: a) Apenas um desses bilhetes está com a regência adequada. Copie-o e justifique 

sua escolha; e b) Reescreva o outro bilhete, corrigindo-o. Apesar de não usar esses termos, a 

questão pede que o aluno identifique qual dos bilhetes (II) foi escrito utilizando-se a variedade 

padrão da língua no que se refere à regência do verbo gostar e justifique sua escolha 

explicando a preposição exigida por esse verbo. Além disso, convoca-o a reescrever o outro 

bilhete (I) de maneira que, também, passe a fazer parte dessa variante mais prestigiada da 

língua.  

 A segunda questão (Reescreva as frases a seguir substituindo os verbos destacados 

pelos verbos indicados nos parênteses. Faça as modificações necessárias.) apresenta três 

frases e propõe a troca do verbo em destaque por outro que exigirá uma regência diferente, 

modificando a estrutura do período.  

 A terceira questão (Complete com a regência adequada, empregando ou não a 

preposição.) solicita ao aluno observar os quatro enunciados propostos e preencher as  

lacunas com a preposição exigida pelos verbos. 

 A quarta questão (Justifique a presença ou ausência da crase.) traz cinco frases as quais 

o aluno deve analisar e justificar o uso ou não da crase, segundo as regras da regência verbal. 

 A quinta e última questão (Reescreva as frases, corrigindo-as.) apresenta cinco 

enunciados cujo critério de correção perpassa pela inadequação da preposição exigida pelo 

verbo.  

 Todas as cinco questões focam em uma única habilidade descrita pelo CM: Reconhecer 

e empregar adequadamente a regência verbal (...). Consequentemente, a abordagem realizada 

pelo docente através dessa atividade é metalinguística por meio de análise estrutural dos 

elementos da língua. Ou seja, é uma atividade que conduz o educando a uma prática mecânica 

na construção de sentenças visando ao erro/acerto sobre um aspecto gramatical da língua.  
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 Mesmo não sendo o gênero preconizado pelo CM, a função dos bilhetes na primeira 

questão é meramente ilustrativa.  

 Ainda em relação ao trabalho com o foco no gênero, o professor poderia articular a 

habilidade em questão (Reconhecer e empregar adequadamente a regência verbal (...)) com a 

habilidade produzir cartas conforme o que foi estudado no bimestre, adotando o modelo de 

sequência didática, de acordo com Schnewly e Dolz (2010), no qual o professor apresentaria 

a situação definindo para quem se escreve e  por que se escreve; proporia a primeira 

produção do gênero, na qual o professor tomaria consciência das reais dificuldades 

apresentadas pelo aluno em termos gramaticais e composicionais do texto; direcionaria, na 

etapa dos módulos, todas as atividades em sala de aula para as verdadeiras necessidades 

indicadas pelos alunos na primeira versão do texto até chegar à produção final como resultado 

da assimilação de todo o conteúdo abordado, principalmente as características do gênero.  

  Através dessa metodologia, os alunos produziriam cartas para diversos interlocutores, 

em situações de interação distintas, nas quais utilizariam diferentes variedades da língua para 

atingir seus propósitos comunicativos. Nesse momento, o estudo acerca da regência verbal, 

consequentemente, far-se-ia necessário, porém, dessa forma, o processo de ensino de língua 

materna estaria instaurado na produção de sentidos, tendo o texto como ponto de partida e de 

chegada
11

.  

                                                           

11
 Expressão usada por Geraldi (1997)  
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Atividade 2 (1º B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

A atividade 2 (1º B), intitulada recuperação de Língua Portuguesa, foi produzida e 

distribuída por  um professor da rede estadual de ensino, funcionário do Colégio Estadual 

Leopoldo Américo Miguez de Mello, com o objetivo de  realizar uma síntese dos conteúdos,  

tidos como essenciais, trabalhados no 1º bimestre, com o 9º ano.   

A primeira questão (Leia esta tira) apresenta uma tira, do cartunista Fernando 

Gonsales, composta de três quadrinhos. Analisando a parte verbal da tirinha, no primeiro 

quadrinho, tem-se o enunciado: “Vamos ouvir nosso cão-astronauta chegando na lua!”; no 

segundo quadrinho, tem-se, somente, os uivos do cão; e, no terceiro quadrinho, o cão uiva 

enquanto o suposto radialista diz: “Pare de uivar!”. Observando a parte não verbal da tira e 

realizando as inferências necessárias para o seu entendimento, percebe-se a expectativa de 

comunicação entre o radialista e o cão-astronauta sobre a lua, mas, esse último, sente-se 

atraído por ela, assim como acontece com os lobos, em noites de lua cheia, de acordo com 

lendas e mitos, e só faz uivar. 

As perguntas a respeito da primeira questão seguem a orientação: “Há, nessa tira, um 

verbo cuja regência está empregada em desacordo com a variedade padrão”. A pergunta A 

(Qual é esse verbo?) pede que o aluno identifique o verbo, na tirinha, cuja regência não 

obedece à gramática normativa; a pergunta B (Como ficaria a frase caso se quisesse adequá-

la à variedade padrão da língua?) solicita ao aluno que transcreva a regência “inadequada”, 

ajustando-a à variedade padrão da língua.  

A segunda questão (Complete as frases a seguir com as preposições adequadas, de 

acordo com as regências nominais próprias da variedade padrão.) apresenta cinco frases 

com lacunas para o preenchimento das preposições exigidas pelos adjetivos. 

A terceira questão (Complete com à, às ou complete as frases com a ou à e justifique a 

ausência ou presença da crase.) apresenta um enunciado confuso e redundante, além de cinco 

frases com espaços para que se complete com a crase ou, somente, com a preposição, 

dependendo da regência do termo anterior.  

A quarta questão (Leia esta tira, de Laerte) expõe uma tira, composta de apenas um 

quadrinho, cuja leitura da imagem nos leva a entender que a situação retratada se passa em um 

escritório onde se encontram dois homens. Um deles está usando beca, capelo e segura, na 

mão direita, um aspirador de pó e, na esquerda, um canudo de papel,   o que nos remete a um 

traje de cerimônia de formatura e um diploma. Porém, por cima da beca, ele veste um avental 
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e calça botas devido à atividade de limpeza que está realizando; o outro homem também está 

usando um avental e calça botas, assim como o primeiro, mas segura uma vassoura e um 

balde nas mãos. Em relação à parte verbal da tira, o homem de beca fala: “Eu aspirava a um 

cargo melhor”; e o outro responde: “Então capriche nos cantinhos”.  

Essa questão apresenta um enunciado orientador (Observe o homem que está à 

esquerda do quadrinho. Repare como são suas roupas, os objetos que tem na cabeça e nas 

mãos e as ações que está fazendo) e seis perguntas: a primeira (Que objeto ele tem na mão 

esquerda?) pede que o aluno reconheça o canudo que o homem está segurando como sendo 

um diploma, o que nos sugere que ele cursou o nível superior de ensino; a segunda (Que tipo 

de roupa ele está usando?) também tem a intenção de fazer com que o aluno perceba que a 

roupa usada pelo personagem da tirinha remete a uma cerimônia de formatura de nível 

superior, assim como o diploma; a terceira (Ao falar, o homem da esquerda emprega o verbo 

aspirar. Com que sentido esse verbo foi empregado? Qual é a sua predicação?) exige que o 

aluno tenha conhecimento de que ocorrerá a mudança de sentido do verbo aspirar conforme 

sua predicação, o que exigirá ou não a presença da preposição; a quarta (O emprego desse 

verbo, nessa acepção, está de acordo com a variedade padrão e com a formação escolar 

desse homem?) solicita que o aluno responda qual é o sentido do verbo aspirar que, nesse 

caso, significa desejar, almejar, exigindo a preposição, e sendo classificado como verbo 

transitivo indireto; a quinta (Enquanto fala, que tipo de ação ele está realizando?) pede que o 

aluno identifique a ação desenvolvida pela personagem, que é a de aspirar o pó; a sexta (Qual 

é o sentido e a predicação do verbo que traduz a ação realizada pelo homem?) solicita que o 

aluno responda que o sentido do verbo aspirar, entendido pelo outro homem, é sorver, 

respirar, e sua predicação é transitiva direta.  

Assim como a atividade anterior, elaborada pelo professor, no mesmo bimestre, 

observa-se a predominância de conteúdos gramaticais, principalmente a regência verbal e a 

crase, em detrimento de outros conteúdos relacionados aos eixos leitura e produção textual. 

Por ser uma atividade de recuperação bimestral, pressupõe-se que o trabalho docente, no 1º 

bimestre, baseou-se, majoritariamente, em atividades metalinguísticas
12

 e repetições 

                                                           

12
 Atividades metalinguísticas, termo usado por Geraldi (1997, p.25), são aquelas cuja linguagem é vista como 

objeto para construção de conceitos e classificações. São atividades de conhecimento sobre a língua. 
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mecânicas de análise estrutural, cujo único objetivo era verificar o número de erros/acertos do 

educando.   

Embora a quarta questão proponha uma abordagem gramatical mais contextualizada, 

na qual o aluno deve refletir sobre as possibilidades de sentido do verbo aspirar e, 

consequentemente, sua regência, o objetivo continua sendo a classificação. Nesse caso, da 

forma verbal no que concerne a sua predicação.  

A atividade, de forma geral, privilegiou apenas uma habilidade, “reconhecer e 

empregar adequadamente a regência verbal e nominal”, do eixo uso da língua, em meio a 

outras listadas no documento curricular. No entanto, todas essas competências a serem 

desenvolvidas com os alunos no bimestre, estão vinculadas ao estudo dos gêneros em pauta: 

Carta (pessoal, do leitor ou formal) e Curriculum Vitae. Essa ação, somada  ao fato de o 

vínculo ao estudo dos gêneros elencados para o bimestre  ter sido totalmente ignorado, 

demonstra um entendimento sobre a língua como um código, no qual a reflexão sobre os 

recursos linguísticos a serem utilizados pelo usuário é desconsiderada.  

Percebe-se, através dessa atividade produzida pelo professor, que o trabalho com os 

gêneros, indicados no Currículo Mínimo, não foi prioridade no processo de ensino de língua 

materna no 1º bimestre. Dessa maneira, negou-se ao aluno a oportunidade de desenvolver as 

competências de linguagem tão necessárias para a construção de sentidos de um texto, nas 

mais variadas situações de interação social, uma vez que é por meio do gênero de texto que o 

sujeito organiza seu projeto de fazer e é guiado em direção de seus propósitos comunicativos. 
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Atividade 3 (1º B) 
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Os dois textos anteriores e as três questões subsequentes pertencem ao sistema de 

avaliação diagnóstica da rede pública estadual, o SAERJINHO, distribuídos para o 9º ano de 

escolaridade ao final do 1º bimestre do ano letivo de 2012. O SAERJINHO é composto de 26 

questões de Língua Portuguesa, as quais estão divididas em função de exemplares dos gêneros 

textuais recomendados pelo Currículo Mínimo para esse bimestre: Carta (pessoal, do leitor e 

formal) e Curriculum Vitae. 

A avaliação conta com seis textos, dispostos da seguinte maneira: uma carta de 

apresentação para emprego; três cartas do leitor; uma carta pessoal; e um curriculum vitae.  

A Carta do leitor, que compõe a pequena lista de gêneros textuais estabelecidos pelo 

Currículo Mínimo para o 1º bimestre, é o exemplar no qual se baseiam as questões analisadas.  

Tanto o texto1 quanto o texto 2 são fragmentos de cartas do leitor exibidos pela 

Revista Época, da editora Globo, em sua versão on line, e respondem ao questionamento 

“Jovens devem dirigir aos 16 anos?”   

O autor do texto 1, o advogado Goffredo da Silva Telles, posiciona-se favorável ao 

questionamento, alegando a responsabilidade civil e criminal dos possíveis atos cometidos 

pelo jovem, além de sugerir aulas básicas sobre noções de ordem jurídica. Já o autor do texto 

2, o psicólogo Salomão Rabinovich, posiciona-se contra ao fato de adolescentes dirigirem 

antes dos 16 anos, baseando-se nas características peculiares dos adolescentes e no 

desenvolvimento biológico incompleto dos mesmos.  

A questão 24 (De acordo com esses textos, as opiniões dos dois leitores são) apresenta 

quatro opções: a) complementares; b) divergentes; c) similares; d) superficiais; exigindo do 

aluno uma comparação entre as opiniões presentes nos dois  textos, de maneira que se perceba 

que as mesmas são divergentes. Essa questão dialoga com a habilidade H10 (SEEDUC/RJ, 

2012, p.03), “Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo 

fato ou ao mesmo tema”, requerida pela Matriz de Referência de Língua Portuguesa- 

SAERJINHO 2012- 9º ano do Ensino Fundamental. 

A questão 25 (Segundo o autor do Texto 2, os adolescentes são) também apresenta 

quatro opções: a) arrogantes; b) culpados; c) responsáveis; d) violentos; solicitando ao aluno 

que identifique, dentre as alternativas, um termo de sentido similar às características 

apresentadas pelo autor nas três primeiras linhas, estabelecendo uma conexão com a 
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habilidade H03 (op.cit.), “inferir uma informação em um texto”, preconizada pela Matriz de 

Referência. 

A questão 26 (A finalidade desses dois textos é) exibe quatro alternativas para 

verificação do aluno: a) relatar experiências pessoais; b) descrever uma situação; c) dar uma 

informação; d) apresentar pontos de vista; pedindo que o aluno reconheça a intenção dos 

autores ao produzir os dois exemplares do gênero Carta do leitor, indo ao encontro da 

habilidade H07 (op. cit.), “identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros”, proposta 

pela Matriz de Referência de Língua Portuguesa para o 9º ano.  

As questões não exploraram as características estruturais do gênero, que contribuem 

para um saber-fazer, segundo Charaudeau (2001 b), em termos composicionais; nem 

possibilitaram o reconhecimento do modo de organização do discurso, uma vez que não 

solicitaram ao aluno, conforme Marcuschi (2008), operar com as sequências típicas 

argumentativas da Carta do leitor, bem como desenvolver o domínio dos mecanismos 

linguísticos (op.cit.) no que se refere à escolha do léxico responsável pelo estilo do texto, 

permitindo adequá-lo aos diferentes registros linguísticos. 

Entretanto, as questões fundamentam-se nas habilidades/competências introduzidas 

pela Matriz de Referência de Língua Portuguesa – SAERJINHO, para o 9º ano, apresentando 

consonância entre as propostas do Currículo Mínimo e a avaliação diagnóstica produzida pela 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.  

Verifica-se, através da análise da avaliação, uma abordagem metodológica voltada 

para habilidades que contribuem para os procedimentos de leitura, a relação entre textos 

pertencentes ao mesmo gênero e suas intencionalidades comunicativas.  
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Atividade 4 (2º B) 
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A atividade avaliativa 4 (2º B), elaborada pelo professor do CIEP 055- João Gregório 

Galindo, em Angra dos Reis, compreende um dos instrumentos de avaliação utilizados pelo 

docente para ponderar o desenvolvimento do aluno durante o 2º  bimestre.  

Há três textos e cinco questões. O primeiro texto é um poema, cuja temática é o 

caminho percorrido pelo rio rumo ao mar. O segundo texto é um verbete enciclopédico, que 

define as características da bacia hidrográfica do São Francisco. E o terceiro texto também é 

um poema, mas está desvinculado do tema em comum aos outros dois. Atrela-se a ele, 

unicamente, a quinta questão. Os dois primeiros textos apresentam os suportes onde foram 

veiculados, mas o terceiro não. Somente os poemas têm a referência autoral. 

O texto I e o II se aproximam em relação ao tema: os dois remetem a rio. O poema não 

determina um rio específico, fala de qualquer rio. Já o verbete refere-se ao São Francisco. O 

diferencial, entre os dois textos, está na linguagem utilizada. 

As questões de 1 a 4 referem-se à leitura e à análise dos textos I e II. A questão 1  

(Que semelhanças podemos apontar entre os dois textos?)  aborda essa aproximação temática 

entre os textos e exige que o aluno faça esse reconhecimento; a questão 2       (E que 

diferenças?) trabalha as divergências entre os textos e serve de âncora para o aluno identificar 

as características das linguagens empregadas em cada um deles; a questão 3 (Qual texto 

utiliza linguagem conotativa? Justifique sua resposta.) pede que o aluno aponte qual dos dois 

textos se utiliza de uma linguagem mais carregada de emoções. Mas, para isso, ele tem que 

conhecer as nomenclaturas atribuídas aos tipos de linguagem. Solicita, ainda, mediante a 

possível análise realizada na questão 2, que o aluno identifique as marcas de subjetivismo; a 

questão 4 (Qual texto traz informações objetivas? E qual é a linguagem utilizada nesse tipo 

de texto?) foca a atenção do aluno no texto II e requisita dele a classificação da linguagem 

trabalhada no texto. 

O texto III, que não se encontra numerado na atividade, é um poema de Manuel 

Bandeira que expressa os sentimentos do eu lírico no momento em que escreve seus versos, 

utilizando-se da metalinguagem.  

Vinculado ao texto III, a quinta e última questão (Retire do poema de Manuel 

Bandeira uma comparação e uma metáfora.) pede que o aluno identifique, no texto, os 

fragmentos, ou versos, que contêm as figuras de linguagem comparação e a metáfora.  
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Percebemos que os objetivos que se pretendem alcançar, pelo professor, giram em 

torno do reconhecimento dos sentidos denotativo, cuja linguagem é mais objetiva; e do 

conotativo, cuja linguagem apresenta-se carregada de um subjetivismo que se apoia, muitas 

vezes, nas figuras de linguagem que configuram o texto literário. 

Se compararmos aos conteúdos identificados nessa atividade com os preconizados 

pelo Currículo Mínimo, verificamos, no documento, o objetivo “identificar a presença de 

figuras de palavra, de pensamento e de sintaxe”. Entretanto, a orientação é a de que a 

identificação dessas figuras aconteça nos gêneros em estudo. Nesse caso, a crônica e o conto.  

A atividade elaborada pelo professor não segue os gêneros recomendados pelo 

documento norteador do programa curricular. Ao invés disso, os gêneros apresentados são o 

poema e o verbete enciclopédico, que mantêm uma presença meramente ilustrativa. A função 

deles é servir de base para: a identificação temática, observando esse procedimento quando o 

professor pergunta ao aluno “Que semelhanças podemos apontar entre os dois textos? E que 

diferenças?”; o reconhecimento dos sentidos denotativo e conotativo através da linguagem 

utilizada e a indicação de figuras de pensamento, como a metáfora e a comparação, através do 

questionamento do professor em “Qual texto utiliza linguagem conotativa? Qual texto traz 

informações objetivas?” 

Reiterando o modelo das operações de textualização de Bronckart (2009) e adaptado 

por Marcuschi (2008, p. 222), não se observa, na atividade, o tratamento do texto sob o 

prisma das atividades discursivas (a opção pelo gênero mais adequado em determinada 

situação de interação); das sequências típicas (a percepção sobre o tipo textual que baseiam as 

sequências do texto); e dos mecanismos linguísticos ( a análise dos elementos sintáticos, 

morfológicos e lexicais) que contribuem para a organização textual. A partir disso, deduz-se 

que os alunos não realizaram a adaptação de seus conhecimentos, em relação aos gêneros 

textuais orientados pelo CM, nesse instrumento avaliativo produzido pelo professor. 

Entretanto, a crítica, em relação a essa atividade e a todas as outras em que o gênero 

preconizado pelo CM não foi focado, está na forma como os gêneros textuais são trabalhados 

pelo professor. 
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Atividade 5 (2º B) 
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A atividade 5 (2º B), apresentada pelo professor do CIEP 055- João Gregório Galindo, 

ao 9º ano, no 2º bimestre, mostra-se como a única proposta de produção textual, nesse caso do 

gênero conto, entre todas as atividades avaliativas que compõem esse corpus. 

As orientações estão divididas em duas etapas e o texto será escrito em duplas: um 

aluno será o responsável pela sequência narrativa e o outro, pela sequência descritiva. 

 Na primeira etapa do trabalho, existem três partes. Na parte 1, é solicitado aos alunos 

que observem a fotografia (as pessoas;o modo como estão vestidas; o que fazem; o cenário; 

os detalhes da cena) disposta no lado direito da folha em tamanho, relativamente, pequeno e 

em cores preto e branco. A imagem ilustra um casal, que se encontra sentado a mesa de um 

bar ou restaurante, beijando-se e sendo observado por um cão. Ao lado da foto lê-se a legenda 

“Boulevard Diderot. Foto de Cartier-Bresson, 1969”. A parte 2 é dirigida ao aluno 

responsável pela sequência narrativa (elaborar uma história com base na foto; lembrar-se de 

que haverá predomínio de verbos de ação (...);  não se esquecer dos momentos da narrativa: 

situação inicial, complicação, clímax e desfecho). E a parte 3 é dirigida ao aluno encarregado 

da sequência descritiva (produzir trechos caracterizando o cenário, as pessoas, lembrar-se de 

que haverá predomínio de verbos de estado (...) e de características representadas por 

adjetivos ou expressões adjetivas.) 

 Na segunda etapa do trabalho, os alunos deverão juntar as duas sequências 

observando a inserção dos trechos descritivos ao longo da narrativa; a coesão necessária 

para estabelecer relação entre os trechos; a coerência geral do texto ao juntarem as partes. 

Além disso, devem estar atentos, na reescrita, à pontuação, à adequação da linguagem ao 

contexto e ao possível leitor e aos efeitos para cativar a atenção de quem lê.  Por fim, os 

alunos deverão apresentar o conto produzido conforme essas orientações do professor.  

 Verifica-se, na proposta de produção de texto do professor, uma conexão com o 

objetivo “planejar e produzir um texto narrativo curto dos gêneros estudados” traçado pelo 

Currículo Mínimo. Contudo, a produção desse gênero não segue um modelo de sequência 

didática, como postulado por Schnewly e Dolz (2010). A importância desse modelo deve-se 

ao fato de que, através da apropriação de uma sequência, o aluno pode aprender a dominar o 

gênero, conhecê-lo e produzi-lo dentro e fora da escola, em todas as esferas sociais que lhe 

forem exigidas esse conhecimento. Dessa forma, o aluno poderá, mais facilmente, realizar a 
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transferência acerca do conhecimento desse gênero, que servirá de base para a aquisição de 

outros gêneros mais complexos.  

 Na apresentação da situação definiu-se a modalidade, escrita, mas não há indicativos 

sobre o leitor (para quem é produzido?), sobre o suporte onde será veiculado o conto (num 

livro de contos produzido pela turma? num jornal da escola?) e sobre o motivo da produção 

(por que eu escrevo?). Esses fatores são fundamentais para definir a composição geral do 

texto: a variedade linguística a ser empregada, a escolha vocabular, a seleção e a omissão de 

informações de acordo com os interlocutores, o tom, o estilo, entre outros. Esses aspectos 

remetem às condições de produção e à circulação do texto. 

 Na primeira produção, destacamos a importância processo de reescritura. No modelo 

de sequência didática, a primeira versão do texto produzido deve ser um esboço. Os ajustes 

em relação “à pontuação, à adequação da linguagem ao contexto e ao possível leitor e aos 

efeitos para cativar a atenção de quem lê”, como orientados pelo professor na atividade, 

serão mediados pelo professor e não pelo aluno. 

 Não há orientações, na atividade, sobre os passos a serem seguidos até a versão final 

do texto, em módulos. Não há indícios sobre os critérios de avaliação do texto produzido, bem 

como a verificação dos possíveis problemas presentes no texto. 

 Uma observação que se faz pertinente é o fato da proposta do texto estar segmentada: 

um aluno produz a sequência narrativa e outro aluno produz a sequência descritiva. Isso 

demonstra uma concepção de texto como um emaranhado de frases soltas. Essa separação das 

sequências pressupõe que as sequências descritivas não podem compor as sequências 

narrativas contribuindo para o enredo. 

 A produção final é produto da análise dos módulos e da avaliação somativa. Essa 

etapa é responsável pela regulação das ações do aluno, levando em conta os problemas    e os 

progressos da produção textual. Em suma, a atividade proposta não visa ao aperfeiçoamento 

das práticas de escrita por não constituir um trabalho voltado para a aquisição de 

procedimentos e, consequentemente, para a apropriação do gênero.  
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Atividade 6 (2º B) 
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O texto e as três questões em destaque integram a avaliação diagnóstica SAERJINHO, 

aplicada aos alunos do 9º ano ao final do 2º bimestre. O SAERJINHO apresenta vinte e seis 

questões dispostas de acordo com os seis textos que lhe servem de base, pertencentes aos 

gêneros preconizados pelo CM: Crônica e Conto. 

Em relação aos gêneros textuais, a avaliação contém fragmentos de uma crônica e de 

cinco contos.   

O texto selecionado para análise  é um exemplar do gênero crônica, pertencente às 

diretrizes do Currículo Mínimo para o 9º ano, desse mesmo bimestre, e traz informações no 

que concerne ao suporte onde foi veiculado o texto, assim como o autor e a data de 

publicação. 

A primeira questão (Esse texto pertence ao gênero...) diz respeito à operação das 

sequências típicas (ou tipológicas) do texto: narrativa, argumentativa, expositiva, descritiva 

ou relato. Nessa questão, o aluno precisa saber coordenar as sequências que compõem a base 

do texto, a fim de reconhecer o gênero em estudo, pela sua função social e não pela sua forma, 

vinculando-se à Matriz de Referência de Língua Portuguesa – SAERJINHO, para o 9º ano, 

através da habilidade H08 (SEEDUC/RJ, 2012, p. 03), “identificar o gênero de diversos 

textos.” Entretanto, essa questão não menciona a esfera social ou domínio comunicativo no 

qual esse gênero se origina, o que promoveria a percepção das diferenças entre o gênero 

relato, contido entre as alternativas da questão, e facilitaria o reconhecimento do gênero 

conto, proposto pelo CM. 
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A segunda questão (Segundo esse texto, o narrador deixou de considerar- se adaptado 

ao mundo cibernético, quando...) solicita ao aluno o reconhecimento do episódio que 

desencadeou o conflito vivido pelo narrador da história. Essa questão dialoga com a 

habilidade H17 (op. cit.), “identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 

constroem os textos narrativos.” 

A terceira questão (O trecho “Ou abandonou de vez” (l.22) estabelece com o período 

anterior uma relação de...) também está atrelada às relações de sentido estabelecidas pelos 

mecanismos linguísticos, de acordo com a habilidade H19 (op.cit.), “estabelecer relações 

lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.”. O aluno 

deve apresentar domínio sobre o valor semântico que subjaz a estrutura dos conectores 

responsáveis pelo encadeamento das orações.          

Verificou-se, nessa avaliação diagnóstica, uma preocupação voltada para a assimilação 

sobre o sistema linguístico, de natureza classificatória, como se observa na terceira questão, e 

não sobre o uso da língua em suas práticas sociais.  

A primeira questão poderia ser mais significativa ao abordar aspectos relativos ao 

reconhecimento do propósito comunicativo do produtor do texto (Para quem se escreve? Qual 

é a intenção de quem escreve?) e as circunstâncias materiais da situação de interação (O outro 

está presente na troca verbal? Em que suporte o texto foi veiculado? Quais são as 

características desse suporte?), ao invés de exigir do aluno apenas o reconhecimento do 

gênero.  
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Atividade 7 (3ºB) 
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A atividade 7, um simulado de língua portuguesa, é composta de dez questões 

elaboradas pelo professor no 3º bimestre. 

A atividade 7 (3º B) apresenta-se como um simulado de língua portuguesa aplicado, 

no 3º bimestre, pelo professor do Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Mello, em 

Angra dos Reis, para o 9º ano do Ensino Fundamental, inteirando o processo avaliativo da 

disciplina.   

A primeira questão baseia-se em pequeno texto, intitulado “Cinema nos livros”, que 

não apresenta fonte bibliográfica, nem suporte. Além disso, não é mencionado, no seu 

enunciado (Esse texto fala sobre), o gênero a que esse texto pertence. A questão apresenta 

quatro alternativas para a escolha do aluno: a) as funções de um diretor de editora; b) as 

necessidades dos profissionais das editoras; c) os livros preferidos dos editores; d) os novos 

formatos que os livros podem ter. 

Na segunda questão (No trecho “...será envolver seus leitores nos processos de 

criação.”, a expressão destacada refere-se ao termo), tem-se quatro opções para resposta: a) 

livros; b) escritores do futuro; c) diretores de cinema; d) editores. O enunciado menciona 

uma expressão destacada, mas isso não é verificável, o que torna sua interpretação, no 

mínimo, ambígua, impossibilitando ao aluno chegar a uma conclusão aceitável.  

A terceira questão (Segundo esse texto, conclui-se que os novos livros) traz quatro 

opções a serem analisadas pelo aluno: a) oferecerão mais conteúdo aos leitores; b) poderão 

ser lidos pelo virtualmente; c) serão adaptados para o cinema; d) serão escritos pelos 

leitores; solicitando o seu entendimento a respeito da temática apresentada pelo texto. Embora 

na opção “b” não tenha havido prejuízo para o seu entendimento, constata-se a falta de 

revisão da questão.  

A quarta questão, da PUC-SP, (Indique a alternativa correta no que se refere ao 

plural dos substantivos compostos casa-grande, flor-de-cuba e beija-flor) exibe quatro 

alternativas para a seleção do aluno: a) casa-grandes, flor-de cubas, beija-flor; b) casas-

grandes, flores-de cuba, beijas-flores; c) casas-grandes, flores-de-cuba, beija-flores; d) 

casas-grande, flores-de-cuba, beijas-flores. Observa-se que esse conteúdo não se encontra nas 

orientações do Currículo Mínimo. 
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A quinta questão (Marque a frase em que o valor da conjunção subordinativa está 

correto) apresenta quatro enunciados nos quais o aluno deve verificar se a conjunção 

sublinhada estabelece uma relação de sentido com o termo entre parênteses. 

A sexta questão (Relacione o significado expresso pelas conjunções destacadas nas 

frases a seguir) pede que o aluno determine os sentidos expressos pelas conjunções, 

numerando os parênteses. Contudo, não há destaque nas conjunções, dificultando sua  

identificação. 

A sétima questão, do Cefet-MG, (Mostrar-se-ia mais afável, desde que lhe dessem 

oportunidade. A expressão destacada no período acima não está corretamente substituída 

por:) exige que o aluno associe o sentido veiculado pela locução conjuntiva em destaque a 

outro conectivo dentre as opções: a) se; b) caso; c) quando; d) contanto que. 

A oitava questão, da UCDB-MT, (Não chores, minha criança; hoje há palhaços no 

circo. As duas orações poderiam ser unidas, sem prejuízo do sentido, pela conjunção.) 

solicita que o aluno una as duas orações usando a conjunção mais adequada: a) mais; b) 

porém; c) pois; d) entretanto. Verifica-se, na opção “a”, uma troca entre a conjunção 

adversativa mas pelo advérbio de intensidade mais.  

A nona questão (Este gênero textual se destina a publicação em jornal ou revista, está 

relacionado com acontecimentos diários sob a visão criativa do escritor, seus personagens 

podem ser reais ou imaginários.) estabelece um “jogo de adivinhação” com o aluno, no qual 

ele deve optar por: a) conto; b) crônica; c) romance; d) entrevista. A décima questão 

(A fábula, o apólogo e a parábola são tipos específicos de:) conta com quatro alternativas: a) 

conto; b) crônica; c) romance; d) entrevista. Contudo, percebe-se uma confusão, por parte do 

professor elaborador, em relação à definição entre tipo textual e gênero de texto. 

Segundo Marcuschi (2010, p.24), “tipos textuais constituem sequências linguísticas 

(...) e não são textos empíricos; gêneros textuais constituem textos empiricamente realizados, 

cumprindo funções em situações comunicativas.” Dessa forma, a fábula, o apólogo e a 

parábola são considerados gêneros de texto por se constituírem em meio às práticas sociais, 

de acordo com propósitos comunicativos definidos. Contudo, a sequência linguística típica 

norteadora, ou o tipo textual, desses gêneros é a narrativa.  
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As quatro primeiras questões encontram-se desvinculadas de qualquer orientação do 

CM, além de apresentarem, com exceção da quarta questão, falta de informações essenciais a 

sua compreensão e enunciados truncados. 

As questões 05, 06 e 07 correspondem à habilidade “relacionar o uso de conjunções 

subordinativas variadas aos sentidos produzidos nas sequências”, enumerada no eixo uso da 

língua, privilegiando as noções gramaticais através da repetição constante de estruturas 

linguísticas. 

A questão 09 refere-se à crônica, gênero não preconizado pelo currículo no 3º 

bimestre, que encontra afinidade com a habilidade “estabelecer as diferenças estruturais 

entre romance, conto e crônica”, uma vez que foi o gênero em estudo no bimestre anterior. 

Contudo, essa habilidade pertence ao eixo leitura, o que sugere uma prática de ensino baseada 

na leitura comparativa entre exemplares desses gêneros, não uma simples memorização das 

suas características.  

De maneira geral, a atividade reflete um predomínio dos conteúdos gramaticais  

relacionados às habilidades listadas no eixo uso da língua. No entanto, as ações que se fazem 

com a linguagem devem ser desenvolvidas nos processos interacionais, implicando sua 

materialização nos gêneros de texto. Isso significa dizer que não há como conceber o ensino 

de língua materna desvinculado das práticas sociais, diferentemente da abordagem 

descontextualizada e mecânica que as questões contidas nessa atividade exibiram.  
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Atividade 08 (3º B) 
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A atividade 08 (3º B), recuperação de língua portuguesa, referente ao 3º bimestre, 

elaborada pelo professor do Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Mello, constitui-

se como o último recurso avaliativo visando à superação das dificuldades do aluno 

demonstradas ao longo do bimestre.  

A questão 01 (O texto conta uma história de amor. Que características o amor 

apresenta nessa letra musical?) está atrelada ao texto introdutório, pertencente ao gênero 

canção. Trata-se de um trecho da “Música Ambiente”, da banda Legião Urbana. Nessa 

questão, o aluno deve perceber a forma como o amor se manifesta entre o eu lírico e o (a) seu 

(sua) amado(a). 

A questão 02 (Identifique o valor semântico das orações subordinadas destacadas nos 

seguintes períodos) também está relacionada à canção mencionada acima, porém com 

enfoque gramatical. 

A questão 03 (Leia e responda) apresenta um trecho de um texto, cujo suporte é a 

revista Galileu, n.191, de junho de 2007. Essa revista traz conteúdos relacionados à 

tecnologia, à ciência, à saúde e ao comportamento humano. Entretanto, não há menção sobre 

o gênero ao qual pertence esse texto. Logo, supõe-se ser um trecho de um artigo de 

divulgação científica, devido a características como a temática e a citação do pesquisador. A 

respeito do texto, tem-se o primeiro enunciado (Marque a opção que indica a intenção 

comunicativa desse trecho) e as opções: a) narrar; b) informar; c) apresentar uma opinião; o 

segundo enunciado (As ideias expressas na revista estão em conformidade com qual 

pesquisador?) pede que o aluno identifique o autor da pesquisa na qual o texto se baseia; o 

terceiro enunciado (Copie a oração que introduz a declaração de Sharon Moalem) solicita 

que o aluno transcreva a declaração do pesquisador, a fim de que se perceba que se trata de 

uma oração. 

A questão 04 (Classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas em: 

temporal, causal, comparativa, conformativa, condicional, consecutiva, concessiva, final e 

proporcional) traz sete períodos com orações destacadas para que o aluno as organize de 

acordo com as nomenclaturas acima. 

A questão 05 (Em cada alternativa, há um substantivo composto flexionado em 

desacordo com o padrão culto da língua. Identifique-o e corrija-o) requer do aluno o 



87 

 

reconhecimento da inadequação do elemento flexionado em cada um dos três grupos e a 

correção necessária.  

O gênero canção, que serve de base para as questões 01 e 02, apresenta, 

marcadamente, uma função ilustrativa, uma vez que não é realizado um trabalho didático com 

a finalidade de apropriação de suas características: estilo, estrutura composicional e temática. 

Além disso, funciona como pretexto para a retirada de trechos que serão classificados 

gramaticalmente de acordo com o valor das conjunções.  

A questão 04 (Classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas...) favorece 

a abordagem gramatical meramente classificatória, realizada através de análise estrutural dos 

elementos da língua, e pouco significativa para o desenvolvimento da competência 

semiolinguística. Já a questão 05 (Em cada alternativa, há um substantivo composto 

flexionado em desacordo com o padrão culto da língua...), privilegia o ensino da variedade 

culta da língua sem fazer distinção das situações de interação na qual o aluno possa estar 

envolvido.  

Embora existam dois fragmentos de textos na atividade, da Canção e do Artigo de 

divulgação científica, os mesmos não representam exemplares do gênero textual recomendado 

pelo Currículo Mínimo no 3º bimestre, o Romance.  

Por ter um caráter de recuperação de língua portuguesa, essa atividade deveria partir 

das reais necessidades do educando. Todavia, as questões reforçam a ideia de que o ensino de 

língua deve estar pautado numa metodologia fundamentada em definições, classificações e 

conceitos que não contribuirão para a participação do aluno na sociedade. 
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Atividade 09 (3º B) 
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A atividade 09 (3º B) foi retirada da avaliação diagnóstica SAERJINHO, referente ao 

3º bimestre, para o 9º ano de escolaridade A avaliação é composta por vinte e seis  questões 

atreladas a textos que funcionam como exemplares do gênero em estudo no 3º bimestre: o 

romance. 

A atividade analisada apresenta um fragmento do Romance A Bolsa Amarela, de Lígia 

Bojunga, e três questões para reflexão do aluno. 

A questão 11(No trecho “Achei isso genial:”, o uso dos dois pontos) não exige uma 

habilidade específica relacionada ao uso da pontuação, mas mantém relação direta com a 

habilidade H22 (SEEDUC/RJ, 2012, p. 04), “reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso 

da pontuação e de outras notações” e pede que o aluno reconheça a intenção da autora ao 

utilizar os dois pontos: a) indica uma opinião da narradora; b) expressa uma citação; c) 

apresenta uma enumeração; d) anuncia a fala de uma personagem. 

A questão 12 (No trecho “...se a gente passava a mão arranhava um pouco.”, o 

conectivo em destaque estabelece com a oração anterior uma ideia) traz quatro alternativas 

em relação ao valor do conectivo: a) causal; b) condicional; c) consecutiva; d) opositiva. 

Essa questão aborda as relações de sentido estabelecidas pelos mecanismos linguísticos, a fim 

de que o aluno demonstre conhecimento sobre a classificação dos conectivos e vincula-se à 

habilidade H19 (op. cit.), “estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 

marcadas por conjunções, advérbios etc.” 

A questão 13 (Qual é o fato que dá início a essa narrativa?) permite que o aluno 

estabeleça a relação entre os elementos do enredo da narrativa, conforme a habilidade H17 

(op. cit.) “identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem os textos 

narrativos”, apresentação, complicação, clímax e desfecho e as ideias presentes no texto: a) 

Raquel ter ganhado a bolsa; b) A bolsa ser amarela; c) Raquel ter dado um nó na alça da 

bolsa; d) A bolsa poder guardar muitas coisas dentro. 

Das três questões sobre o romance A bolsa Amarela, duas focaram os aspectos 

linguísticos em detrimento do reconhecimento sobre o gênero, do modo de organização do 

discurso narrativo e do desenvolvimento da competência discursiva. Essa ação resulta numa 

prática pedagógica esvaziada de sentido, que não contribui para a mobilização de estratégias 

em prol do projeto de fazer do aluno.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas considerações finais, parte-se da análise dos resultados das questões da 

avaliação diagnóstica SAERJINHO e das atividades avaliativas produzidas pelos professores, 

de acordo com os pressupostos teóricos que fundamentam esta pesquisa, visando à resposta 

do problema formulado: qual é a concepção de linguagem que permeia as práticas 

pedagógicas através desses instrumentos de avaliação? 

Em relação às questões do SAERJINHO, elaboradas pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, nos três primeiros bimestres do ano letivo de 2012, percebe-se uma 

atenção ao desenvolvimento de habilidades concernentes aos procedimentos de leitura, como 

inferências de informações implícitas, distinção entre fatos e opiniões; ao reconhecimento dos 

gêneros e suas finalidades comunicativas; ao encadeamento de ideias por meio de marcadores 

lógico-discursivos; e aos efeitos de sentido obtidos através de recursos linguísticos variados.  

Essas ações didáticas podem contribuir para a ampliação de aptidões alusivas à 

manipulação dos aspectos estruturais da língua e para a mera identificação das características 

do gênero textual. Entretanto, não são suficientes para garantir a participação efetiva do 

educando nas mais diferentes situações de interação social que ele possa estar inserido.    

O princípio de toda e qualquer prática pedagógica pautada no ensino de língua 

materna é promover situações concretas de interação social para que se efetive a produção de 

textos pertencentes a gêneros variados que dialogam com a realidade dos alunos e que são 

capazes de transformá-la. Isso equivale dizer que a seleção dos gêneros postulados no 

programa curricular, que rege as escolas, deve ser uma demanda dessa realidade. 

A reflexão acerca desse objetivo, destacado acima, faz-se necessária para a análise da 

concepção de linguagem incutida nas questões da avaliação diagnóstica.  

O processo de ensino que postula, por um lado, que a língua é um instrumento de 

comunicação, um meio de troca de mensagens entre as pessoas, ou, por outro lado, um 

sistema de mecanismos estruturais que procura descrever e identificar os elementos da língua 

resulta em, segundo Geraldi (1997, p.119), “objetivos bem diferentes (...): desenvolver no 

aluno as habilidades de expressão e compreensão de mensagens- o uso da língua- ou o 

objetivo será o conhecimento do sistema linguístico – o saber a respeito da língua”. 
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Todavia, um ensino de língua materna definido como a própria prática da linguagem 

(GERALDI, 1997), cujo objetivo é oportunizar situações dialógicas, de interlocução, que 

orientarão o aluno na construção de um projeto de fazer constituído por meio da produção do 

gênero mais adequado para atingir seus fins comunicativos, requer uma concepção de 

linguagem como forma de interação. 

Dessa forma, os resultados da análise das questões do SAERJINHO apontam para o 

desenvolvimento de habilidades importantes no que se refere ao reconhecimento de gêneros 

textuais (e de suas características) que circulam diariamente na sociedade e ao uso de recursos 

linguísticos essenciais para processamento textual.  

Portanto, verifica-se que a avaliação diagnóstica SAERJINHO encontra-se em 

consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, para os 

terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, uma vez que direciona as habilidades 

agrupadas nos eixos leitura, uso da língua e produção textual para o estudo dos gêneros de 

texto.  

Entretanto, o trabalho com os gêneros textuais, no SAERJINHO, ainda reflete o ranço 

da classificação, da análise estrutural e da definição dos conceitos sobre o sistema da língua, 

alterando, somente, o objeto de estudo. 

Dessa forma, o deslocamento desse objeto de estudo para o texto não é suficiente para 

estabelecer o vínculo com as condições primordiais de interação, nas quais estão em jogo a 

historicidade dos sujeitos, os sistemas simbólicos representativos da realidade e as avaliações 

coletivas, porque linguagem é o lugar de constituição de relações sociais (op. cit.). 

Logo, constata-se que o SAERJINHO, como um instrumento de avaliação diagnóstica, 

não representa uma concepção de linguagem que se constitui na interação social por meio de 

situações concretas de produção. Mas, também, torna-se inconsistente identificar a qual 

concepção de linguagem ele está vinculado.  

Os resultados sobre as atividades avaliativas elaboradas por diferentes professores, de 

duas escolas que compõem a rede pública de ensino estadual da cidade de Angra dos Reis, no 

estado do Rio de Janeiro, demonstram uma excessiva atenção ao ensino da metalinguagem, 

realizado por meio de exercícios de análise estrutural e contínua repetição.  
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Ao trabalhar mecanicamente com os recursos linguísticos, o professor, de maneira 

consciente ou não, valoriza as formas dialetais cultas da língua em detrimento da prática 

reflexiva sobre a linguagem, desconsiderando o lugar onde ela se origina.  

A escola deve ensinar a variedade linguística socialmente prestigiada como forma de 

ascensão cultural e financeira dos alunos, mas isso não significa que dominar conceitos, 

regras e conjuntos de definições é o mesmo que saber a língua. É necessário ensinar a língua 

padrão, mas não a nomenclatura. Saber a língua implica reconhecê-la como o lugar onde as 

relações humanas são travadas, constituindo enunciados que se organizarão em gêneros de 

texto e que serão usados conforme o propósito comunicativo do sujeito. 

Em relação ao ensino dos gêneros, observou-se a eleição do seu papel secundário nas 

atividades avaliativas. Quando marcavam sua presença, não eram os recomendados pelo 

Currículo Mínimo, o que pressupõe um desencontro entre os trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos pelo professor e pela secretaria de educação; ou serviam como pretexto para 

atividades gramaticais. Outras vezes, como pode ser verificado na atividade 05 (2ºB), o 

tratamento dado ao gênero revelou uma concepção de texto, segundo Koch (2002), como uma 

sucessão ou combinação de frases, contrariando o pressuposto teórico desta pesquisa: de que 

o texto, diversificado em gêneros, é o resultado, é o lugar  da interação social. 

Ao privilegiar as habilidades referentes ao uso da língua, isoladas do estudo dos 

gêneros textuais preconizados pelo CM e concentradas nas regras da língua, o professor 

realiza uma opção política que pode acarretar em um ensino excludente, um ensino de língua 

que valoriza apenas uma das variedades linguísticas utilizada pelas pessoas cultas, 

escolarizadas, influentes e que funciona como expressão do seu poder.  

A opção política também perpassa pela negação das oportunidades de transformação 

da realidade (e a crítica que se faz dessa) comprometidas pelas práticas pedagógicas 

engessadas que só fazem exigir do aluno a memorização e a repetição do conteúdo 

transmitido (não ensinado).  

A prática docente verificada através das atividades avaliativas concentra-se no 

aprendizado da metalinguagem, na memorização de estruturas, de noções e de categorias da 

língua. Uma prática que não possibilita a reflexão sobre os recursos linguísticos, mas a 

abstração sobre esse aparato formal da língua. Isso representa uma concepção de linguagem 
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como expressão do pensamento, constituída nas normas gramaticais que visam ao falar e ao 

escrever corretamente.  

O processo de ensino e aprendizagem que vincula o compromisso com a realidade do 

educando às habilidades/competências que se pretendem desenvolver em sala de aula, seria 

alicerçado em um programa curricular construído de maneira coletiva, integrado ao Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e discutido com todos os membros da comunidade escolar: alunos, 

professores, funcionários, pais e responsáveis.  

Através dessa discussão, seriam elaborados objetivos específicos de cada comunidade 

em torno do para quê os alunos devem aprender um determinado conteúdo. No caso do 

ensino de língua portuguesa, pautado na perspectiva sociointeracionista da linguagem, a 

seleção dos gêneros que comporiam o documento curricular deve estar articulada a esses 

objetivos, de acordo com o PPP da escola.  

Posteriormente a essa etapa, da escolha dos gêneros textuais que serão objeto de 

estudo para um determinado ano de escolaridade, durante o ano letivo, o professor deveria 

construir sua própria metodologia de ensino, sem depender dos livros didáticos prontos e 

acabados que não refletem as necessidades do alunado.  

Para a execução efetiva do seu planejamento, baseado no projeto descrito acima, é 

essencial que o professor esteja em contínua formação através de cursos de especialização que 

deveriam ser ofertados de maneira mais descentralizada e acessível pelo poder público.  

Essas ações possibilitariam uma mudança de paradigma no ensino da língua materna 

no que concerne à forma como o professor concebe a linguagem. 

Encerram-se essas considerações sobre concepção de linguagem e ensino com as 

palavras de Geraldi e Almeida (2011, p. 46): “(...) reafirmando que a reflexão sobre o para 

quê de nosso ensino exige que pensemos sobre o próprio fenômeno de que somos professores 

(...), porque tal reflexão (...) ilumina toda a atuação do professor em sala de aula.” 
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