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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar de que forma o uso do livro didático 

pode contribuir para que o ensino de Língua Materna seja mais produtivo. Para isso, 

fizemos algumas considerações sobre o manual didático, de que maneira ele é 

concebido pelo professor de Língua Portuguesa e como se dá a sua utilização em 

sala de aula. Analisamos dois livros didáticos de Língua Portuguesa do nono ano do 

Ensino Fundamental da rede pública de ensino – Novo Diálogo e Português: uma 

nova proposta para o letramento – a fim de verificar sua sequência didática, 

abordagem dos conteúdos e se as abordagens por eles realizadas estão de acordo 

com as propostas atuais do ensino de Língua Materna. Foram aplicados, também, 

questionários a vinte professores de Língua Portuguesa, do nono ano de Ensino 

Fundamental, do município de Bom Jesus do Itabapoana, com o intuito de verificar 

como esses docentes concebem e utilizam o material didático em sala de aula. Para 

a realização desta pesquisa, utilizamos os pressupostos teóricos da Linguística, da 

Análise do Discurso e dos estudos sobre os livros didáticos, valendo-se dos 

seguintes teóricos: Coracini (2011), Citelli (2005), Soares (1986), Travaglia (2009 e 

2011), Batista e Rojo (2003), Bagno (2009), dentre outros. 

 

 

Palavras-chave: Livro didático; ensino de Língua Materna; docente de Língua 

Portuguesa. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze how the use of textbooks can contribute to the 

teaching of Mother Tongue being more productive. For this, we made some 

considerations on the teaching manual, how it is designed by Portuguese teachers 

and how its use is in the classroom. We analyzed two Portuguese textbooks of the 

ninth year of elementary school in the public school system - Novo Diálogo e 

Português: uma nova proposta para o letramento - to verify their didactic sequence, 

the content approach and if the approaches taken by them are in accordance with 

the proposals of the current teaching of Mother Tongue. There were also applied 

questionnaires to twenty Portuguese teachers of the ninth year of elementary school, 

in Bom Jesus do Itabapoana, in order to see how these teachers frame and use the 

teaching materials in the the classroom. For this research we used linguistics 

theoretical assumptions, Analysis of the Discourse and textbooks studies, using the 

following theorists: Coracini (2011), Citelli (2005), Soares (1986), Travaglia (2009 

and 2011), Batista and Rojo (2003), Bagno (2009), among others. 

 
 
Keywords: Textbooks; teaching of Mother Tongue; teaching of Portuguese 

Language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Seção Dialogando com a Imagem...................................................... 60 

Figura 2 – Seção Trabalhando a Gramática........................................................ 61 

Figura 3 – Seção Trabalhando a Ortografia......................................................... 62 

Figura 4 – Seção Trabalhando a Ortografia......................................................... 62 

Figura 5 – Seção Projeto de Redação ................................................................ 64 

Figura 6 – Seção Leitura Silenciosa..................................................................... 67 

Figura 7 – Seção Interpretação Escrita ............................................................... 69 

Figura 8 – Seção Reflexão sobre a Língua ......................................................... 71 

Figura 9 – Seção Reflexão sobre a Língua ......................................................... 72 

Gráfico 1 – Utilização dos livros didáticos nas aulas de Língua Materna ........... 76 

Gráfico 2 – Materiais de apoio utilizados nas aulas de Língua Portuguesa ........ 77 

Gráfico 3 – Conhecimento sobre os PCN ........................................................... 78 

Gráfico 4 – PCN e escolha do livro didático ........................................................ 78 

Gráfico 5 – Participação do professor na escolha dos livros didáticos ............... 79 

Gráfico 6 – Livros que chegam à escola ............................................................. 80 

Gráfico 7 – Uso do manual do professor ............................................................. 81 

Gráfico 8 – Importância da participação na escolha dos livros didáticos ............ 82 

Gráfico 9 – Trabalho com as variedades linguísticas .......................................... 82 

Gráfico 10 – Critérios importantes na escolha dos livros didáticos ..................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AD - Análise do Discurso 

CNLD - Comissão Nacional do Livro Didático 

COLTED - Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

EF - Ensino Fundamental 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

EL - Educação Linguística 

FAE - Fundação de Assistência ao Estudante 

FENAME - Fundação Nacional do Material Escolar 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

INL - Instituto Nacional do Livro  

LD - Livro Didático 

MEC - Ministério da Educação e do Desporto 

PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais 

PLID - Programa do Livro Didático 

PLIDEF - Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

PLIDEM - Programa do Livro Didático – Ensino Médio 

PLIDESU - Programa do Livro Didático – Ensino Supletivo 

PNLD - Plano Nacional do Livro Didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO ............................................................................................ 11 
  

1 LIVRO DIDÁTICO: uma reflexão necessária ........................................ 17 
     1.1 Breve histórico do livro didático ....................................................... 17 
     1.2 A Política do Programa Nacional do Livro Didático ......................... 20 
     1.3 Algumas considerações sobre o livro didático de Língua 
Portuguesa .................................................................................................. 

 
24 

     1.4 O livro didático de Língua Portuguesa: ontem e hoje ...................... 28 
     1.5 Vantagens e desvantagens sobre o uso do livro didático ............... 30 
  

2 PRESSUPOSTOS DA ANÁLISE DO DISCURSO E O LIVRO 
DIDÁTICO.................................................................................................... 

 
33 

     2.1 Algumas considerações sobre a Análise do Discurso ..................... 33 
     2.2 Uma breve reflexão entre discurso e texto ...................................... 35 
     2.3 Discurso e Ideologia ........................................................................ 37 
     2.4 A ideologia e os livros didáticos de Língua Portuguesa .................. 40 
  

3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR...................................................................................... 

 
45 

     3.1 Os objetivos do ensino de Língua Materna ...................................... 45 
     3.2 As concepções de linguagem .......................................................... 47 
     3.3 As concepções de gramática ........................................................... 51 
     3.4 A Educação Linguística e o professor de Língua Portuguesa ......... 54 
  

4. O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA....................... 

 
58 

     4.1 O livro didático Novo Diálogo ........................................................... 58 
     4.2 O livro didático Português: uma proposta para o letramento .......... 65 
     4.3 Refletindo sobre os dois livros analisados ....................................... 73 
     4.4 Prática docente e ensino de Língua Materna: uma análise dos 
questionários aplicados a professores da rede pública de Bom Jesus do 
Itabapoana.................................................................................................... 

 
 
74 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... 85 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 88 
  

ANEXOS ..................................................................................................... 92 
  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos vários avanços tecnológicos sofridos em uma sociedade 

moderna, o livro didático ainda continua sendo o instrumento mais importante na 

práxis pedagógica da sala de aula. Dessa forma, esse material acaba por legitimar o 

ensino e por disseminar o conteúdo por ele abordado como único e verdadeiro.  

O presente trabalho torna-se necessário por ser o livro didático aquele que 

realiza a intenção pedagógica, ou seja, aquele que é voltado especificamente para o 

ensino-aprendizagem de um conteúdo determinado, harmonizado com os currículos 

escolares, e que, ainda, é uma das principais formas de transmissão de 

conhecimento nas escolas. Desse modo, ele não está livre de veicular uma 

ideologia em seu discurso, assim como de não estar adequado à realidade dos 

educandos e dos professores que o utilizam, posto que, na maioria das vezes, 

esses manuais não se encontram sintonizados com as diversidades linguísticas 

daqueles que fazem seu uso, uma vez que privilegia a gramática normativa e 

desconsidera as variedades da língua. 

Sabemos que, na atualidade, os livros didáticos já passaram por 

reformulações, mas ainda têm muitas modificações e abordagens a serem 

(re)pensadas. É notório que os LDs já contemplam uma maior abordagem de 

gêneros textuais, por exemplo, mas que estes nem sempre são trabalhados pelo 

professor e muito menos enfatizam todas as modalidades e níveis da língua. Dessa 

maneira, o ensino de língua torna-se um ato mecânico, pois não leva os alunos a 

refletirem sobre os fenômenos linguísticos que emergem no dia a dia. 

A maneira como os educadores concebem o LD também é um fator a ser 

tratado nesta pesquisa, pois grande parte deles o tem como única e legítima fonte 

de se trabalharem os conteúdos na sala de aula, levando assim a uma 

“homogeneização de tudo e de todos” (CORACINI, 2011, p.11). 

Nesse sentido, o presente estudo pretende evidenciar como se dá a 

utilização dos manuais didáticos de Língua Portuguesa na sala de aula e, 

consequentemente, como essas implicações repercutirão no processo de ensino-

aprendizagem e na formação de sujeitos reflexivos e críticos. 

 Cabe salientar que o intuito da pesquisa não é defender a tese de que o livro 

didático é um material que deve ser excluído do processo da aprendizagem, mas 

mostrar que ele não é completo, podendo apresentar falhas. Dessa maneira, cabe 
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ao educador identificar as lacunas por eles deixadas, a fim de adequar o uso do 

material à realidade de sua clientela. 

 

 

Problema 

 

Diante de muitas indagações surgidas em minha prática docente, ao utilizar o 

manual didático na sala de aula, surge a seguinte questão problema dessa 

pesquisa: De que forma os professores de Língua Materna utilizam o LD como um 

instrumento produtivo no processo de ensino-aprendizagem? 

 

 

Hipóteses 

 

 A formação linguística recebida pelo professor em sua vida acadêmica 

refletirá em sua prática docente. 

 Apesar das novas propostas curriculares, ainda se mantém a abordagem 

tradicional do ensino de língua. 

 Embora os PCN abordem a importância de se trabalhar com a variedade 

linguística, ela ainda não é contemplada com maior relevância nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa. 

 O LD ainda é visto como um instrumento de legitimação no processo da 

aprendizagem. 

 

 

Justificativa 

 

A presente pesquisa justifica-se por ser o livro didático de Língua Portuguesa 

um dos principais instrumentos pedagógicos utilizados pelo professor no processo 

de ensino-aprendizagem. Portanto, faz-se necessário que o educador não conceba 

esse manual didático como único instrumento em sua prática docente, como o 

material de apoio mais importante de suas aulas, nem como fonte de legitimação de 

conhecimento. 
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Esse trabalho tem, pois, por objetivo evidenciar as formas pelas quais a 

utilização do LD pode contribuir para um trabalho mais eficaz com o ensino de 

Língua Materna, numa perspectiva não radical de propor mudanças metodológicas 

ou de conteúdo, para discutir e (re)pensar as práticas pedagógicas de ensino de 

Língua Materna e também para não criar uma homogeneização do ensino. 

Além disso, percebe-se que o material didático funciona como uma forte base 

para que os professores não enfrentem questionamentos em sala de aula, já que 

apresentam textos que, na maioria das vezes, não geram polêmica nem suscitam 

questionamentos. Isso pode ser observado, por exemplo, em alguns gêneros 

textuais contemplados nesses livros, que trazem uma perspectiva única de 

interpretação, seguidos de questões cujas respostas se resumem a cópias de partes 

do texto ou são iniciadas por alguma afirmação, solicitando somente ao aluno que 

explique ou comente a sentença colocada. Isso pode evidenciar uma tendência de 

definição ou sugestão de um padrão de comportamento para os alunos e, 

possivelmente, a homogeneização dos mesmos. 

Segundo Souza (2011, p.27), 

 

independente do livro didático adotado ou da disciplina abordada, o 
que se constata é que o livro didático constitui um elo importante na 
corrente do discurso da competência: é o lugar do saber definido, 
pronto, acabado, correto e dessa forma, fonte última (e às vezes, 
única), de referência. 
[...] supõe-se que o livro didático contenha uma verdade 
sacramentada a ser transmitida e compartilhada. Verdade já dada 
que o professor, legitimado e institucionalmente autorizado a 
manejar o livro didático, deve apenas reproduzir, cabendo ao aluno 
assimilá-la. 

 

 Desse modo, vemos que a linguagem utilizada nos livros didáticos é um dos 

fatores que deve ser revisto, pois privilegia sempre a norma padrão, não 

contemplando, portanto, as variedades linguísticas e fazendo, assim, com que o 

processo da aprendizagem de Língua Materna possa não ser produtivo e eficaz. 

 Fazendo um elo com a linha de pesquisa que norteia esse trabalho, sabemos 

que a linguagem está presente em praticamente todos os momentos de nossas 

vidas. Sem ela seria difícil vivermos em sociedade, pois estamos em constante 

interação com os sujeitos que nos cercam. É alicerce na formação da cidadania, 
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pois, através dela, podemos influenciar e sermos influenciados. Logo, contribui na 

aquisição do conhecimento de mundo e de si próprio. 

Assim, a linguagem com a qual o aluno chega à escola deve ser respeitada, 

visto que ele consegue interagir no processo da comunicação. Devemos salientar 

que achamos importante o trabalho com a norma padrão, visto que ela é, também, 

uma modalidade da língua e, por isso, deve fazer parte do universo linguístico dos 

usuários do idioma. O que defendemos é que as variedades linguísticas devem ser 

trabalhadas e nenhuma delas deve ser considerada melhor ou pior que a outra, a 

fim de tornar o processo da aprendizagem da Língua Materna mais produtivo. 

 

Objetivos 

 

Geral:  

 

 Avaliar, de acordo com os pressupostos da Educação Linguística, de que 

maneira o livro didático é utilizado nas aulas de Língua Portuguesa. 

 

Específicos: 

 

 Verificar a forma como os professores de Língua Portuguesa concebem e 

utilizam os livros didáticos em sua prática docente. 

 Evidenciar como os pressupostos da Educação Linguística podem auxiliar na 

formação do professor e, consequentemente, em um processo de ensino-

aprendizagem mais produtivo. 

 Mostrar que, apesar das reformulações sofridas pelos Livros Didáticos de 

Língua Portuguesa, ainda prevalece a perspectiva tradicional no ensino de 

Língua Materna. 

 Revelar que o LD não é fonte de legitimação no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Verificar que os manuais didáticos de Língua Portuguesa não privilegiam as 

variedades linguísticas. 
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Metodologia 

 

 Para a realização dessa pesquisa, fizemos um levantamento bibliográfico de 

textos, periódicos e outros que contemplam a temática proposta, como também 

autores que abordam as teorias utilizadas na fundamentação desse estudo. Além 

disso, analisamos dois livros didáticos de Língua Portuguesa, adotados na rede 

pública de ensino, do nono ano do Ensino Fundamental, a fim de verificarmos sua 

configuração, abordagem de conteúdos, sequência didática e concepções que 

traduzem e enfatizam o discurso da classe dominante. Aplicamos, também, 

questionários a 20 professores de Língua Portuguesa do nono ano do EF, a fim de 

verificarmos a visão que eles têm sobre o LD e a forma como o utilizam nas aulas 

de Língua Materna. Tais questionários foram aplicados com docentes das redes 

municipais e estaduais da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, local em que resido 

e leciono. 

 A escolha do livro Novo Diálogo – de Eliana Beltrão e Tereza Gordilho – deu-

se pelo fato de ser o LD adotado na escola em que trabalho – e o utilizo há três 

anos –, sendo, na maioria das vezes, o que os professores da rede não escolhem. 

Esse manual didático sempre foi por mim indagado, pois contempla muito pouco a 

necessidade de meus alunos, uma vez que leciono em uma escola com educandos 

muito carentes, e nada tem a ver com a realidade dos mesmos. Assim, esse LD 

sempre foi alvo de minhas indagações e inquietações, o que fomentou o interesse 

pelo tema desta pesquisa. 

Já o livro Português: uma proposta para o letramento, de Magda Soares, foi 

eleito para essa pesquisa como um contraponto ao primeiro, uma vez que possui 

abordagens totalmente diferentes, com novo enfoque e nova proposta para o ensino 

de Língua Materna. 

Nessa análise, utilizamos critérios específicos, como aspectos de abordagem 

dos eixos temáticos do ensino de língua; se houve predominância do caráter formal 

e estrutural em detrimento de outros; se os gêneros textuais foram trabalhados e de 

que forma foram explorados e, ainda, se essas obras contemplam as variedades 

linguísticas. 

Ao final dessas constatações, procuramos subsídios na Linguística Funcional, 

pois acreditamos que o processo ensino-aprendizagem de Língua Materna pode ser 
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mais produtivo sob esta perspectiva, além de levar em consideração as concepções 

que já estão explicitadas nos PCN.  

Dessa forma, realizamos uma análise predominantemente qualitativa dos 

dados levantados, à luz dos pressupostos da Análise do Discurso e da Linguística. 

Assim, a estruturação dessa dissertação deu-se em quatro capítulos.  

No primeiro, fizemos uma reflexão sobre o livro didático, fazendo um breve 

histórico sobre esse recurso pedagógico, sobre o surgimento do PNLD, traçando 

considerações – julgadas por nós importantes – sobre o LD de Língua Portuguesa e 

como se constitui o manual didático ontem e hoje. 

No segundo capítulo, traçamos um percurso teórico sobre a Análise do 

Discurso, fazendo considerações importantes sobre ela, uma breve reflexão entre 

discurso e texto, sobre discurso e ideologia e a forma como essa ideologia se 

apresenta nos LDs de Língua Portuguesa. 

Já o terceiro capítulo demonstrou a importância da Educação Linguística na 

formação do professor, evidenciando os objetivos do ensino de Língua Materna, as 

concepções de linguagem, as concepções de gramática e relacionando a Educação 

Linguística e suas contribuições na formação do professor de Língua Portuguesa. 

No quarto capítulo, analisamos os livros didáticos elencados por nós para a 

realização dessa pesquisa, a fim de verificarmos sua sequência didática, suas 

abordagens para o ensino de Língua Materna, a forma como os educadores o 

concebem e o utilizam na prática docente. Analisamos, também, os questionários 

aplicados a professores de Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental 

das redes municipal e estadual de Bom Jesus do Itabapoana, a fim verificarmos 

como esses docentes concebem o LD e a forma como o utilizam na sala de aula. 

Para efetivar essas propostas, utilizamos os pressupostos teóricos da 

Linguística, da Análise do Discurso e dos estudos sobre os LDs, valendo-nos de 

diversos teóricos, dentre eles Coracini (2011), Citelli (2005), Soares (1986), 

Travaglia (2009 e 2011), Batista e Rojo (2003), Bagno (2009). 
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1 LIVRO DIDÁTICO: uma reflexão necessária 

 

 A partir de várias indagações surgidas ao longo da prática docente, houve 

uma necessidade de se abordarem questões que levam a uma reflexão sobre o livro 

didático, principalmente o de Língua Portuguesa, e como se dá a sua adoção e 

utilização em escolas públicas.  

 Para isto, o primeiro capítulo desta dissertação discute aspectos referentes 

ao livro didático. Em um primeiro momento faremos um breve histórico sobre o livro 

didático. Em seguida, discutiremos sobre a Política do Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD. Posteriormente, serão realizadas algumas considerações sobre o 

livro didático de Língua Portuguesa e, para fechar o capítulo, faremos uma 

comparação entre o livro didático de Língua Portuguesa do passado e o atual. 

 

 

1.1 Breve histórico do livro didático 

 

 A trajetória do livro didático não possui uma história própria e bem definida no 

Brasil. O estudo sobre os manuais didáticos também não pode ser desvinculado do 

contexto da educação brasileira, focalizando somente o livro. 

 Segundo Freitag (1987, p. 5), 

 

poder-se-ia mesmo afirmar que o livro didático não tem uma história 
própria no Brasil. Sua história não passa de uma sequência de 
decretos, leis e medidas governamentais que se sucedem, a partir 
de 1930, de forma aparentemente desordenada, e sem a correção 
ou a crítica de outros setores da sociedade (partidos, sindicatos, 
associações de pais e mestres, associações de alunos, equipes 
científicas, etc.). Essa história da seriação de leis e decretos 
somente passa a ter sentido, quando interpretada à luz das 
mudanças estruturais como um todo, ocorridas na sociedade 
brasileira, desde o Estado Novo até a Nova República. 

 

 O livro didático no Brasil surge como decorrência da Revolução de 1930, e é 

a partir de 1937 que surgem as primeiras proposições do Estado Novo para a 

distribuição de obras com fins educacionais, levando à criação do Instituto Nacional 

do Livro (INL). Esse Instituto pertencia ao MEC e foi subdivido em outros órgãos 

menores com a finalidade de “planejar as atividades relacionadas com o livro 
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didático e estabelecer convênios com órgãos e instituições que assegurassem a 

produção e distribuição do livro didático” (FREITAG, 1987, p. 6).  

 O conceito de LD surge pela primeira vez em 1938, com o Decreto-Lei 1.006, 

de 30 de dezembro, que tinha por finalidade estabelecer as condições de produção, 

importação e utilização do LD. Tal definição encontra-se da seguinte forma, no 

Decreto-lei em questão: 

 

Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros 
didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe.  
 
§ 1º Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, 
a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares.  
 
§ 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos 
alunos em aula. 

 

 Assim, passariam a necessitar de autorização prévia do Ministério da 

Educação para serem adotados em todas as escolas do país, exceto os de nível 

superior.  

 No mesmo Decreto-Lei – Art. 9º –, fica estabelecida, também, a criação de 

uma Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), composta por sete pessoas, que 

posteriormente passa a quinze, com preparo pedagógico e de valor moral, 

escolhidas pelo Presidente da República. Porém, não havia especificados os 

quesitos que definiriam o que comporia tal preparo pedagógico e valor moral. Dessa 

maneira, cabia à Comissão: 

 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 
julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso; 
b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos; 
c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que 
mereçam ser traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como 
sugerir-lhes a abertura de concurso para a produção de determinadas 
espécies de livros didáticos de sensível necessidade e ainda não 
existentes no país; 
d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais 
dos livros didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei. 

 

 Vimos, pois, que a criação da CNLD possui caráter político e ideológico, 

deixando de privilegiar a função pedagógica, uma vez que sua função é controlar os 

saberes que o governo julga correto ensinar. Assim, segundo Hallewel (apud 

Cassiano, 2007, p.19),  
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essa comissão surgiu porque o Governo Vargas estava cada vez 
mais preocupado em controlar o conteúdo dos livros escolares, 
apesar disso o objetivo declarado dessa comissão foi apontado 
como um meio de evitar impropriedades e inexatidões factuais, nos 
livros didáticos. 

 

 Na década de 60, é criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(COLTED), uma parceria entre o governo brasileiro e o americano – MEC/USAID –, 

com o intuito de disponibilizar gratuitamente mais de 51 milhões de livros aos 

estudantes brasileiros em um período de três anos. Porém, críticos da educação 

brasileira apontaram esta parceira como uma forma de o poder americano 

influenciar de forma ideológica no mercado do livro didático do Brasil, refletindo no 

processo educacional, uma vez que os Estados Unidos definiriam os detalhes mais 

importantes da obra como ilustração, elaboração e distribuição (FREITAG, 1987). 

 A COLTED tem seu fim em 1971, com a criação Programa do Livro Didático 

(PLID), conforme Decreto 68.728, de 08/06/71. Ainda em 1971, é criado o Programa 

do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), pelo Instituto Nacional do 

Livro (INL), e em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), após a 

extinção do INL no mesmo ano. 

 A partir de 1980, são criados o PLIDEM (Programa do Livro Didático – Ensino 

Médio) e PLIDESU (Programa do Livro Didático – Ensino Supletivo), com o objetivo 

de "colaborar no desempenho da política governamental e cultural do país, dando 

assistência ao alunado carente de recursos financeiros" (MEC/FENAME: PLIDEF – 

Programa do Livro Didático, Brasília, 1980, p. 1). No ano de 1983, é criada a 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), com o intuito de promover programas 

assistenciais aos estudantes para auxiliar o processo pedagógico. 

 Em 1985, foi criado o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) – a partir do 

Decreto nº 9.154, de 19 de agosto – com o objetivo de estabelecer parâmetros para 

a avaliação e escolha dos manuais didáticos. 

 Segundo Batista e Rojo (2003, p. 66), o PNLD trouxe expressivas mudanças 

para o cenário das políticas do Livro didático: 

 

 indicação do livro didático pelos professores; 

 reutilização do livro, implicando na abolição do descartável, e 
aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, 
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visando à maior durabilidade e possibilitando a implantação de 
bancos de livros didáticos; 

 extensão da oferta aos alunos da 1ª e 2ª séries das escolas 
públicas e comunitárias. 

 

No entanto, foi a partir de 1997 que o Programa foi ampliado e que as 

políticas do LD começaram a ser representadas pelo PNLD e financiadas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No mesmo ano, o MEC 

começa a distribuir livros de Alfabetização, Ciências, Estudos Sociais – História e 

Geografia –, Matemática e Língua Portuguesa para todos os anos do Ensino 

Fundamental. 

 No ano de 2003, o governo federal beneficiou 1,3 milhões de educandos com 

a criação do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) e a 

distribuição dos manuais didáticos para as três séries do ensino médio, distribuindo 

livros de português e matemática e, em 2009, os de geografia e história. 

 Gradativamente o PNLD, através do FNDE, ampliou seu campo de atuação, 

distribuindo dicionários de Língua Portuguesa, livros em braille para os deficientes 

visuais e dicionários trilíngues em libras, com ilustrações para os alunos deficientes 

auditivos. 

 

 

1.2 A Política do Programa Nacional do Livro Didático 

 

O Plano Nacional do Livro Didático – PNLD – é uma ação do Ministério da 

Educação do Brasil, criado em 1985 e que começa a vigorar a partir de 1995, com a 

finalidade de avaliar, comprar e distribuir livros didáticos gratuitos para todos os 

alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede pública de ensino. No entanto, os 

estados de São Paulo e Minas Gerais executaram o PNLD de forma 

descentralizada, sendo São Paulo de 1996 a 2005 e Minas Gerais por um período 

menor, de 1995 a 1999 (CASSIANO, 2007). 

 No ano de 1996, o Ministério da Educação, que antes se preocupava mais 

com a aquisição e distribuição gratuita dos LDs, cria medidas para avaliar o livro 

escolar. Assim, segundo Batista e Rojo (2003, p. 27),  

 

em nenhum momento o Ministério vinha se propondo, direta e 
sistematicamente, a discutir a qualidade e a correção dos livros que 
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adquiria e que buscava fazer chegar às mãos dos alunos e 
professores das escolas públicas do Ensino Fundamental. 

 

 A falta de tais avaliações eram expostas por críticos que avaliavam o manual 

didático na década de 1960, denunciando os seguintes critérios: 

 

seu caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, suas 
incorreções conceituais e suas influências metodológicas. Vinham 
mostrando, também, que esses livros, muitas vezes de baixa 
qualidade, terminavam por constituir, para parte significativa da 
escola brasileira, o principal impresso utilizado por professores e 
alunos (BATISTA E ROJO, 2003, p. 28). 

 

 Desse modo, o livro era visto como fonte praticamente única e legítima de 

aquisição de conhecimento, para o trabalho pedagógico, e o principal objeto, senão 

o único, de se trabalharem os conteúdos escolares. 

 A partir de 1993, o MEC oferece capacitação aos professores, a fim de 

adquirirem mais preparo para escolher o livro didático a ser utilizado na sala de 

aula. Neste mesmo ano, é criada também uma comissão especializada com as 

seguintes funções: avaliar a qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério e 

estabelecer critérios gerais para a avaliação das novas aquisições (Batista e Rojo, 

2003, p. 29). A avaliação feita por tal Comissão mostra as principais inadequações 

contidas nos manuais didáticos utilizados. Assim, o MEC criou outras comissões por 

áreas de conhecimento, com o intuito de avaliar mais detalhadamente os livros de 

cada disciplina. 

 As repercussões das análises realizadas pela comissão só se deram a partir 

de 1996, quando o MEC estabelece como obrigatórias as avaliações de tais livros 

para o PNLD. Os resultados dessas avaliações começaram, portanto, a ser 

publicados a partir do mesmo ano, sendo analisados os livros de Português, 

Matemática, Ciências e Estudos Sociais dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

que formariam o PNLD de 1997. De acordo com esta análise, os livros se 

enquadrariam nas seguintes categorias: 

 

 excluídos – categoria composta de livros que 
apresentassem erros conceituais, indução a erros, 
desatualização, preconceitos ou discriminações de 
qualquer tipo; 

 não-recomendados – categoria constituída pelos manuais 

nos quais a dimensão conceitual se apresentasse com 
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insuficiência, sendo encontradas impropriedades que 
comprometessem significativamente sua eficácia didático-
pedagógica; 

 recomendados com ressalva – categoria composta por 

aqueles livros que possuíssem qualidades mínimas que 
justificassem sua recomendação, embora 
apresentassem, também, problemas que, entretanto, se 
levados em conta pelo professor, poderiam não 
comprometer sua eficácia, e, por fim, 

 recomendados – categoria constituída por livros que 

cumprissem corretamente sua função, atendendo, 
satisfatoriamente, não só a todos os princípios comuns e 
específicos como também aos critérios mais relevantes 
da área (BATISTA E ROJO, 2003, p. 31). 

 

 Desse modo, após as avaliações, os resultados dos livros inscritos no PNLD 

de 1997 foram divulgados para as editoras, autores, alunos, professores e é 

incorporado ao PNLD, pela primeira vez, o Guia de Livros Didáticos, com a 

finalidade de apresentar aos professores os livros recomendados pelo MEC a serem 

adotados e qual teria mais proximidade da realidade de sua sala de aula. Para o 

PNLD de 1998, foi incluída uma quinta categoria, a dos recomendados com 

distinção, que seriam livros merecedores de destaque devido a propostas 

pedagógicas criativas, instigantes, e que se enquadrassem nos parâmetros exigidos 

pelo MEC. Para melhorar o processo de escolha, o Ministério da Educação passou 

a publicar nos Guias resenhas dos livros recomendados com distinção e 

recomendados (com ou sem ressalvas) e, no final do catálogo, listou os não-

recomendados.  

 Os livros do segundo segmento do Ensino Fundamental, antes denominado 

como 5ª a 8ª séries, foram avaliados pelo PNLD de 1999, em que foi eliminada a 

categoria dos não-recomendados.  

 Em 2000, é incluída para o PNLD de 2001 a distribuição de dicionários de 

Língua Portuguesa para alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

 Em 2002, o PNLD passa a distribuir livros didáticos em braille para 

estudantes com deficiência visual do ensino regular de escolas públicas. Em 2004, 

por meio da Resolução nº 40, de 24/08/2004, ficou instituído:  

 

Art. 1º Prover as escolas do ensino fundamental das redes federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como as escolas de 
educação especial públicas, comunitárias e filantrópicas, definidas 
no Censo Escolar, que prestem atendimento aos alunos portadores 
de necessidades especiais, com livros didáticos de qualidade, 
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abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia e dicionários, no âmbito do 
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (2004, p.2). 

 

 Em 2003, é criado o PNLD do Ensino Médio, distribuindo livros de Língua 

Portuguesa e Matemática a todos os alunos de turmas regulares da rede pública de 

ensino. 

 Para o PNLD de 2004, o MEC passaria a distribuir dicionários de Língua 

Portuguesa a todos os alunos do Ensino Fundamental e atlas geográfico aos alunos 

do segundo segmento e EJA. 

 Em 2007, o PNLDEM passa a distribuir livros para alunos de turmas 

regulares, de Geografia, História e Química. Foram doados, também, dicionários 

trilíngues de português, inglês e libras para alunos surdos das escolas de ensino 

fundamental e médio. Para os educandos portadores de necessidade auditiva, 

foram oferecidas cartilhas e livros de língua portuguesa em libras e em CD-ROM. 

 Em 2009, o MEC, juntamente com o FNDE, inova mais uma vez no PNLD, 

criando o PNLD de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), objetivando avaliar, adquirir e 

distribuir obras para todos os alunos do ensino fundamental do sistema educacional 

público e do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Os livros seriam escolhidos em 

2010 e chegariam às escolas para início do ano letivo de 2011. 

 No ano de 2011, através da Resolução Nº 40, de 26 de julho de 2011, o MEC 

cria o PNLD Campo, com a finalidade de oferecer livros didáticos do 1º ao 5º ano às 

escolas públicas com classes multisseriadas ou turmas seriadas, com o objetivo de 

chegarem às escolas no ano letivo de 2013. 

 O PNLDEM de 2012 contempla a distribuição de livros de todas as 

disciplinas, acrescidos de línguas estrangeiras modernas (inglês e espanhol), 

sociologia e filosofia, antes não oferecidos. Os livros de língua estrangeira foram 

oferecidos, também, aos alunos de segundo segmento do ensino fundamental.  

 Desse modo, percebemos que as várias reformulações sofridas pelo PNLD 

trouxeram benefícios à educação brasileira, para um ensino de melhor qualidade 

através dos manuais didáticos, mas o Plano ainda necessita de outras mudanças. 

Assim, Batista e Rojo (2003, p. 41) afirmam que 

 

o Programa precisa sofrer reformulações. Seja em razão da própria 
dinâmica do processo de avaliação, aquisição e distribuição de livros 
didáticos, seja em razão das alterações ocorridas, nos últimos anos, 
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no contexto educacional brasileiro, o Programa pode hoje ampliar 
suas ambições, de modo a contribuir, de maneira ainda mais 
decisiva, para a qualidade da educação brasileira. 

 

 Vimos, portanto, que o PNLD ainda necessita de sofrer modificações para 

que a utilização dos livros didáticos em sala de aula seja realizada de forma mais 

construtiva, levando o aluno a uma melhor aprendizagem. Percebemos, também, 

que o Programa leva a uma cristalização de um modelo de manual didático, 

seguindo, geralmente, as mesmas abordagens de organização e sequências de 

atividades.  

 

 

1.3 Algumas considerações sobre o livro didático de Língua Portuguesa 

 

Em uma sociedade em que os recursos tecnológicos sofrem cada vez mais 

inovações e estão mais acessíveis às pessoas, o livro didático faz-se ainda muito 

presente e, muitas vezes, o mais importante na práxis pedagógica da sala de aula. 

Esse recurso pedagógico é tido ainda como o grande referencial por professores e 

alunos, o que acaba por levá-lo a adquirir tal relevância. 

 Segundo Silva (2011, p. 47), 

 

o papel do livro didático na prática docente está voltado ao apoio à 
transmissão de conhecimentos, às tarefas realizadas em sala de 
aula, bem como ao reforço de informações que o aluno precisa, no 
momento em que está executando essas tarefas fora do ambiente 
escolar, principalmente em casa. No entanto, como afirma 
Perrenoud, tal objeto de ensino pode ser considerado também um 
entrave à prática docente, sobretudo quando a sua escolha não 
atende às especificidades da escola em que é utilizado. 

 

 Desse modo, o material pedagógico pode, também, ser visto como uma 

tarefa árdua para o professor, uma vez que a abordagem feita pelo manual didático 

pode não ser compatível com a realidade de uma dada comunidade escolar. Assim, 

o docente pode não saber lidar com a situação ou, como ocorre na maioria das 

vezes, não ter formação acadêmica para solucionar estas ocorrências. 

 A grande maioria dos docentes, muitas vezes, chega à sala de aula sem uma 

visão prática do que trabalhará, pois, em sua formação, só teve a parte teórica. Com 
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isso, não sabe como agir frente à grande diversidade cultural que encontra em sua 

sala de aula. 

 De acordo com Luquetti e Moura (2010, p. 159), “a maior parte dos 

educadores ainda não concebe a diversidade e a diferença linguística; 

consequentemente, não possui a capacidade de análise para transformar a sua 

prática pedagógica”. 

O LD funciona como uma fonte prática para o professor preparar suas aulas, 

pois, muitas vezes, não há tempo disponível para organizá-las devido a sua extensa 

carga horária de trabalho docente. Com este recurso pedagógico, fica fácil seguir 

uma sequência, um roteiro de trabalho na sala de aula, o que facilita muito a prática 

docente. No entanto, muitas vezes, o docente acaba também por perder sua voz, 

ficando subordinado aos manuais didáticos, pois não produz outros materiais 

adequados e favoráveis ao ensino de seus alunos. 

 Sabe-se também que o livro didático não é um material completo. Cabe ao 

professor fazer as adaptações necessárias em seu trabalho na sala de aula e 

mostrar a seus alunos que nem tudo o que se é abordado neste manual deve ser 

entendido como fonte de legitimidade. Assim, o educador ajudará sua clientela a ter 

uma visão crítica sobre o que lhe é imposto através dos LDs. 

 Ao professor compete, também, adequar as abordagens feitas pelo LD, que 

muitas vezes se distanciam da realidade de sua sala de aula, a fim de realizar um 

trabalho complementar no processo da aprendizagem, para promover uma reflexão 

crítica em seus alunos. 

 De acordo com Duarte e Rossi de Deo (2004, p. 03),  

 

faz-se necessário uma análise crítica, sob o aspecto do papel do 
professor, que pode e deve fazer as alterações necessárias no livro, 
de modo a tornar os assuntos úteis e relevantes para a vida do 
aluno, despertando assim o seu interesse pelo aprendizado. Para 
isso, o professor deve ter ciência da necessidade de incluir em sua 
rotina diária de trabalho momentos para a reflexão e questionamento 
sobre suas ações para poder reconstruí-las. Com isso, ele deixará 
de ser um mero transmissor de conteúdo e tornar-se-á um 
profissional envolvido e crítico. 

 

 Assim, a formação docente muito refletirá na prática pedagógica do 

professor, pois este terá uma visão mais crítica de como explorar os conteúdos e 

atividades propostos pelo livro didático, de como levar o aluno à reflexão, não sendo 
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preconceituoso com as diversas realidades encontradas no ambiente escolar. 

Portanto, deixará de ser um mero transmissor de conhecimento e passará, também, 

a ser mais crítico e reflexivo. 

 Luquetti e Moura (2010, p. 161) corroboram que 

 

aliada à elaboração de políticas públicas e educacionais que 
promovam uma orientação despreconceituosa da formação do 
professor, faz-se necessário um amplo movimento, cujo horizonte 
leve à revisão de currículos e materiais pedagógicos em todos os 
níveis de ensino, principalmente dos livros didáticos, propondo um 
redimensionamento da constituição social, sempre levando questões 
públicas à apreciação da comunidade escolar. Além disso, é 
imprescindível o estabelecimento de diretrizes para uma sólida 
formação profissional da educação, tendo como enfoque, dentre 
outras questões, as abordagens referentes à Pluralidade Cultural. 

 

Desse modo, o professor, principalmente o de Língua Portuguesa, deve ter 

em mente que poderá encontrar no LD abordagens que pouco ou nada têm a ver 

com a realidade de seus educandos. Portanto, caberá a ele adequar as atividades 

de forma que não causem discriminação em seus alunos, adequando a linguagem, 

as atividades e mostrando aos educandos que existem diversas maneiras de se 

explorar um dado conteúdo. 

Assim, não há regras ou receitas pedagógicas para se seguir na prática 

docente, visto que cada sala de aula apresenta uma realidade diferenciada, 

cabendo ao professor ter a sensibilidade de perceber as pluralidades culturais 

encontradas no espaço escolar e adequar o uso do manual didático a esta 

realidade. 

Desta forma, Batista e Rojo (2003, p. 44) afirmam: 

 

para que sua utilização se concretize nas escolas, reforçando o 
vínculo dos conteúdos com as práticas sociais e atendendo às novas 
demandas das escolas, é necessário que o livro didático seja um 
instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno, no sentido do 
domínio do conhecimento e no sentido da reflexão na direção do uso 
dos conhecimentos escolares para ampliar sua compreensão da 
realidade e instigá-lo a pensar em perspectiva, formulando hipóteses 
de solução para os problemas atuais. Isso significa colocar o livro 
didático como subsídio da escola para a consecução do objetivo de 
promover o exercício da cidadania, vale dizer, a serviço da sua 
proposta pedagógica que é, em última instância, o projeto coletivo 
necessário à constituição da identidade da unidade escolar. 
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Por isso, a formação linguística que o professor adquire em sua trajetória 

acadêmica torna-se tão importante, uma vez que adquirirá embasamento de como 

trabalhar com as diversidades linguísticas, e o entendimento de que não deve 

valorizar uma linguagem em detrimento da outra, que não existe língua melhor que 

a outra, mostrando que o que temos é uma diversidade cultural e linguística muito 

grande. Assim, os alunos, tendo sua cultura e linguagem valorizadas, poderão 

sentir-se mais à vontade e não serem vítimas do preconceito linguístico. 

 Ainda em consonância com Luquetti e Moura (2010, p. 162), 

 

a questão linguística é, sem dúvida, um dos aspectos mais 
importantes na formação do professor, pois são eles que interferem 
na relação do professor em sala de aula e na qualidade de 
assimilação do conhecimento que nela ocorre. É imprescindível que 
nos cursos de formação de professor se coloquem em debate essa 
questão. A linguagem é fundamental na atuação do professor que 
exerce um papel mediador na produção de conhecimentos. Além 
disso, a função social da escola é inquestionável. É nela que se dá e 
se amplia a competência comunicativa dos indivíduos, como meio de 
ascensão social e da necessidade de se apropriar da língua dita 
“culta”, sem perder de vista as perspectivas político-ideológicas 
envolvidas. 

 

 O professor de Língua Materna precisa resgatar nos alunos o apreço por sua 

linguagem, sempre respeitando a maneira de eles se comunicarem e mostrando 

que, em determinadas situações linguísticas, é necessário possuir o domínio da 

norma culta para se manifestarem, mas que nem por isso a deles é menos ou mais 

importante. Logo, o docente poderá trabalhar com atividades realizadas por meio da 

própria fala dos alunos e, a partir daí, enfocar as variedades linguísticas existentes.  

 Para Luquetti e Moura (2010, p. 163), 

 

o professor respeitando as manifestações linguísticas e culturais de 
seus educandos permitirá a eles conhecer os vários usos de sua 
língua, como também desenvolver o senso crítico sobre eles. Se é 
por meio da linguagem que nos constituímos – ponto de contato 
entre linguística e filosofia –, então, desconsiderar os possíveis usos 
da linguagem é negar o próprio “eu”. 

 

 Assim, vimos o LD como uma proposta de trabalho em sala de aula, não 

sendo o único e nem o mais importante recurso pedagógico, e que seu uso 

adequado caberá à forma pela qual o professor explorará suas abordagens e 

adequará à realidade de seus discentes. 
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1.4 O livro didático de Língua Portuguesa: ontem e hoje 

 

No que se refere ao ensino de Língua Portuguesa no Brasil, os materiais 

didáticos passaram por várias modificações ao longo do tempo. Segundo Fregonezi 

(1997), antes dos anos quarenta, em nosso país, existiam dois tipos desses 

materiais: uma antologia e uma gramática. Para o autor (1997, p. 128), “a antologia 

resumia-se numa coletânea de textos. Sem indicações metodológicas ou 

preparação de exercícios. A gramática era especialmente elaborada para o uso de 

alunos desse nível de escolaridade”. Assim, percebemos que mesmo nessa época o 

ensino de gramática era realizado de forma descontextualizada. 

 Os LDs de Língua Portuguesa surgem como são hoje a partir do crescimento 

da rede escolar, o que, consequentemente, levou ao aumento do número de 

professores. Com essa demanda de docentes, os cursos de Letras começaram a 

ser criados sem maiores exigências, o que implicou na má qualificação dos 

profissionais na área de Língua Portuguesa. Desse modo, ao chegarem à sala de 

aula, os docentes viam no LD a solução para seus problemas. Ainda em de acordo 

com Fregonezi (idem, p.129), 

 

para solucionar o problema aparecem os livros didáticos com tudo já 
preparado: textos selecionados com exercícios; atividades de 
redação já sugeridas; conteúdos e desenvolvimento na parte 
gramatical já sequenciados. Basta seguir o livro didático. Nesse 
contexto, o livro não é visto como um material à disposição do 
professor, mas sim como uma verdadeira “tábua da salvação”. 

 

 Nessa época, privilegiava-se o ensino da norma culta, baseado nos preceitos 

da Gramática Normativa, ou seja, ensinar língua significava aprender a teoria 

gramatical. Porém, percebemos que alguns professores ainda concebem o LD como 

uma forma de “salvação” para suas aulas de Língua Materna, pois não enfrentarão 

questionamentos ou, se enfrentarem, terão as respostas “corretas” contidas no 

manual do professor, não necessitando de uma reflexão sobre os fenômenos 

linguísticos. 

 Um enfrentamento encontrado na educação brasileira atual, e antigamente, é 

a “obrigatoriedade” – cobrada por pais, professores, governos ou alunos – em se 

utilizar o LD por completo, uma vez que se investe dinheiro em sua aquisição, seja 

dinheiro público ou de quem o adquire. Percebe-se, então, “que o livro tem que ser 



29 
 

utilizado na totalidade pelos professores. Caso contrário, há a cobrança dos pais e 

dos elementos ligados ao organismo escolar: supervisores, orientadores, diretores” 

(FREGONEZI, 1997, p. 131). Ou seja, a cobrança em se utilizar o LD por completo é 

fato que os agentes envolvidos no processo educacional consideram de suma 

importância, pois prevalece a cultura de que esse material didático é o que legitima 

o processo da aprendizagem, já que o têm como completo e detentor do 

conhecimento. 

 Para Batista (1999; p. 531),  

 

os livros didáticos são a principal fonte de informação impressa 
utilizada por parte significativa de alunos e professores brasileiros e 
que essa utilização intensiva ocorre quanto mais as populações 
escolares (docentes e discentes) têm menor acesso a bens 
econômicos e culturais. Os livros didáticos parecem ser, assim, para 
parte significativa da população brasileira, o principal impresso em 
torno do qual sua escolarização e letramento são organizados e 
constituídos. 

 

 Apesar de sabermos que o LD não é a única fonte para se realizar o trabalho 

com Língua Materna, muitos educadores buscam nele métodos eficazes para 

conduzirem e alcançarem uma aprendizagem considerada por eles como mais 

“produtiva”. 

 O uso do livro didático na escola é fato que se faz presente ao longo da 

história da educação e, inclusive, para muitas pessoas, o sucesso escolar não 

ocorre sem esse instrumento de apoio. 

 O manual didático conta com dois leitores específicos, que são o professor e 

o aluno, sendo que aquele tem o direito de escolhê-lo, de encontrar respostas para 

as necessidades específicas do educando, enquanto este, apesar de ser visto como 

leitor alvo, não tem direito de escolha e sim de usá-lo de forma impositiva. 

 De acordo com Silva (2009, p.112), “no currículo, o livro didático assume 

papel de principal controlador: orienta os conteúdos a serem ministrados, a 

sequência deles, as atividades de aprendizagem, a avaliação do desempenho dos 

alunos”. Assim, ele passa a ser a principal fonte de transmissão do conhecimento. 

 O livro didático não pode ser considerado como única ferramenta a ser 

utilizada no processo ensino-aprendizagem. Cabe ao professor ter a consciência de 

que ele é apenas um suporte pedagógico e não um manual completo e 

diversificado. 
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 Segundo Silva (2009, p.113), 

 

a importância do livro didático não está apenas no papel que ele 
exerce no processo ensino-aprendizagem, mas, também, pela função 
política e ideológica que cumpre como ferramenta do sistema 
educacional, o qual, como diria Bourdieu, tem, além de suas funções 
específicas, as de operar como um aparelho ideológico do estado, no 
caso o Estado brasileiro, tendo em vista a atuação deste em relação 
ao livro didático. 

 

 Verificamos que as mudanças que fortalecem o livro didático, no entanto, 

ainda são objeto de controvérsias. As diversas leituras que ele provoca revelam a 

complexidade de sua natureza e, consequentemente, a possibilidade de ser usado 

para muitos fins. Mas a ideia de que se resume apenas a um poderoso e eficiente 

instrumento pedagógico, utilizado por grupos sociais hegemônicos que, por 

intermédio dele, perpetuam seus valores, sua ideologia, sua cultura, pode ser 

considerada uma meia-verdade. 

 Mesmo sabendo que se trata de um produto que obedece a regras de 

mercado e/ou do governo vigente, que o saber nele presente é o saber oficial 

imposto pelo poder, não se pode esquecer o uso que professores e alunos fazem 

desse instrumento. Esse material pedagógico pode, perfeitamente, servir como uma 

ferramenta de trabalho adequada às necessidades de um ensino crítico e 

autônomo. Assim, cabe ao professor sua escolha e, exclusivamente a ele, a escolha 

dos métodos de trabalho. 

 

 

1.5 Vantagens e desvantagens sobre o uso do livro didático 

 

 Sabe-se que o livro didático ainda é o material mais utilizado pelo professor 

em sua prática pedagógica. Assim, como todo instrumento de trabalho, ele traz 

vantagens e desvantagens para o processo de ensino-aprendizagem, visto que 

caberá aos educadores saberem como se posicionar frente a este manual para que 

sua utilização seja realizada de maneira produtiva. 

 Para Souza (2011), o livro didático funciona como uma “arma” que os 

professores têm em suas mãos no processo da aprendizagem, cabendo a eles ter 

habilidade e bom senso para realizar um bom trabalho a partir desse material. 
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 Uma das vantagens ao se utilizar o LD está em ele poder auxiliar os 

educandos ao estudarem fora do ambiente escolar, pois podem buscar nesse 

material a resposta para suas dúvidas. Outro fator favorável em relação aos 

manuais didáticos é que muitos deles trazem atividades de intertextualidade com 

outras obras, levando o aluno a ampliar sua bagagem cultural. Muitos dos LDs 

trazem, também, em seu formato, recursos que podem aguçar a curiosidade dos 

alunos na abordagem de determinado conteúdo quando, por exemplo, trabalham 

com temas que levam a pesquisas em laboratórios de informática, ou seja, 

contextualizam os ensinamentos e aproximam o educando de sua realidade 

extraescolar.  

 O uso do LD em sala de aula pode trazer benefícios ao professor, pois ele 

pode trocar ideias com outros colegas que utilizam o mesmo livro, a fim de fazer 

com que suas aulas tornem-se mais produtivas e dinâmicas.  

 Porém, os manuais didáticos também podem trazer desvantagens ao 

processo de ensino-aprendizagem. A começar que as abordagens realizadas no LD 

partem da visão de seu autor, o que traz, através de seu discurso, uma ideologia 

incorporada. Desse modo, os conteúdos são colocados, muitas vezes, como 

absolutos e não levam os educandos a refletirem sobre eles. Souza (2011, p. 27) 

ressalta que o LD é visto como “o lugar do saber definido, pronto, acabado, correto 

e dessa forma, fonte última (e às vezes, única) de referência”. 

Ao se tratar do ensino de Língua Materna, o uso dos LDs pode não ser tão 

eficaz, uma vez que esse material é produzido de forma a atender as classes de 

forma generalizada, podendo estar distante da realidade de muitos alunos e, dessa 

maneira, não alcançar suas expectativas. O trabalho com os fenômenos linguísticos 

é feito, também, de forma fragmentada/isolada, em que não se valoriza a língua 

como um todo integrado e em uso, priorizando sempre a língua culta. 

 O LD pode, na grande maioria das vezes, funcionar como fonte de 

legitimação do conhecimento, posto que grande parte dos educadores que o 

utilizam passam para seus alunos que tudo o que é abordado por esse recurso 

pedagógico é correto e está livre de erros, tornando-o assim como legítimo. 

 Dessa maneira, o LD pode inibir a criatividade de alguns docentes, pois 

muitos deles o veem como o único material a ser utilizado em suas aulas, fazendo 

com que elas sejam mais cansativas para os alunos e, consequentemente, menos 
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produtivas. Assim, o manual didático passa a limitar as ações do professor e acaba 

por calar a sua voz no processo da aprendizagem (CORACINI, 2011). 

 Se os docentes não souberem como fazer o uso consciente desse material – 

sabendo que ele pode trazer abordagens muito distantes de sua clientela –, poderão 

tornar o processo da aprendizagem ineficaz, uma vez que o LD trabalhado pode 

estar muito distante da realidade cultural e escolar de seus alunos e podem, 

também, perder sua voz em suas aulas e serem comandados pelo LD. 

 Embora as desvantagens apresentadas, o livro didático ainda permanece 

sendo o recurso pedagógico mais utilizado em sala de aula, por isso, cabe aos 

professores fazerem as adaptações necessárias para que seu uso seja realizado de 

forma eficaz, tornando o processo da aprendizagem mais produtivo. 

 Cabe também salientar que não existe um material completo e que nenhum 

LD atenderá as necessidades de todas as classes. O manual didático é apenas uma 

sugestão de trabalho e não uma receita a ser seguida. Desse modo, cabe ao 

professor saber o momento certo de utilizá-lo, fazendo dele um material 

complementar de suas aulas e não o mais importante ou o único. 
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2 PRESSUPOSTOS DA ANÁLISE DO DISCURSO E O LIVRO DIDÁTICO 

 

 Neste capítulo, traçaremos determinados conceitos da teoria da Análise do 

Discurso (AD) que fundamentarão algumas abordagens de nossa pesquisa. Para 

isso, faremos certas considerações sobre a AD, uma breve reflexão e conceituação 

no que concerne a texto e discurso, uma contextualização sobre a relação entre 

discurso e ideologia e a relação entre ideologia e os livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Acreditamos, pois, que tais abordagens são significativas para um 

estudo sobre os livros didáticos de Língua Portuguesa.  

 

 

2.1 Algumas considerações sobre a Análise do Discurso 

 

 É a partir dos anos 50 que a Análise do Discurso se constitui como ciência. 

São com os trabalhos de Harris, Jakobson e Benveniste que começam a se 

distinguir as diferenças entre as linhas de AD europeia e francesa. 

 Para Mussalim (2000, p. 113), 

 

o que diferencia a Análise do Discurso de origem francesa da 
Análise do Discurso anglo-saxã, ou comumente chamada de 
americana, é que esta última considera a intenção dos sujeitos numa 
interação verbal como um dos pilares que a sustenta, enquanto a 
Análise do Discurso francesa não considera como determinante 
essa intenção do sujeito; considera que esses sujeitos são 
condicionados por uma determinada ideologia que predetermina o 
que poderão ou não dizer em determinadas conjunturas histórico-
sociais. 

 

 A Análise do Discurso francesa ganha maior relevância a partir da década de 

60 e tem como objeto de estudo o discurso, sendo este um vínculo entre a língua e 

a ideologia. A instituição dessa disciplina nasce, segundo afirma Brandão (2004, 

p.16), “sob a égide do estruturalismo [...] em torno de uma reflexão sobre a 

‘escritura’, uma articulação entre a linguística, o marxismo e a psicanálise”. Sendo 

assim, a Análise do Discurso teve como base a interdisciplinaridade, visto que era 

objeto de estudo de vários pesquisadores (BRANDÃO, 2004). 

É através dos estudos de Michel Pêcheux que a teoria da AD vai-se 

difundindo cada vez com maior relevância. Pêcheux, em seus métodos, buscava 
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associar o materialismo histórico à Psicanálise e à Linguística. Assim, a AD forma-

se a partir de três domínios disciplinares, que são o Marxismo, a Psicanálise e a 

Linguística (ORLANDI, 2002). 

 Desse modo, em consonância com Orlandi (2002, p. 20), a Análise do 

Discurso 

 

interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca 
da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, 
trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 
inconsciente sem ser absorvida por ele. 

 

 Assim, a AD trata a língua em seu processo histórico, na interação com o 

mundo, a língua estabelecendo sentido e não como um sistema abstrato. Para 

Orlandi (2002, p.25) “a linguagem é linguagem porque faz sentido. E a linguagem só 

faz sentido porque se inscreve na história”. 

Numa perspectiva de estender a linguagem aos campos extralinguísticos, 

explicitando sua relação com o socioideológico, Michel Pêcheux, na década de 60, 

questiona criticamente a linguística estruturalista. Para esse filósofo, “a instituição 

da AD [...] exige uma ruptura epistemológica, que coloca o estudo do discurso em 

um outro terreno em que intervêm questões teóricas relativas à ideologia e ao 

sujeito” (MUSSALIM, 2000, p. 105). 

Pêcheux – a partir dos estudos do filósofo Althusser – contribui, portanto, com 

os estudos linguísticos ao desenvolver a ideia de que a linguagem é campo 

privilegiado em que a ideologia se materializa. Em sua análise do discurso, ele 

demonstra os embates ideológicos que ocorrem no funcionamento da linguagem. 

Assim, há a concepção de uma “semântica do discurso” em vez de uma “semântica 

linguística” (MUSSALIM, 2000, p. 105). 

A psicanálise contribui para a formação das bases da AD, a partir das leituras 

que Lacan faz dos estudos de Freud sobre o conceito de sujeito. Já se sabe que as 

questões relativas ao sujeito interessam à AD, pois é ele quem marca as 

circunstâncias em que o discurso acontece. 

Para a psicanálise, o sujeito não é uma “entidade homogênea”, mas dividido 

entre o consciente e o inconsciente – este sendo o “lugar desconhecido, estranho, 
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de onde emana o discurso do pai, da família, da lei, enfim do Outro e em relação ao 

qual o sujeito se define, ganha identidade” (MUSSALIM, 2000, p. 107). 

Assim, segundo Medeiros (2012, p. 24), 

 

a AD não é apenas uma forma de leitura usada para decodificar um 
texto, ela refere-se a um conjunto de procedimentos analíticos que 
envolvem diferentes saberes e práticas do conhecimento. Usada na 
busca da dinâmica do pensamento e seus efeitos sociais e na 
produção de verdade, a AD é recorrida com a intenção de se 
compreender aquilo que está além do linguístico. 

 

Percebe-se, pois, que a Análise do Discurso busca estudar a linguagem não 

só como função interna ou um sistema abstrato, mas sim em seu processo histórico. 

De acordo com Orlandi (2002, p.16), a AD trabalha com a “língua no mundo, com 

maneiras de significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos 

enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de 

uma determinada forma de sociedade”. Dessa maneira, a linguagem está 

relacionada à sua exterioridade, sendo uma ação transformadora que o homem 

estabelece com sua realidade social, em que a língua estabelece sentido. 

 

 

2.2 Uma breve reflexão entre discurso e texto 

 

 São várias as áreas das ciências que promovem estudos referentes a texto e 

discurso. Algumas os constituem como termos diferentes e outras como 

equivalentes. Nessa pesquisa, tomaremos texto e discurso como objetos diferentes, 

mas interligados no funcionamento da língua, e nos basearemos na AD para 

conceituá-los. 

 O texto, às vezes, é uma entidade complexa de significação e, para 

entendermos seu funcionamento, é necessário que se considerem suas várias 

formas de realização. Desse modo, texto “não é uma unidade de análise formal, 

mas pragmática, pois o texto é o lugar, o centro comum que se faz no processo de 

interação entre falante e ouvinte, autor e leitor” (ORLANDI, 1987, p.180). A AD 

trabalha, no entanto, com o sentido que o texto possui e não com o conteúdo 

estabelecido por ele. 
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 Dessa maneira, o texto pode ser considerado uma frase, uma palavra ou um 

conjunto de palavras, o que pode, também, ser efetivado nas modalidades oral ou 

escrita. Assim, o texto se manifesta no discurso, pois é analisado a partir de suas 

condições de produção, sendo um objeto linguístico-histórico, pois a produção de 

seus sentidos está arraigada na História (ORLANDI, 1987). Logo, é por meio do 

texto que se chega ao discurso. 

 Já o discurso é “o lugar de intermediação entre a língua e a fala” 

(GUIMARÃES, 2012, p.88). Ele nada mais é do que o uso da palavra em situações 

de comunicação, como forma de prática social, que leva em consideração todas as 

condições externas à sua produção (língua, ideologia, história, meio, etc.). Orlandi 

(2002, p.15) diz que 

 

a Análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 
língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr 
por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, 
prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 
homem falando. 
Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo 
sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 
constitutivo do homem e da sua história. 

 

 Percebe-se, portanto, que é por meio da linguagem e da realidade social do 

ser humano que se dá o discurso, na interação do sujeito falante com o mundo, e é 

nesse discurso que surge a ideologia. Para Maingueneau (2001, p.15), o discurso é 

“uma dispersão de textos cujo modo de inscrição histórica permite definir como um 

espaço de regularidades enunciativas”. 

A linguagem enquanto discurso é interação, funcionando como um modo de 

produção social, em que não é dotada de neutralidade. Ainda em consonância com 

Orlandi (1987, p.108), “o discurso caracteriza-se como o que vem a mais, o que vem 

depois, o que se acrescenta. Em suma, o secundário, o contingente”. 

 Assim, segundo a AD, os indivíduos falam com o intuito de mostrar sua 

capacidade de significar e significar-se, portanto, o discurso é uma ação do sujeito 

sobre o mundo. 
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2.3 Discurso e Ideologia 

 

Várias são as concepções de ideologia utilizadas no que se refere aos estudos 

no campo da linguagem, como a de Marx e Engels, Althusser e Chaui.1  

Assim, para Marx e Engels (apud Brandão 2004, p.22),  

 

o termo “ideologia” parece estar reduzido a uma simples categoria 
filosófica de ilusão ou mascaramento da realidade social, isso 
decorre do fato de se tomar, como ponto de partida para a 
elaboração de sua teoria, a crítica ao sistema capitalista e o 
respectivo desnudamento da ideologia burguesa. A ideologia a que 
ele se refere é, portanto, especificamente a ideologia da classe 
dominante. 

 

 Para Althusser (apud Brandão, 2004), em sua obra Ideologia e aparelhos 

ideológicos do Estado (1970), a classe dominante produz mecanismos que levam à 

reprodução de condições ideológicas, materiais e políticas de exploração, a fim de 

manter sua dominação sobre as classes. Desse modo, aparece o Estado tentando 

obrigar as classes dominadas a submeter-se a essas relações. Althusser coloca que 

são criados, dessa maneira, os Aparelhos Ideológicos pelo Estado – AIE –, que 

“funcionam de um modo massivamente prevalente pela ideologia, embora 

funcionando secundariamente pela repressão, mesmo que no limite, mas apenas no 

limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada ou até simbólica”. (apud Brandão, 

2004, p.23) 

 Já para Chaui, a ideologia organiza-se  

 

como um sistema lógico e coerente de representações (ideias e 
valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e 
como devem pensar, o que devem valorizar, o que devem sentir, o 
que devem fazer e como devem fazer. (apud Brandão, 2004, p.22) 

 

 Percebe-se, assim, que é através de condições discursivas que a ideologia 

age, transformando os indivíduos em sujeitos que acabam por adquirir suas 

características ideológicas, sendo nesse discurso que se podem identificar traços 

ideológicos do sujeito. 

                                            
1
 Portanto, não nos ateremos de forma mais profunda neste conceito, visto que não é o foco principal 

de nossa pesquisa. 
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Todo discurso traz consigo uma intencionalidade, seja de forma clara ou 

oculta, por mais imparcial que o autor tente ser na sua argumentação, com a 

finalidade de persuadir alguém acerca do que se considera verdade. Esta 

intencionalidade pode estar contida no discurso de quem escreve, porém 

influenciada por determinadas entidades, classes sociais, governos e outros. 

A própria linguagem utilizada nos discursos é dotada de ideologia, mesmo que 

seja empregada de forma bem sutil, o que, às vezes, já é intencional. Brandão 

(2004, p.9), aludindo a Bakhtin, ressalta que 

 

a palavra é o signo ideológico por excelência, pois, produto da 
interação social, ela se caracteriza pela plurivalência. Por isso é o 
lugar privilegiado para a manifestação da ideologia; retrata as 
diferentes formas de significar a realidade, segundo vozes e pontos 
de vista daqueles que a empregam. Dialógica por natureza, a 
palavra se transforma em arena de luta de vozes que, situadas em 
diferentes posições, querem ser ouvidas por outras vozes. 

 

Citelli (2005, p.6) afirma “que o elemento persuasivo está colocado ao discurso 

como a pele ao corpo. É muito difícil rastrearmos organizações discursivas que 

escapem à persuasão...”. 

Fiorin (2007, p.29) argumenta que 

 

não há um conhecimento neutro, pois ele sempre expressa um 
ponto de vista de uma classe a respeito da realidade. Todo 
conhecimento está comprometido com os interesses sociais. Esse 
fato dá uma dimensão mais ampla ao conceito de ideologia; ela é 
uma “visão do mundo”, ou seja, o ponto de vista de uma classe 
social a respeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, 
justifica e explica a ordem social. Daí podemos deduzir que há 
tantas visões de mundo numa dada formação social quantas forem 
as classes sociais. 

 

Todo texto, escrito ou falado, contém um enunciador incorporado e possui a 

voz de determinado sujeito, que está além do texto, e que Maingueneau (2001) 

define como ethos. Para Roland Barthes (apud MAINGUENEAU, 2001, p.98), as 

características desse ethos  

 

são os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório 
(pouco importa sua sinceridade) para causar boa impressão: são os 
ares que assume ao se representar. [...] O orador enuncia uma 
informação e ao mesmo tempo diz: eu sou isto, eu não sou aquilo”. 
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No entanto, o ethos torna-se característica também do texto escrito, que traz 

uma intencionalidade incorporada, o posicionamento implícito de determinado 

sujeito. Maingueneau (2001, p.98) afirma que o ethos  

 

é válido para qualquer discurso, mesmo para o escrito. Com efeito, o 
texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom que dá 
autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir uma 
representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do 
corpo do autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância 
subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito. 

 

Logo, nenhum discurso é isento de intencionalidade, de ideologias, de 

posicionamentos de determinadas instituições e indivíduos. Todo discurso traz 

enunciados já referidos em outros, quer implícitos ou não. 

Bakhtin (apud FAIRCLOUGH 2001, p.134) argumenta que 

 

nossa fala... é preenchida com palavras de outros, variáveis graus 
de alteridade e variáveis graus do que é de nós próprios, variáveis 
graus de consciência e de afastamento. Essas palavras de outros 
carregam com elas suas próprias expressões, seu próprio tom 
avaliativo, o qual nós assimilamos, retrabalhamos e reacentuamos.  

 

O discurso permite que os indivíduos ajam sobre o mundo, sobre outras 

pessoas, sobre classes sociais, estabelecendo (pré)conceitos e transformando o 

meio social. No entanto, ele traz ideologias que caracterizam determinados grupos 

sociais e que estigmatizam outros. 

Dessa forma, Fairclough (2001, p.91) diz que 

 

o discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da 
estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o 
restringem: suas próprias normas e convenções, como também 
relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. O 
discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, 
mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo 
em significado. 

 

Percebe-se, portanto, que não existe discurso que seja isento de 

intencionalidade, de ideologias, pois sempre há determinada intenção por parte de 

quem o produz. A própria linguagem utilizada para a construção de tal discurso gera 

esse caráter ideológico, visto que 
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a linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, não 
podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os processos 
que a constituem são históricos-sociais. Seu estudo não pode estar 
desvinculado de suas condições de produção (BRANDÃO, 2004, 
p.11). 

 

 A partir destas abordagens, consideramos necessário analisar como se 

caracteriza esse processo ideológico nos livros didáticos de Língua Portuguesa, que 

é o objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

 

2.4 A ideologia e os livros didáticos de Língua Portuguesa 

 

 O manual didático define-se por ser um instrumento muito utilizado na sala de 

aula por professores e alunos, como aquele que é voltado para o ensino de 

determinado conteúdo de uma disciplina. Portanto, o LD acaba por transmitir um 

conjunto de ideias que privilegiam uma dada cultura, geralmente a das classes mais 

favorecidas socialmente, o que acaba por apresentar a maneira pela qual o 

conteúdo deve ser ensinado. 

O livro didático de língua portuguesa aborda questões que visam atender às 

classes de forma generalizada. No entanto, faz uso de uma linguagem pertencente 

às camadas mais favorecidas socialmente, valorizando, assim, o discurso 

dominante. Tal domínio não parte de uma visão defendida apenas por um autor, 

uma vez que toda pessoa tem, de certa forma, seu discurso influenciado a partir de 

outros já existentes.  

De acordo com Citelli (2005, p.37), 

 

ao falarmos, somos também falados por grandes unidades de 
linguagem que carregam consigo temas, problemas, valores, 
conceitos. Deste modo, “nossas opiniões” podem não ser tão nossas 
como imaginamos. A “nossa opinião” quase sempre resulta de 
cruzamentos, muitos deles pouco percebidos, outros nem sequer 
identificados neste enorme fluxo representado pelas formações 
discursivas e seus múltiplos envolvimentos. 

 

Assim, toda obra, didática ou não, possui uma intencionalidade, um discurso 

provido de ideologia, que quer atingir um determinado objetivo e construir conceitos 
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dominantes. Para Maingueneau (2001, p.63), “falar é uma forma de ação sobre o 

outro e não apenas uma representação do mundo”. 

No âmbito do livro didático, a ideologia recai sobre o ensino da linguagem 

culta, utilizada pelos clássicos e pela classe dominante, e não leva em consideração 

a pluralidade linguística de sua clientela, fazendo com que os alunos de classes 

menos favorecidas sintam-se marginalizados e desconhecedores daquele contexto. 

Citelli (2005, p.66) afirma que 

 

o problema com tal modalização da linguagem é que ficamos diante 
de obras que pouco ou nada têm a ver com a realidade da maioria 
das crianças, refletindo quase sempre padrões de vida de uma certa 
classe média que vive nos grandes centros urbanos. Verifica-se que 
os textos didáticos, conquanto nascidos para a “neutra” função de 
alfabetizar, de servir como fonte de leitura, trazem consigo variáveis 
ideológicas, de configuração de valores culturais, sociais, históricos, 
em consonância com os mais tradicionais mecanismos de 
persuasão. 

 

Por ser, na maioria das vezes, o único recurso de informação utilizado na 

escola, o livro didático acaba sendo visto como fonte de legitimidade, como 

instância máxima de saber. Portanto, a linguagem que o constitui faz com que os 

alunos a apreendam como única e sistemática, sendo o saber adquirido de forma 

pronta, mecânica e acabada, não havendo o devido rendimento na aprendizagem. 

As abordagens trazidas por ele são também, muitas vezes, superficiais e 

descontextualizadas, o que contribui para a alienação de seus usuários. 

O professor deve ter a consciência de que o aluno, ao ir para escola, já 

conhece e faz uso da Língua Materna. No ambiente escolar, irá apenas conhecer 

outras variedades. Assim, não há uma modalidade de linguagem melhor ou pior que 

a outra, mas registros diferentes. 

De acordo com Azeredo (2007), toda língua natural, ou seja, aquela que uma 

criança cresce ouvindo os adultos de seu ambiente social falarem, apresenta 

diversidade em seu uso, tanto no campo lexical quanto no gramatical. Segundo o 

autor (apud GAVAZZI, 2007, p.31),  

 

compreender a diferença, ser capaz de analisá-la e lidar com elas 
nas relações interpessoais é um grande passo para uma bem 
sucedida política de ensino de leitura e da produção escrita na 
língua materna (...). Uma pedagogia da língua baseada numa 
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depreciação linguística e sociocultural do aprendiz gera insegurança, 
amesquinha a autoestima e só produz silêncio.  

 

Dessa forma, é fundamental a maneira como a escola trabalha com as 

variedades linguísticas, pois, se valorizar somente a linguagem culta, poderá causar 

alienação e discriminação dos usuários que fogem ao uso padrão. 

A linguagem utilizada nos livros didáticos pode ser considerada ideológica, 

pois estabelece e mantém relação de dominação. O discurso neles abordado é 

baseado na linguagem culta, utilizada pela classe dominante, deixando, pois, de 

abordar outras variedades linguísticas, o que acaba por discriminar as demais 

classes. 

Segundo Fairclough (2001, p.125), 

 

[...] na educação, os grupos dominantes também parecem exercer 
poder mediante a constituição de alianças, integrando e não 
simplesmente dominando os grupos subalternos, ganhando seu 
consentimento, obtendo um equilíbrio precário que pode ser 
enfraquecido por outros grupos, e fazem isso em parte por meio do 
discurso e mediante a constituição de ordens discursivas locais. 

 

Nos livros didáticos de Língua Portuguesa, a grande maioria dos textos 

utilizados como exemplos para a construção do saber são retirados dos clássicos 

autores que, por sua vez, fazem uso de um vocabulário rebuscado e inacessível à 

grande maioria dos alunos de classe social menos favorecida. 

Assim, o que seria fonte de aquisição de aprendizagem passa a ser, de certa 

forma, fonte de discriminação, uma vez que a maioria dos indivíduos em questão 

passam a sentir-se alienados no processo de aprendizagem. 

Para Soares (1986, p.6), 

 

grande parte da responsabilidade por essa incompetência deve ser 
atribuída a problemas de linguagem: o conflito entre a linguagem de 
uma escola fundamentalmente a serviço das classes privilegiadas, 
cujos padrões linguísticos usa e quer ver usados, e a linguagem das 
camadas populares, que essa escola censura e estigmatiza, é uma 
das principais causas do fracasso dos alunos pertencentes a essas 
camadas, na aquisição do saber escolar. 

 

Os livros didáticos deveriam abordar questões que levassem os alunos à 

reflexão, a fim de formar novos conceitos, compreender enunciados e reconstruí-los, 

ou seja, despertar uma visão crítica sobre os fatos e o mundo. 
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Dessa forma, apesar de os livros didáticos estarem passando por 

determinadas reformulações, ainda prevalece na sua elaboração a perspectiva 

tradicional, em que se considera “certo” ou “errado” o uso de determinadas 

colocações, de acordo com as regras prescritas pela Gramática Tradicional. 

Portanto, a questão ideológica está presente na elaboração desse suporte 

didático, que sequer leva em consideração a realidade de seu usuário. 

Segundo Chopin (apud Cassiano, 2007, p. 20), 

 

o livro didático constitui, assim, poderosa ferramenta de unificação – 
até de uniformização – nacional, linguística e ideológica. O poder 
político se vê forçado a controlar estreitamente, e até a orientar em 
seu proveito, sua concepção e seu uso. 

 

A formulação dos livros didáticos deveria basear-se na perspectiva da 

linguística funcional, que se preocupa em estudar a língua valorizando sua 

pluralidade cultural, seus diversos contextos de uso. Para os funcionalistas, a 

linguagem é uma atividade sociocultural e sua estrutura serve a uma função 

cognitiva ou comunicativa. 

Ainda de acordo com os funcionalistas, a língua é um instrumento de interação 

social que serve para estabelecer relações comunicativas entre seus usuários. Para 

eles, a gramática se constrói a partir do ato comunicativo, do discurso, sendo, pois, 

a língua um instrumento maleável. A gramática funcional leva em consideração, 

também, os fatores internos e externos da língua. 

Assim a mudança e a variação estão sempre presentes nos usos linguísticos, 

em que o significado é dependente do contexto. A língua é, portanto, maleável e 

permite desvios gramaticais no ato comunicativo, considerados, até então, erros 

pela Gramática Tradicional. 

De acordo com Cunha (in MARTELOTTA, 2008, p.158), 

 

na análise de cunho funcionalista, os enunciados e os textos são 
relacionados às funções que eles desempenham na comunicação 
interpessoal. Ou seja, o funcionalismo procura essencialmente 
trabalhar dados reais de fala ou escrita retirados de contextos 
efetivos de comunicação, evitando lidar com frases inventadas, 
dissociadas de sua função no ato da comunicação. 
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Dessa forma, se as políticas de reformulação dos livros didáticos 

proporcionassem um estudo baseado em fatos do cotidiano, levariam aos 

professores e aos alunos melhorias no processo ensino-aprendizagem, pois 

trabalhariam com fatos associados ao contexto dos educandos. A partir dessa 

abordagem, o aluno perceberia que ele já é conhecedor de sua própria língua e, 

apenas, conheceria outras colocações de uso. Logo, estabelecerá relações 

propostas no ato comunicativo, não sendo um mero decodificador dos enunciados. 

Segundo Maingueneau (2001, p.20), “compreender um enunciado não é 

somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes muito 

diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que não é um dado 

preestabelecido e estável”. 

Percebe-se que, muitas vezes, há uma preocupação na escolha do livro 

didático, porém, esquece-se de levar em consideração que a escola, principalmente 

a pública, possui uma clientela diversificada e desconsideram-se as variedades 

linguísticas no momento dessa escolha. 

Soares (apud GATTI JUNIOR, 2004, p.32) aponta que 

 

muitos e vários olhares vêm sendo lançados sobre o livro didático 
nos últimos anos: um olhar pedagógico, que avalia qualidade e 
correção, que discute e orienta a escolha e o uso; um olhar político, 
que formula e direciona processos decisórios de seleção, 
distribuição e controle; um olhar econômico, que fixa normas e 
parâmetros de produção, de comercialização, de distribuição. Avaliar 
qualidade e correção, orientar escolha e uso, direcionar decisões, 
fixar normas... são olhares que prescrevem, criticam ou denunciam; 
por que não um olhar que investigue, descreva e compreenda? 
Olhar que afaste o "dever ser" ou o "fazer ser", e volte-se para o 
"ser" - não o discurso sobre o que "deve ser" a pedagogia do livro 
didático, a política do livro didático, a economia do livro didático, mas 
o discurso sobre o que "é", o que "tem sido", o que "foi" o livro 
didático. 

 

Faz-se necessário, portanto, que a escolha do livro didático seja realizada de 

forma que reflita a real função desse amparo pedagógico, que é servir de base ao 

ensino, a fim de formar cidadãos críticos e reflexivos, e não ser visto como fonte de 

discriminação, constituído por um discurso que foge ao contexto linguístico dos 

educandos. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

 Neste capítulo abordaremos questões que levam a uma melhor reflexão 

sobre a importância de se trabalhar com alguns preceitos da Linguística na 

formação do professor, a fim de torná-lo um educador mais reflexivo quanto ao 

ensino de Língua Materna e menos preso aos preceitos do ensino de língua 

baseado na Gramática Tradicional.  

 Discutiremos, pois, algumas importantes concepções e objetivos do ensino 

de Língua Materna, as concepções de linguagem e gramática e as contribuições da 

Educação Linguística na formação do professor de Língua Portuguesa. 

 

 

3.1 Os objetivos do ensino de Língua Materna 

 

 Ao chegar à sala de aula, é importante que o educador tenha a consciência 

de que os alunos já dominam sua Língua Materna e que ele apenas os auxiliará a 

reconhecer as variedades e particularidades dessa língua, a pluralidade de 

discursos existentes em nossa comunicação. Assim, traçaremos aqui alguns 

objetivos, considerados por nós importantes, para que este ensino de Língua 

Materna seja produtivo. 

 O primeiro deles está baseado na premissa de que o ensino de língua deve 

desenvolver a competência comunicativa dos usuários dessa língua, ou seja, 

prepará-los para que utilizem a língua nas suas diversas situações de comunicação. 

De acordo com Travaglia (2009, p. 17), a competência comunicativa implica duas 

outras competências: a gramatical ou linguística e a textual: 

 

a competência gramatical ou linguística é a capacidade que tem 
todo usuário da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor) de gerar 
sequências linguísticas gramaticais, isto é, consideradas por esses 
mesmos usuários como sequências próprias e típicas da língua em 
questão. Aqui não entram julgamentos de valor, mas verifica-se tão-
somente se a sequência (orações, frases) é admissível, aceitável 
como uma construção da língua. Essa competência está ligada ao 
que Chomsky chamou de “criatividade linguística”, que é a 
capacidade de, com base nas regras de língua, gerar um número 
infinito de frases gramaticais. 
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A competência textual é a capacidade de, em situações de 

interação comunicativa, produzir e compreender textos considerados 
bem formados, valendo-se de capacidades textuais básicas. 
(TRAVAGLIA, 2009, p.17-18) 

  

De acordo com os PCN (1998), outro objetivo importante no trabalho com o 

ensino de Língua Materna está em conhecer e valorizar as variedades linguísticas 

de nosso idioma, a fim de evitar preconceitos linguísticos. Assim, o professor 

necessita desenvolver um trabalho em que mostrará aos alunos que cada um deles 

vem de uma comunidade linguística diferente e com suas particularidades, porém, 

de que nenhuma delas é melhor ou pior que a outra e sim que ocorrem registros 

distintos. 

 Outro objetivo considerado de suma importância pelo PCN, ao se ensinar 

Língua Materna, é desenvolver o domínio da expressão oral e escrita nas diversas 

situações de uso. É comum que se priorize o trabalho com a escrita nas aulas de 

Língua Portuguesa, mas faz-se necessário que este paradigma seja quebrado e que 

os professores de língua passem a trabalhar também com as outras modalidades, 

como a oral. Tal importância deve-se ao fato de que, ao ir para a escola, o 

educando já tem maior contato com a oralidade e, dessa forma, não fica à mercê no 

processo da aprendizagem. É relevante, também, porque auxilia no processo de 

inclusão social, leva à reflexão sobre as variedades linguísticas e desenvolve as 

capacidades cognitivas, uma vez que trabalha com as adequações de uso. 

 Dessa maneira, os PCN (1998, p. 32) de Língua Portuguesa abordam, 

também, outros objetivos para o ensino de Língua materna no Ensino Fundamental: 

 

 utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na 
leitura e produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas 
demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos 
e expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do 
discurso; 

 utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a 
realidade, operando sobre as representações construídas em várias 
áreas do conhecimento: 
       * sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer 
uso de informações contidas nos textos, reconstruindo o modo pelo 
qual se organizam em sistemas coerentes;  
       * sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional dos 
textos, identificando aspectos relevantes, organizando notas, 
elaborando roteiros, resumos, índices, esquemas etc.; 
       * aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos pela 
ampliação do léxico e de suas respectivas redes semânticas; 
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 analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o 
próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos: 
       * contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes 
opiniões; 
       * inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto; 
       * identificando referências intertextuais presentes no texto; 
       * percebendo os processos de convencimento utilizados para 
atuar sobre o interlocutor/leitor; 
       * identificando e repensando juízos de valor tanto 
socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto histórico-culturais 
(inclusive estéticos) associados à linguagem e à língua; 
       * reafirmando sua identidade pessoal e social. 

 reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como 
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na 
elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros 
grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades; 

 usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
análise linguística para expandir sua capacidade de monitoração das 
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica. 

 

Com a leitura acima, podemos perceber que os objetivos para o ensino de 

Língua Materna nos levam a refletir sobre um ensino pautado na competência 

linguística e que faça com que o educando possa inserir-se no meio social do qual 

faz parte. Assim, o processo de ensino-aprendizagem não está centrado nos 

métodos tradicionais, em que o aluno é um sujeito passivo e o ensino mecânico. O 

processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna deve levar o aluno a utilizar a 

língua de forma que seja sujeito ativo de sua história que, por meio da utilização da 

linguagem, possa ser um “poliglota na sua própria língua” (BECHARA, 1987, p. 13). 

 

 

3.2 As concepções de linguagem 

 

 Ao se trabalhar com as questões relacionadas ao livro didático, não 

poderíamos deixar de abordar questões relacionadas à língua, à linguagem e ao 

ensino de Língua Materna. 

 Entende-se por língua o veículo responsável pela comunicação humana, uma 

ação social, ideológica, sendo heterogênea e maleável, evoluindo ao longo de 

nossa interação verbal e da história. Para Possenti (2004, p. 50), “língua é o 

conjunto de variedades utilizadas por uma determinada comunidade, reconhecidas 

como heterônimas. Isto é, formas diversas entre si, mas pertencentes à mesma 
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língua”. Assim, saber uma língua é saber adequar os enunciados de acordo com 

cada contexto de comunicação. Nesse contexto de comunicação, vamos formando 

a linguagem. 

 Geraldi (2004, p.41) aponta três concepções para a linguagem: 

 

 A linguagem é a expressão do pensamento: essa concepção 

ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se concebemos a 
linguagem como tal, somos levados a afirmações – correntes – de 
que pessoas que não conseguem se expressar não pensam. 

 A linguagem é um instrumento de comunicação: essa 

concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua como 
um código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) 
capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Em livros didáticos, 
é a concepção confessa nas instruções ao professor, nas 
introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos 
exercícios gramaticais. 

 A linguagem é uma forma de interação: mais do que 

possibilitar uma transmissão de informações de um emissor para um 
receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. 
Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria 
levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o 
ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam 
à fala. 

 

 Na primeira concepção, o ensino de Língua Portuguesa está pautado nas 

prescrições estabelecidas pela Gramática Tradicional, que busca pela arte de falar e 

escrever corretamente, não levando em consideração as diversidades linguísticas 

existentes e a competência comunicativa. Portanto, tudo o que foge à linguagem 

padrão é taxado como erro, visto que os seguidores desta concepção preocupam-se 

a todo momento com as regras e as normas estabelecidas pela Gramática 

Normativa. 

 Já na segunda abordagem da linguagem, o conhecimento da gramática está 

em perceber seu funcionamento e sua estrutura. Ainda neste plano, não há 

margens para interpretações, pois o que o autor quis dizer é somente o que está 

escrito, não sendo consideradas as informações existentes nas entrelinhas do texto. 

O professor tem a função de seguir o livro didático por completo, e os alunos de 

seguirem os modelos de exercício que não os levam à reflexão. 

 Neste estudo, tomamos por base a terceira concepção de linguagem, em que 

os falantes são considerados como sujeitos enunciativos, sendo no uso que se 

apreende e se detêm os mecanismos da linguagem. É, pois, na interação entre os 
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sujeitos que se dará a aquisição do conhecimento, partindo de suas reais 

necessidades, privilegiando a competência comunicativa. Para Travaglia (2009, p. 

23), “nessa concepção o que o indivíduo faz ao 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 (ouvinte/leitor)”. Portanto, é sob essa 

concepção que deveria estar baseado o discurso dos educadores em suas práticas 

pedagógicas, uma vez que a linguagem, nesse sentido, age como forma de 

interação, criação, transformação e reflexão, em que os sujeitos comunicativos 

posicionam-se. 

 Desse modo, percebemos que a linguagem abordada pelos livros didáticos 

deveria estar baseada na terceira concepção, a fim de abordar exercícios que levem 

os alunos à reflexão, tornando o ensino mais produtivo e menos mecânico. Cabe 

também aos professores terem a consciência de que o LD não é um material 

completo e acabado e que eles têm o poder de fazer as adaptações que acharem 

necessárias para suprirem as necessidades encontradas pelos manuais didáticos, a 

fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

 Rojo e Batista (2003, p.19-20), ao analisarem os livros didáticos do Ensino 

Fundamental, puderam observar que 

 

em todos os domínios de ensino de língua materna nos quais os 
livros são avaliados, há o privilégio da norma culta, língua padrão, 
língua escrita, gêneros e contextos de circulação pertencentes à 
cultura da escrita (jornalísticos, literários e de divulgação científica, 
sobretudo; portanto urbanos e, no caso brasileiro, sulistas). Na 
abordagem de leitura dos textos são priorizados o trabalho temático 
e estrutural ou formal sobre estes, ficando as abordagens 
discursivas ou a réplica ativa em segundo plano. 
A prioridade para a norma e a forma também é vista nos trabalhos 
de reflexão sobre a língua, pautados na gramática normativa e 
baseados nas formas cultas da língua padrão, nunca explorando 
diferentes variedades sociais ou geográficas da língua efetivamente 
em uso. Mesmo a presença de propostas de interações orais, 
devidas às indicações oficiais (PCN) de que o oral formal público 
deva ser tomado como objeto de ensino, passa ao largo do contraste 
seja entre as formas orais – em sua variedade e heterogeneidade – 
e as formas escritas em língua padrão, seja entre as diferentes 
variedades do oral em si. 

 

 Assim, os conteúdos abordados por estes manuais permanecem arraigados 

às regras prescritas pela língua padrão, em que se prioriza a escrita em detrimento 

da fala. 
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 Outra concepção necessária para o ensino de Língua Materna está 

relacionada aos gêneros textuais. Foi a partir da elaboração dos PCN, com uma 

proposta de rever um ensino de língua mais voltado para as diversidades 

linguísticas, que os livros didáticos de Língua Portuguesa passaram a enfatizar mais 

o trabalho com os gêneros. Os LDs de Língua Portuguesa já contemplam bastante 

esse trabalho, porém, ainda estão presos aos gêneros que privilegiam a norma culta 

e, consequentemente, a linguagem e escrita padrão como poemas, contos de fadas, 

contos maravilhosos, cartas, canções, notícias e outros. 

 Dessa maneira, cabe, mais uma vez, ao educador adequar as abordagens 

apresentadas pelos LDs no que tange a esse conteúdo, adequando os gêneros à 

realidade de sua sala de aula e trabalhando, portanto, a leitura, produção textual, 

análise linguística e oralidade. 

 A oralidade é um outro fator pouco abordado pelos manuais didáticos, e um 

excelente trabalho com essa variedade pode ser realizado por meio dos gêneros 

textuais. O trabalho com os gêneros orais – recado, debates, palestras, entrevistas, 

entre outros – já é dominado pelos educandos e isso facilita muito o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, torna-se importante aproximar os gêneros textuais 

trabalhados na escola dos que os educandos têm contato em seu ambiente 

extraescolar, a fim de que percebam que já são conhecedores de sua própria língua 

e que há variedades diferentes de uso de um mesmo idioma. 

 Desse modo, os PCN (1998) abordam que o ensino de Língua Materna deve 

priorizar atividades que desenvolvam nos alunos a competência comunicativa, 

ampliando as várias maneiras de se trabalhar a linguagem. Ao expandir a 

competência comunicativa, o aluno torna possível empregar adequadamente a 

língua em diversas situações de uso. Para Travaglia (2011, p. 23), a competência 

do falante, enquanto usuário da língua, está em: 

 

a) quando produtor do texto, saber escolher entre as diversas 
possibilidades oferecidas pela língua para construir seu texto do 
modo mais adequado para alcançar seu(s) objetivo(s) em dada 
situação; 
b) quando recebedor do texto, saber distinguir entre o(s) diferente(s) 
efeito(s) de sentido que cada recurso da língua usado e a forma do 
texto resultante é capaz de produzir em dada situação, sendo pois 
um “leitor” (de textos orais ou escritos) capaz de compreender 
adequadamente os textos que chegam até ele. 
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 No entanto, como o LD é uma das fontes mais utilizadas pelos professores 

em sala de aula, é importante que, ao fazer a escolha deste manual, privilegiem os 

livros que dão maior ênfase aos gêneros textuais mais adequados à realidade de 

seus alunos e que abordem questões que levam a uma aquisição eficaz da 

competência linguística. 

 É nesse sentido que Buzen e Rojo (2005) consideram que o LD pode ser 

estudado, também, como mais um gênero do discurso formado por vários outros 

gêneros intercalados compostos de enunciados. Assim, o próprio manual didático 

passa a ser um tipo de gênero a ser trabalhado pelo professor e a ser explorado na 

sala de aula. 

 

 

3.3 As concepções de gramática 

 

 Ao trabalharmos, neste capítulo, com língua, linguagem, ensino de Língua 

Materna e Educação Linguística, não poderíamos deixar de abordar as concepções 

de gramática.  

 Cabe salientar que todo falante de uma língua tem domínio de uma 

gramática, uma vez que não existe língua sem gramática e que ninguém aprende 

isoladamente língua e gramática. Para Antunes (2007, p. 26), “qualquer pessoa que 

fala uma língua fala essa língua porque sabe a sua gramática, mesmo que não 

tenha consciência disso”. Logo, percebemos que o falante adquire sua gramática 

por meio da interação comunicativa, ou seja, uma gramática internalizada, e o que 

às vezes ele pode não dominar são as regras propostas pela norma culta da língua.  

 Ainda em consonância com Antunes (2007, p. 29), 

 

a gramática da língua vai sendo aprendida naturalmente, quer dizer, 
na própria experiência de se ir fazendo tentativas, ouvindo e falando. 
Não há um momento especial nem uma pessoa específica 
destinados ao ensino dessa gramática. Ela vai sendo incorporada ao 
conhecimento intuitivo, pelo simples fato de a pessoa estar exposta 
à convivência com os outros, a atividades sociais de uso da língua, 
das conversas familiares às atuações mais tensas e formais. Ou 
seja, essa gramática está internamente ligada à exposição da 
pessoa aos usos da língua. A escola virá depois, para ampliar.  
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 Partindo dessa breve contextualização a respeito de gramática, buscamos 

abordar alguns conceitos do que seja gramática, antes de trabalhar com suas 

concepções. 

 Possenti (2004, p. 47) conceitua o termo gramática de três formas: 

 

1- No sentido mais comum, o termo gramática designa um conjunto 

de regras que devem ser seguidas por aqueles que querem “falar e 
escrever corretamente”. Neste sentido, pois, gramática é um 
conjunto de regras a serem seguidas. Usualmente, tais regras 
prescritivas são expostas, nos compêndios, misturando com 
descrições de dados, em relação aos quais, no entanto, em vários 
capítulos das gramáticas, fica mais do que evidente que o descrito é, 
ao mesmo tempo, prescrito. Citem-se como exemplos mais 
evidentes os capítulos sobre concordância, regência e colocação 
dos pronomes átonos. 
2- Gramática é um conjunto de regras que um cientista dedicado ao 
estudo de fatos da língua encontra nos dados que analisa a partir de 
uma certa teoria e de um certo método. Nesse caso, por gramática 
se entende um conjunto de leis que regem a estruturação real de 
enunciados produzidos por falantes, regras que são utilizadas. 
Dessa forma, não importa se o emprego de determinada regra 
implica uma avaliação positiva ou negativa da expressão linguística 
por parte da comunidade, ou de qualquer segmento dela, que fala 
esta mesma língua. 
3- A palavra gramática designa o conjunto de regras que o falante de 
fato aprendeu e do qual lança mão ao falar. É preciso que fique claro 
que sempre que alguém fala o faz segundo regras de uma certa 
gramática. O fato mesmo de que fala testemunha isso, porque 
usualmente não se “inventam” regras para conseguir expressões. 
Pelo conhecimento não consciente, em geral, de tais regras, o 
falante sabe sua língua, pelo menos uma ou alguma de suas 
variedades. O conjunto de regras linguísticas que um falante 
conhece constitui sua gramática, o seu repertório linguístico. 

 

 Podemos, pois, perceber que as gramáticas abordadas no primeiro conceito 

excluem a fala e privilegiam a escrita, valorizando a norma culta da língua e taxando 

o que é “certo e errado” na língua. Nas abordadas pelo segundo conceito, valorizam 

a oralidade, mas também considerando a variedade padrão. Já nas gramáticas 

exploradoras pela terceira visão, é a própria comunidade de fala que aplica suas 

normas de linguagem.  

 Para Travaglia (2009), são três as concepções de gramática: normativa, 

descritiva e gramática internalizada. 

 Na primeira concepção, Travaglia (2009, p. 24) define gramática como “o 

conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos 
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especialistas, com base no uso da língua consagrado pelos bons escritores”. Nessa 

gramática normativa, qualquer uso da linguagem que foge à norma culta da língua é 

visto como transgressão, como erro. As questões consideradas como certas são 

baseadas na linguagem escrita, nas premissas abordadas pelos clássicos 

escritores, ignorando a modalidade oral da língua.  

Assim, os especialistas prescrevem as regras e os sujeitos da comunicação 

deverão segui-las para falar e escrever corretamente. Desse modo, a gramática 

normativa é vista como algo acabado e dotada de regras que levam a um bom 

funcionamento e forma correta de se utilizar a língua, levando os falantes que a 

seguem a terem prestígio social. 

 A segunda concepção abordada por Travaglia é a da gramática descritiva, 

que mostra a estrutura da língua, seu funcionamento, sua forma e função. Segundo 

Travaglia (2009, p. 27), essa gramática seria “um conjunto de regras que o cientista 

encontra nos dados que analisa, à luz de determinada teoria e método”. Tais regras 

são provenientes da fala dos sujeitos, da competência comunicativa, por isso dá 

preferência à variedade oral da língua. Fazem parte desse tipo de gramática as 

provenientes das teorias estruturalistas e as da teoria gerativa-transformacional. 

 A terceira concepção é a de gramática internalizada, que 

 

considerando a língua como um conjunto de variedades utilizadas 
por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação de 
interação comunicativa em que o usuário da língua está engajado, 
percebe a gramática como o conjunto das regras que o falante de 
fato aprendeu e das quais lança mão ao falar (TRAVAGLIA, 2009, p, 
28). 

 

 Percebemos, no entanto, que este tipo de gramática não requer de seu 

usuário que domine as regras impostas por uma dada comunidade linguística e sim 

de que saber gramática está relacionado à competência linguística, ou seja, saber 

utilizá-la nas mais diversas situações de real comunicação. Segundo Travaglia 

(2009, p.28-29), “não existem livros dessa gramática, pois ela é o objeto de 

descrição”, que surge no ato comunicativo, por isso é denominada como gramática 

internalizada. 

 Diante de todas essas abordagens, cabe ao professor ter a consciência de 

que a gramática de uma língua está muito além de regras e imposições gramaticais. 

Trabalhar com língua é valorizar as diversidades linguísticas, explorar a 
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competência comunicativa, a fim de levar os alunos a refletirem sobre os fenômenos 

linguísticos emergentes no ato comunicativo, mostrar que a língua é um instrumento 

maleável e que não há variedade melhor ou pior que a outra. Para Bagno (2009, p. 

45), “qualquer falante de uma língua é o melhor gramático que existe”, pois ninguém 

melhor do que um falante nativo para compreender o funcionamento de sua língua e 

que ele não necessita saber as regras impostas pela gramática normativa para 

estruturar uma comunicação eficaz, repleta de sentido. 

 

 

3.4 A Educação Linguística e o professor de Língua Portuguesa 

 

 Sabemos que, muitas vezes, o professor de Língua Portuguesa não recebe 

preparo, ao longo de sua vida acadêmica, para trabalhar com o ensino de Língua 

Materna pautado nas perspectivas linguísticas. A fim de formar professores que 

desenvolvam um trabalho com Língua Materna mais produtivo e sem qualquer tipo 

de preconceito, as universidades devem priorizar estudos que levem à formação de 

educadores que reflitam mais sobre os fenômenos da língua. 

 O conceito de professor reflexivo está baseado no profissional que (re)pensa 

a língua e que leva seus alunos à reflexão, ou seja, não incorporando tudo na língua 

como “certo” ou “errado”, mas como legítimo. 

 Para que tal trabalho seja realizado, a primeira concepção que o educador 

deve ter é de que a língua é mutável e heterogênea, que ela se constrói ao longo do 

tempo e de acordo com cada comunidade linguística. Segundo Bagno (2009, p.41), 

“enquanto tiver gente falando uma língua, ela vai sofrer variação e mudança, 

incessantemente”.  

Assim, o professor deve ter a consciência de que ao irem para a escola, os 

alunos já conhecem e têm domínio sobre sua língua, que eles são sujeitos de sua 

própria história. No entanto, ainda há professores que acreditam que saber e 

ensinar uma língua está relacionado a contemplarmos os preceitos da gramática 

normativa. 

 Dessa maneira, vimos nas perspectivas da Educação Linguística (EL) uma 

forma de o professor ter uma melhor concepção sobre o ensino de Língua Materna 

e desenvolver uma aprendizagem mais significativa com seus alunos, a fim de levá-



55 
 

los à reflexão e a perceberem que os fenômenos da língua emergem em nossa 

interação verbal. 

 Para Travaglia (2011, p. 24), 

 

a educação linguística deve ser entendida como o conjunto de 
atividades de ensino/aprendizagem, formais ou informais, que levam 
uma pessoa a conhecer o maior número de recursos da sua língua e 
a ser capaz de usar tais recursos de maneira adequada para 
produzir textos a serem usados em situações específicas de 
interação comunicativa para produzir efeito(s) de sentido 
pretendido(s). A educação linguística permite saber as condições 
linguísticas da significação e, portanto, da comunicação, uma vez 
que só nos comunicamos quando produzimos efeito(s) de sentido 
entre nós e nossos interlocutores. A educação linguística deve, pois, 
possibilitar o desenvolvimento do que a Linguística tem chamado de 
competência comunicativa, entendida esta como a capacidade de 
utilizar o maior número possível de recursos da língua de maneira 
adequada a cada situação de interação comunicativa. Portanto, a 
educação linguística trata de ensinar os recursos da língua e as 
instruções de sentido que cada tipo de recurso e cada recurso em 
particular é capaz de pôr em jogo na comunicação por meio de 
textos linguísticos. 

 

 Ao fazer uso adequado de seu idioma, o falante de uma língua poderá ser 

considerado como um bom falante, pois fará as adequações linguísticas 

necessárias para que o ato comunicativo seja eficaz. Assim, a EL auxilia esse 

falante a utilizar os vários recursos disponíveis na língua para o ato da interação 

comunicativa. 

 Para Bagno (2002, p. 18), a EL centra-se nos seguintes elementos:  

 

I- o desenvolvimento ininterrupto das habilidades de ler, escrever, 
falar e escutar; 
II- o conhecimento e reconhecimento da realidade intrinsecamente 
múltipla, variável e heterogênea da língua, realidade sujeita aos 
influxos das ideologias e dos juízos de valor; 
III- a constituição de um conhecimento sistemático sobre a língua, 
tomada como objeto de análise, reflexão e investigação. 

 

 Uma das principais tarefas a ser executada pelo docente, portanto, é 

trabalhar a língua relacionada à leitura e produção de textos, de análises dos 

fenômenos linguísticos relacionados ao estudo de conteúdos gramaticais. É 

importante salientar que não consideramos importante que o aluno não conheça e 
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domine a norma padrão da língua, mas que saiba que ela possui variações. 

Travaglia (2011, p. 27) afirma que 

 

é necessário e importante que a educação linguística ensine esta 
norma culta ou padrão dada a sua importância política, econômica e 
cultural em nossa sociedade, inclusive como instrumento de 
mobilidade social para os cidadãos, mas é preciso que fique claro 
que ela é uma forma de usar a língua apropriada para o uso em um 
grande número de situações, de modo semelhante ao fato de que 
devo usar terno e não bermuda e camiseta em uma série de 
situações, mas há outras situações em que o uso de bermuda e 
camiseta é perfeitamente plausível e mais adequado. 

 

O que defendemos é que, ao ir para a escola, o educando já tem 

conhecimento e domínio de sua língua. Cabe ao professor trabalhar com as 

variedades da língua e desenvolver nele a competência linguística, ou seja, que o 

aluno saiba empregar a língua nas diversas situações de comunicação.  

 Dessa maneira, o professor deve ter em mente que está trabalhando a língua 

com um falante nativo, com alguém que já tem essa língua internalizada. Mas isso 

não quer dizer que o professor não deve ensinar a língua padrão e que, também, 

não deve aceitar que o educando utilize a língua da maneira que achar mais 

adequada. Cabe ao professor, portanto, fazer com que o aluno saiba utilizar a língua 

de acordo com cada situação de comunicação, sabendo comunicar-se de acordo 

com as necessidades de cada momento. Bechara (2000, p. 15) preconiza que a 

Educação Linguística 

 

consiste em que o professor não acastele o seu aluno na língua 
culta, pensando que só a língua culta é a maneira que ele tem para 
se expressar; nem tampouco aquele professor populista que acha 
que a língua deve ser livre, e portanto, o aluno deve falar a língua 
gostosa e saborosa do povo, como dizia Manuel Bandeira. Não, o 
professor deve fazer com que o aluno aprenda o maior número de 
usos possíveis, e que o aluno saiba escolher e saiba eleger as 
formas exemplares para os momentos de maior necessidade, em 
que ele tenha que se expressar com responsabilidade cultural, 
política, social, artística etc. E isso fazendo, o professor transforma o 
aluno num poliglota dentro de sua própria língua. Como, de manhã, 
a pessoa abre o seu guarda-roupa para escolher a roupa adequada 
aos momentos sociais que ela vai enfrentar durante o dia, assim 
também, deve existir, na educação linguística, um guarda-roupa 
linguístico, em que o aluno saiba escolher as modalidades 
adequadas a falar com gíria, a falar popularmente, a saber entender 
um colega que veio do Norte ou que veio do Sul, com os seus 
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falares locais, e que saiba também, nos momentos solenes, usar 
essa língua exemplar, que é o patrimônio da nossa cultura. 

 

 A EL auxilia, pois, para que o sujeito praticante da língua saiba utilizar o 

maior número de recursos de seu idioma na interação comunicativa, a fim de 

produzir seus enunciados satisfatórios e eficazes e para que não sofra com os 

preconceitos linguísticos. Trabalhar com as variedades linguísticas na sala de aula 

significa mostrar aos alunos que não existe uma variedade melhor ou pior que a 

outra e que elas são igualmente válidas, cada qual inserida em seu contexto 

comunicativo. 

 Além disso, cabe à EL formal trabalhar com a modalidade escrita da língua, 

mostrando suas diferenças em relação à modalidade falada, e que ela tem sua 

importância no processo da aprendizagem. Dessa forma, o usuário da língua não 

fará apenas uma transferência do oral para o escrito. 

 Desse modo, ao se trabalhar com a modalidade escrita, o professor de 

Língua Materna deve considerar as práticas de letramento para que esse ensino 

ocorra de maneira produtiva, com a finalidade de os educandos exercerem as 

práticas sociais de leitura e escrita. 

 Para Soares (2000, p.3), 

 

letramento é o estado de quem sabe ler e escrever. Ou seja: 
letramento é o estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler e 
escrever, mas exerce as práticas sociais de leitura e escrita que 
circulam na sociedade em que vive: sabe ler e lê jornais, revistas, 
livros; sabe ler e interpretar tabelas, quadros, formulários, sua 
carteira de trabalho, suas contas de água, luz, telefone; sabe 
escrever e escreve cartas, bilhetes, telegramas sem dificuldade, 
sabe preencher um formulário, sabe redigir um ofício, um 
requerimento. São exemplos das práticas mais comuns e cotidianas 
de leitura e escrita; muitas outras poderiam ser citadas. 

 

Ao possuir essa visão sobre letramento e sobre um ensino pautado na 

educação linguística, o educador será um diferencial no ensino de Língua Materna, 

pois irá além de ensinar somente as regras propostas pela Gramática Normativa. 

Ele desenvolverá o papel de professor reflexivo, que leva seus alunos a refletirem a 

língua e não apenas a identificarem o que é taxado como “certo” ou “errado” nessa 

língua. 
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4. O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise de dois livros didáticos de Língua 

Portuguesa, a fim de evidenciar de que forma esses materiais são utilizados pelos 

docentes e se sua sequência didática está pertinente às propostas atuais de ensino 

de Língua Materna. Além disso, evidenciamos, através de questionários que foram 

aplicados a professores da área, de que forma esses profissionais concebem e 

utilizam esse apoio pedagógico em suas práticas. 

Na primeira etapa da análise, realizamos a verificação de dois livros didáticos 

de Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental. O primeiro manual é 

intitulado por Novo Diálogo, cujas autoras são Eliana Santos Beltrão e Tereza 

Gordilho, e o segundo é Português: uma proposta para o letramento, de Magda 

Soares. Nosso objetivo é contrapor as abordagens realizadas nos dois manuais, em 

que uma é de caráter tradicional e outra de caráter linguístico. Dessa forma, 

tentaremos verificar de que maneira cada uma dessas abordagens influenciam em 

um processo de ensino-aprendizagem mais produtivo. 

Ao analisar os dois livros didáticos citados, levaremos em consideração 

alguns critérios: sequência didática, abordagem de variedades linguísticas, se 

privilegiam ou não a norma culta da língua, como se dá o trabalho com os gêneros 

textuais e se levam em consideração a oralidade. 

 Já na segunda etapa, procedemos à aplicação de questionários a 

professores do nono ano do Ensino Fundamental, das redes estadual e municipal 

da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, a fim de verificarmos como eles concebem 

o LD de Língua Portuguesa, e como o utilizam em sua prática docente.  

 

 

4.1 O livro didático Novo Diálogo 

 

O primeiro fato que nos chama a atenção nesse manual é que uma das autoras 

não é uma profissional da área educacional e sim uma psicóloga. Dessa maneira, 

surge a seguinte indagação: será que isso influenciará nas abordagens realizadas 

pelo livro? Responderemos essa questão ao longo do capítulo, após realizarmos 

uma análise mais detalhada sobre a obra. Já a outra autora é graduada em Letras, 
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com especialização em Linguística Textual, e professora de Língua Portuguesa, 

Literatura e Redação no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 O livro é composto por sete módulos, cada qual com um tema a ser 

trabalhado. Ele não abordada uma sequência fixa, podendo variar de ordem, mas 

apresenta os seguintes tópicos: 

 

 Texto 1; 

 Trabalhando a gramática; 

 Texto 2; 

 Dialogando com o texto; 

 Dialogando com a imagem – é abordada somente nos módulos 1, 4, 5; 

 Trabalhando a gramática; 

 Trabalhando a ortografia – é abordada somente nos módulos 2 e 6; 

 Trabalhando a linguagem e 

 Projeto de redação. 

 

No que se refere às abordagens dos textos, eles são, na maioria das vezes, bem 

extensos, com um vocabulário rebuscado e estão descontextualizados da realidade 

dos educandos. Tudo isso faz com que os alunos não tenham um maior apreço pela 

leitura e, muito menos, para debater sobre o assunto, o que faz as aulas tornarem-

se mecânicas e não produtivas. Já em relação à compreensão do texto – 

denominada Dialogando com o texto –, as perguntas requerem do aluno respostas 

prontas, retiradas dos próprios textos, que não o levam à reflexão e que nada têm a 

ver com sua realidade, sendo assim, mais uma vez, um ato mecânico. Segundo 

Bezerra (2005, p. 47), 

 

o estudo de texto se encerra em si mesmo, com alunos cumprindo 
as exigências de um currículo, que quase nunca tem relação com a 
vida não escolar, apesar de uma boa seleção textual. Assim, vemos 
que textos bem escolhidos, mas com abordagens inadequadas, 
podem não favorecer a aprendizagem da leitura, escrita e análise 
linguística.  

 

Coracini (2011, p. 12) afirma que há “uma tendência à repetição como forma de 

exercício de poder e estabelecimento de verdades que transcendem toda e 

qualquer interpretação” e, com isso, “professor e alunos são silenciados para ceder 



60 
 

voz a um saber estável” (idem, p.13). Na obra analisada, geralmente, para cada 

texto há um número médio de oito a dez questões, diversificadas entre questões 

objetivas e discursivas, mas todas elas produzidas de forma a requerer respostas 

mecanizadas. 

 Nos módulos 1, 4 e 5 aparece a seção Dialogando com a imagem, que se 

baseia na apresentação de uma imagem relacionada ao tema proposto e que traz 

algumas perguntas nela baseadas. O que aqui cabe ressaltar é que, mais uma vez, 

as indagações feitas aos alunos podem ir além de seu contexto cultural, ou seja, 

fugindo à sua realidade. No módulo 1, por exemplo, as respostas a duas perguntas 

realizadas requerem que o educando possua um conhecimento sobre o que 

representa cada cor para que chegue a uma resposta julgada “adequada” por esse 

LD, e sabemos que a maioria dos educandos de escolas públicas estão distantes de 

tal informação. Para exemplificarmos tal fato, exporemos a seguir duas páginas da 

seção abordada.  

 

    

Figura 1: Seção Dialogando com a Imagem 
Fonte: Livro didático Novo Diálogo 

 

 A seção Trabalhando a gramática – que aparece duas vezes em cada 

módulo – aborda de forma bem tradicional os conteúdos gramaticais, conceituando 

os termos, mostrando seus vários tipos (como ocorre no caso das orações 

subordinadas substantivas, por exemplo) e abordando questões no que tange à 

Gramática Normativa, ou seja, priorizando a norma culta. Apesar de as atividades 
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serem envolvidas e camufladas através de textos, todas elas são de cunho 

gramatical, em que se valoriza a conceituação dos termos na oração, deixando à 

mercê qualquer reflexão sobre os fenômenos que emergem na língua, no dia a dia 

dos educandos. Assim, fica mais do que comprovado que se privilegia a norma 

padrão e descartam-se as variedades linguísticas existentes. 

 

         

 

Figura 2: Seção Trabalhando a Gramática 
Fonte: Livro didático Novo Diálogo 
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 A seção Trabalhando a ortografia – abordada somente nos módulos 2 e 6 – é 

também uma seção de cunho gramatical, em que são abordadas questões 

relacionadas à norma culta da língua, e com atividades que não levam o educando 

a refletir sobre os fenômenos linguísticos. Tomamos como exemplo o módulo 6, em 

que se trabalha com o uso da crase, com atividades mecânicas, nas quais o 

principal objetivo é saber empregar as regras impostas pela gramática tradicional 

sobre o tema abordado e aplicá-las em orações. 

 

 

Figura 3: Seção Trabalhando a Ortografia 
Fonte: Livro didático Novo Diálogo 

 

 

Figura 4: Seção Trabalhando a Ortografia 
Fonte: Livro didático Novo Diálogo 

 

Outra seção abordada pelo LD é Trabalhando a linguagem, que também traz 

exercícios repetitivos, sendo primeiro abordado um texto e, posteriormente, a 

conceituação de alguns termos referentes à linguagem, como é o caso da 

linguagem figurada, no módulo 4, em que se trabalham os seguintes conceitos: 

denotação e conotação e algumas figuras de linguagem (ironia, antítese, gradação, 
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anáfora, catacrese, etc.) – a seção segue como anexo A, a fim de exemplificação. 

Pode-se constatar que, nessa seção, todos os exemplos foram retirados de textos 

muito distantes da realidade da maioria dos alunos de escolas públicas, pois foram 

abordados em poemas, por exemplo, cuja linguagem é mais rebuscada, o que leva 

o educando somente a saber conceituar os termos e não a refletir sobre os 

fenômenos da língua. Para que tal abordagem fosse realizada de forma mais 

produtiva, seria importante que o professor fizesse um trabalho além do que requer 

esse LD, que desenvolvesse previamente atividades que evidenciassem as 

variedades linguísticas, mostrando a seus alunos que existem várias formas de 

representar uma mesma língua. Desse modo, Marcushi (2005, p. 32) postula que 

 

é importante ter em mente que o ensino de língua na escola não visa 
a formar linguistas ou gramáticos e muito menos analistas da fala, 
analistas de texto ou da conversação. Tudo se resume a esse 
objetivo: ensinar os alunos a perceberem a riqueza que envolve o 
uso efetivo da língua como um patrimônio maior do qual não 
podemos abrir mão. 

 

 A última seção de cada módulo é intitulada como Projeto de redação e é a 

seção que julgamos a mais bem trabalhada do manual didático avaliado.  

Em cada uma dessas seções trabalha-se com um dado tema ou gênero 

textual, porém de forma bem superficial. Em seguida, são apresentados vários 

textos destacando suas características. No entanto, algumas questões relacionadas 

a esses textos não deixam de ser também meramente de conceituação, como 

ocorre no módulo 1, ao se trabalhar com crônica e notícia. Uma das atividades 

propostas pelo LD – que segue abaixo – é para identificar se as definições 

apresentadas pertencem à crônica ou à notícia. Seria bem mais produtivo se essas 

características fossem efetuadas em textos sobre o assunto, em que o aluno 

identificaria as peculiaridades de cada gênero dentro de seus contextos. Ao fim do 

módulo, após discutir questões sobre cada um desses dois gêneros textuais 

trabalhados, pede-se para que cada aluno escreva uma crônica a fim de 

organizarem uma coletânea com os textos produzidos. 
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Figura 5: Seção Projeto de Redação 
Fonte: Livro didático Novo Diálogo 

 

 Após a análise dos módulos, cabe ressaltar que o livro didático Novo Diálogo 

ainda necessita passar por algumas (re)formulações para que o ensino de LM seja 

mais produtivo, com o intuito de valorizar mais a cultura social e linguística que os 

alunos de escolas públicas – geralmente de uma classe social menos elevada – 

chegam à escola. Seria importante que trabalhasse com questões relacionadas à 

oralidade, com gêneros e exemplos que retomassem essa modalidade da língua, o 

que tornaria o processo da aprendizagem mais produtivo, uma vez que essas 

questões estão relacionadas ao cotidiano do educando, ou seja, elas estão 

contextualizadas com a realidade dos alunos.  

 Outra ressalva que julga-se necessário fazer é que, apesar de esse manual 

ser de cunho estritamente tradicional, as autoras valem-se de uma bibliografia – que 

encontra-se como anexo B – composta por teóricos – muitos deles abordados nessa 

pesquisa – que (re)pensam a utilização e as novas abordagens a serem realizadas 

pelos livros didáticos de Língua Portuguesa, ou seja, elas têm ciência – ou deveriam 

ter – de que o LD necessita estar conectado com a realidade linguística e cultural de 

seus usuários, valorizando as variações linguísticas, que a língua é viva e está em 

constante modificação.  
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 Assim, destaca-se que uma das causas que podem levar a essa abordagem 

mais tradicional dos conteúdos é o fato de uma das autoras não possuir nenhuma 

formação na área de Letras, o que leva a uma menor reflexão sobre a importância 

da Educação Linguística no contexto escolar. 

 Diante de toda essa problematização levantada até aqui, cabe ao professor 

fazer as alterações que julgar necessárias para que a utilização do LD possa ser 

realizada de forma que traga contribuições importantes no processo da 

aprendizagem, levando os educandos – e até mesmo o docente – a refletir sobre os 

fenômenos da língua e não a uma mera “decoreba” ou conceituação dos termos 

gramaticais. 

 

4.2 Livro didático Português: uma proposta para o letramento 

 

Esse manual foi adotado na pesquisa visto que traz uma abordagem linguística 

para o ensino de Língua Materna, diferentemente do primeiro analisado, baseando-

se nas propostas do letramento. 

O livro didático Português: uma proposta para o letramento, de autoria de Magda 

Soares – licenciada em Letras e doutora em Educação –, é dividido em quatro 

unidades que não estabelecem uma sequência didática definida, mas que trabalham 

os seguintes tópicos em cada uma delas: 

 

                                   Preparação para a leitura 

                                   Leitura oral 

                                   Leitura silenciosa 

 Leitura                        Interpretação oral 

                                   Interpretação escrita 

                                   Sugestões de leitura 

 

 Produção de texto 

 Linguagem oral 

 Língua oral – Língua escrita 

 Vocabulário 

 Reflexão sobre a língua 
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Esses tópicos são definidos a fim de organizar o LD didaticamente, pois as 

atividades propostas em cada tópico relacionam-se, ou seja, atividades de leitura 

são também atividades de reflexão sobre a língua; atividades de interpretação 

escrita são também atividades de produção de textos. Desse modo, todo o livro está 

organizado de forma que as seções dialogam entre si, os exercícios se interagem 

nas diversas áreas e, muitas vezes, faz um trabalho intertextual.  

Esse LD é organizado por unidades temáticas, sendo cada uma delas 

compostas por textos que contemplam diversos gêneros textuais dentro de um 

mesmo tema. Segundo Magda Soares, a intenção é mostrar ao aluno como um 

mesmo assunto pode materializar-se em diferentes gêneros, de diferentes formas e 

com diversas finalidades. Ainda de acordo com a autora,  

 

os temas das unidades buscam, em primeiro lugar, atender 
interesses de alunos pré-adolescentes e adolescentes e, em 
segundo lugar, propiciar oportunidades de reflexão sobre questões 
do mundo atual, com o objetivo de contribuir para a formação 
pessoal e social do jovem (SOARES, 2002, p. 9 – manual do 
professor). 

 

Serão, pois, discutidos, a seguir, cada um dos tópicos constituintes das unidades 

do manual didático em questão. 

Os textos abordados no LD aqui pesquisado são, em sua grande maioria, curtos, 

o que desperta no aluno a curiosidade pela leitura e aguça a vontade de ler o texto. 

Assim, percebe-se que o LD Português: uma proposta para o letramento, traz 

realmente uma proposta diferenciada para o ensino de Língua Materna, baseado 

nas perspectivas linguísticas e considerando a realidade em que o educando – 

principalmente o da escola pública – está inserido. 

O tópico Preparação para a leitura visa começar o trabalho com um dado texto 

antes mesmo que ele seja apresentado, em que o leitor é levado a criar hipóteses 

sobre o que vai ler. No exemplo abordado, anexo C – cujo tema é “Somos só nós no 

universo” –, os alunos são levados a fazerem uma (pré)reflexão sobre o texto que 

virá em seguida, que falará sobre a existência ou não de seres extraterrestres. 

 Na seção Leitura oral, tem-se por objetivo levar o aluno a praticar a leitura 

oral, a fim de que ele perceba as características sonoras de um dado texto – como 

ritmo, sonoridade e musicalidade em um poema, por exemplo – e desenvolver 

habilidades como falar em público, como apresentado no anexo D. Em atividades 
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posteriores, ele irá empregar tais habilidades adquiridas em atividades relacionadas 

à escrita. Segundo Marcushi, 

 

deve-se frisar que não se trata de transformar a fala num tipo de 
conteúdo autônomo no ensino de língua: ela tem de ser vista 
integradamente e na relação com a escrita. Por isso, é necessário 
ter clareza quanto ao papel deste tipo de trabalho (2005, p. 25). 

 

A Leitura silenciosa é realizada com o intuito de que o educando possa refletir 

sobre o texto, ou seja, para que ele faça conexões do texto trabalhado com 

informações que já possui sobre o mesmo, para que reflita sobre as imagens que o 

texto traz – quando este vem ilustrado. No exemplo a seguir, retirado da unidade 2 

do livro analisado, foram apresentados dois parágrafos de uma crônica, de Affonso 

Romano de Sant’Anna, para que os alunos realizassem uma leitura silenciosa. A 

apresentação desses dois parágrafos, num primeiro momento, deu-se ao fato de 

que tal texto é dotado de diversas referências contextuais e, por isso, julgou-se 

necessário garantir a compreensão de tais referências pelo aluno nesse momento 

da leitura. 

 

Figura 6: Seção Leitura Silenciosa 
Fonte: Livro didático Português: uma proposta para o letramento 
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 A seção Interpretação oral tem por finalidade levar os educandos a discutirem 

oralmente um dado texto, para que exponham suas opiniões, para que levantem 

hipóteses e argumentos sobre o texto trabalhado. Assim, eles argumentarão uns 

com os outros, discutirão suas ideias, ou seja, irão refletir sobre os fenômenos 

abordados, o que torna o processo da aprendizagem de Língua Materna mais 

produtivo, fugindo da mera decodificação das palavras. Um exemplo desse tipo de 

atividade segue como anexo E. 

 Após a Interpretação oral, é trabalhada a Interpretação escrita, que tem como 

objetivo que o aluno reflita sobre os textos lidos e, posteriormente, passe essas 

reflexões para o papel através das perguntas realizadas. Cabe aqui salientar que as 

perguntas feitas sobre os textos levam o educando a refletir sobre os fatos, a fazer 

inferências e a estabelecer relações com outros textos (sejam estes escritos ou em 

imagens), ou seja, as perguntas não são formuladas de modo a receberem repostas 

prontas ou copiadas do próprio texto. Portanto, para que essa interpretação seja 

ainda mais produtiva, é necessário que o educador discuta as respostas com seus 

alunos, para que, através das discussões coletivas, ampliem as habilidades de 

leitura, para que argumentem sobre seu ponto de vista. Assim, segundo a autora 

desse manual (2002, p. 14 – manual do professor), 

 

a verdadeira finalidade das questões de Interpretação Escrita de 
textos é o desenvolvimento de habilidades de reflexão, 
interpretação, análise, síntese, avaliação; encontrar a resposta é 
secundário: o importante é refletir em busca da resposta. Além 
disso, muitas vezes a resposta dependerá do sentido que cada 
aluno constrói, em sua interação com o texto, de acordo com suas 
condições pessoais de produção da leitura. 

 

 As questões a seguir foram retiradas do livro didático analisado. 
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Figura 7: Seção Interpretação Escrita 
Fonte: Livro didático Português: uma proposta para o letramento 

 

 Nos exemplos acima citados, as questões 2 e 4 não visam a que os alunos 

copiem do texto trabalhado a resposta desejada e sim que eles reflitam sobre o 

assunto e, em seguida, formulem sua resposta. A questão 4, principalmente, requer 

que o educando calcule o tempo que separa a crônica da notícia através de 

informações oferecidas pelo texto, realizando, portanto, uma atividade 

interdisciplinar com conteúdos de matemática. 

 Percebe-se, através da análise aqui realizada, que as questões são 

formuladas de modo que realmente contemplem essas perspectivas abordadas pela 

autora, mas é necessário, também, que o professor tenha (in)formação para que 

faça desse LD um instrumento eficaz no processo da aprendizagem, mas que ele 

não seja o único recurso utilizado e nem visto como fonte de legitimidade do 

conhecimento. 

 Já a seção Sugestões de leitura, como o próprio nome já diz, traz sugestões 

de leituras a serem realizadas pelos alunos. Tais sugestões têm a ver com os temas 

e gêneros trabalhados em cada seção, visto que Magda Soares defende a ideia de 

que o educando pode ter-se envolvido com um dado tema trabalhado e querer 

buscar mais informações sobre ele. Traz, também, no mínimo uma sugestão de 

sites, uma vez que estes são de maior acesso aos adolescentes e que tornam-se 

mais atrativos. Segue como anexo F uma seção de Sugestões de leitura, a fim de 

exemplificação.  
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Em Produção de texto, trabalha-se durante toda a unidade com questões 

relacionadas à produção textual, a fim de que os alunos percebam a expressão 

escrita como uma forma de comunicação. Diferentemente da maioria dos LDs de 

Língua Portuguesa conhecidos pelo pesquisador, o manual didático Português: uma 

proposta para o letramento aborda questões de produção de texto de maneira 

distinta, uma vez que trabalha com temas referentes à produção várias vezes na 

unidade e que, ao chegar ao final de cada uma delas e pedir para elaborar um texto, 

o aluno terá suporte teórico para desenvolver sua escrita e saberá o porquê de 

desenvolver tal texto. Mais uma vez cabe ressaltar que o trabalho do docente é de 

suma importância para que se chegue ao objetivo proposto por este livro. Seguem, 

como anexo G, as questões abordadas na seção Produção de Texto, da unidade 1. 

Na seção Linguagem oral busca-se trabalhar com competências relacionadas 

à oralidade em contextos mais estruturados e formais, ou seja, trabalhar com 

questões que vão além do convívio familiar e cultural do educando, porém, que não 

o discrimine. No exemplo em anexo H, a atividade propõe a simulação de um júri 

sobre a compra ou não de armas por cidadãos comuns. Tal atividade desenvolve 

habilidades de um debate, como argumentar com clareza, ouvir com atenção todos 

os argumentos propostos, contra-argumentar, entre outras. 

A seção Vocabulário – anexo I – visa ampliar o repertório lexical dos alunos, 

por meio de atividades que levam ao trabalho com dicionários e com inferência do 

sentindo de uma palavra dentro de um contexto.  

Em Reflexão sobre a língua, as atividades dessa seção estão voltadas para 

questões que analisem a língua em uso, ou seja, destacando o trabalho com as 

variedades linguísticas, os diferentes registros, entre outras. As atividades de 

reflexão sobre a língua, na maioria das vezes, estabelecem relação com outras 

seções, sendo assim contextualizadas. No exemplo a seguir, percebemos que 

essas conexões são realizadas com produção de texto, vocabulário e interpretação 

oral. 
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Figura 8: Seção Reflexão sobre a Língua 
Fonte: Livro didático Português: uma proposta para o letramento 

 



72 
 

 

         Figura 9: Seção Reflexão sobre a Língua 
         Fonte: Livro didático Português: uma proposta para o letramento 

 

 Percebe-se, então, que apesar de o LD Português: uma proposta para o 

letramento não ser uma versão mais atualizada, visto que sua publicação data do 

ano de 2002, ele traz abordagens diferentes sobre o ensino de Língua Materna. 

Cabe, pois, cabe ao professor ter a consciência de que mesmo assim ele não é um 

material completo e acabado, não sendo o único recurso pedagógico a ser utilizado 
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na escola, e que o educador deve fazer as adequações necessárias de acordo com 

a realidade de sua sala de aula. 

 

 

4.3 Refletindo sobre os dois livros analisados 

 

A partir das análises realizadas com os dois livros, nesta pesquisa, percebe-se 

que um apresenta abordagem muito diferente do outro no que se refere ao ensino 

de Língua Materna. 

 O livro Novo Diálogo configura-se a partir de uma abordagem tradicional, em 

que se valorizam as perspectivas propostas pela Gramática Tradicional, enfatizando 

mais a escrita em detrimento da oralidade e valendo-se de exemplos retirados de 

textos de autores clássicos, o que pode causar um distanciamento em relação à 

realidade dos educandos e fazer com que eles não interajam no processo da 

aprendizagem. Esse LD também aborda questões que não requerem maior reflexão 

por parte dos educandos, visto que suas atividades demandam respostas prontas, 

não exigindo assim uma reflexão sobre os fenômenos da língua. Desse modo, cabe 

ao educador ter a consciência de que é necessário um trabalho ainda maior com 

outras fontes didáticas, a fim de fazer com que o trabalho com a Língua Materna 

seja mais eficaz. O ensino de língua vai muito além de abordagem gramatical e 

escrita, uma vez que é importante formar educandos que saibam interagir em 

qualquer situação de comunicação, que saiba a importância da adequação 

linguística. 

 Já o LD Português: uma proposta para o letramento é construído a partir de 

uma outra visão sobre o ensino de Língua Materna, pautado nas perspectivas da 

Linguística, em que ensinar uma língua vai muito além do ensino de regras 

gramaticais. Magda Soares busca em seu livro enfatizar questões que priorizam o 

trabalho com os gêneros textuais, com a oralidade e com um ensino de gramática 

pautado na língua em uso. Dessa maneira, faz com que tal ensino esteja mais 

próximo do contexto cultural do aluno, sem deixar de atingir os objetivos propostos 

para o ensino de língua. Assim, o educando passa a conhecer as diversidades 

linguísticas sem deixar de compreender, também, a língua padrão. 

 Com isso, percebe-se claramente ao longo do LD de Magda Soares – 

principalmente pela forma de abordagem das atividades – que a maior preocupação 
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da autora não é que o aluno apenas codifique as palavras, mas sim que ele consiga 

ir além da decodificação, sabendo usar as práticas da leitura em suas diversas 

situações de uso, adquirindo, assim, a prática do letramento. 

Segundo Soares (2002, p. 5 – manual do professor), 
 

aprender a ler e escrever, isto é, tornar-se alfabetizado significa 
adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita (escrever) e 
de decodificar a língua escrita (ler); não basta, porém, adquirir essa 
tecnologia, é preciso apropriar-se da escrita, isto é fazer uso das 
práticas sociais de leitura e escrita, articulando-as ou dissociando-as 
da prática de interação oral, conforme as situações. Em outras 
palavras: não basta a alfabetização, é preciso atingir o letramento. 

 

 Desse modo, é a partir dessa proposta de letramento que toda a abordagem 

do livro é realizada, uma vez que suas atividades vão muito além da codificação e 

decodificação da escrita. Todos os exercícios estão voltados para levar o educando 

à reflexão dos fenômenos da língua, trabalhando as diversas modalidades da 

escrita e da leitura, fazendo com que o aluno seja capaz de produzir suas próprias 

respostas, não necessitando de cópias e respostas prontas. 

 Sendo assim, percebe-se que os dois livros didáticos analisados abordam 

questões sobre a língua de forma muito diferente, em que o manual Novo Diálogo 

traz uma abordagem meramente tradicional, não apresentando atividades que 

levem os educandos a refletirem sobre a língua, enquanto Português: uma proposta 

para o letramento tem por objetivo desenvolver competências de leitura e escrita no 

educando, de maneira que ele possa (re)pensar sobre os fenômenos linguísticos e 

ser capaz de empregar a leitura e escrita em suas diversas funções de uso. Logo, 

para que o trabalho com qualquer um dos LDs analisados seja produtivo, dependerá 

da forma como o educador o explorará, uma vez que não existe um livro didático 

perfeito. 

 

 

4.4 Prática docente e ensino de Língua Materna: uma análise dos 

questionários aplicados a professores da rede pública de Bom Jesus do 

Itabapoana 

 

 O trabalho com o livro didático em sala de aula, como principal material 

pedagógico, é fato que se faz presente há algum tempo na história da educação 
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brasileira. Vale ressaltar que esse assunto vem despertando a atenção de muitos 

estudiosos, uma vez que o LD não é um material completo e pode, assim, ser 

utilizado de forma inadequada se estiver muito distante da realidade dos estudantes, 

principalmente os de escolas públicas. Por isso, cabe ao educador fazer as 

adequações necessárias para que o trabalho com esse instrumento pedagógico 

seja realizado de forma eficaz, a fim de que se atinja o objetivo maior do processo 

educacional: a aprendizagem. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 48), 

 

a escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a 
sala de aula seja um espaço onde cada sujeito tenha o direito à 
palavra reconhecido como legítimo, e essa palavra encontre 
ressonância no discurso do outro. Trata-se de instaurar um espaço 
de reflexão em que seja possibilitado o contato efetivo de diferentes 
opiniões, onde a divergência seja explicitada e o conflito possa 
emergir; um espaço em que o diferente não seja nem melhor nem 
pior, mas apenas diferente, e que, por isso mesmo, precise ser 
considerado pelas possibilidades de reinterpretação do real que 
apresenta; um espaço em que seja possível compreender a 
diferença como constitutiva dos sujeitos. 
A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel 
fundamental de organizar ações que possibilitem aos alunos o 
contato crítico e reflexivo com o diferente e o desvelamento dos 
implícitos das práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não 
percebidos inicialmente pelo grupo – intenções, valores, 
preconceitos que veicula, explicitação de mecanismos de 
desqualificação de posições – articulados ao conhecimento dos 
recursos discursivos e linguísticos. 

 

 Desse modo, muitas são as políticas públicas educacionais – como os PCN – 

que alertam para um ensino de Língua Materna mais produtivo, pautado nas 

perspectivas linguísticas, com atividades que levem os educandos a refletirem sobre 

os fenômenos da língua. Assim, os educadores deveriam valer-se de tais critérios 

para realizar o trabalho com o livro didático, entendendo que ele é um material 

incompleto e que necessita de adaptações. 

 A fim de verificar como se dá o trabalho do docente com o livro didático em 

sua prática pedagógica, foram aplicados vinte questionários – com dez perguntas 

(fechadas) cada – a professores do nono ano do Ensino Fundamental da rede 

pública – estadual e municipal – de Bom Jesus do Itabapoana, cidade onde resido e 

trabalho. 
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 Cabe salientar que foram encontradas algumas dificuldades para a aplicação 

dos questionários em questão, uma vez que grande parte dos professores 

convidados a respondê-los sentiram-se incomodados e/ou com medo de não darem 

respostas satisfatórias. Houve, também, alguns docentes que não devolveram os 

questionários, afirmando que não tiveram tempo ou que não souberam responder as 

perguntas nele contidas. Enfim, alguns obstáculos foram encontrados para a 

aplicação desse material, o que pode servir como base para análise de que muitos 

professores têm receio de passarem por indagações a respeito de sua prática 

pedagógica e de como utilizam e concebem o livro didático em suas aulas. 

 Todos os docentes questionados são regentes de turmas de Língua Materna 

há mais de dez anos e somente quatro deles não possuem pós-graduação, o que 

pode indicar que já são profissionais com bastante experiência de trabalho com o 

ensino de língua. 

 A seguir, será apresentada a análise dos questionários aplicados – cujo 

modelo encontra-se na seção dos apêndices. 

 A primeira questão proposta no questionário aborda se o professor utiliza o 

livro didático em suas aulas de Língua Portuguesa e foi encontrado o seguinte 

resultado: 

 

 

          Gráfico 1 – Utilização dos livros didáticos nas aulas de Língua Materna 
          Fonte: dados da pesquisa 
  

Com a avalição realizada acima, percebe-se que a grande maioria dos 

educadores ainda se valem do manual didático como principal ferramenta utilizada 

no processo da aprendizagem da Língua Materna, o que mostra que o material 



77 
 

acaba por se instituir como a ferramenta eficaz para que o ensino seja produtivo. O 

fato de nenhum docente responder que não utiliza o material em suas aulas pode, 

também, validar a premissa de que o LD é o principal recurso ainda utilizado nas 

escolas públicas e que seu uso funciona, como afirma Coracini (2011), como fonte 

de legitimação do conhecimento. 

 A segunda pergunta realizada no questionário acaba por completar a 

primeira, em que se indaga do professor qual o principal material de apoio utilizado 

em suas aulas de Língua Portuguesa e chegou-se à seguinte resposta: 

 

 

          Gráfico 2 – Materiais de apoio utilizados nas aulas de Língua Portuguesa 
          Fonte: dados da pesquisa 
 

Os mesmos educadores que disseram fazer uso do LD em todas as aulas, 

consequentemente, afirmaram ser esse material sua principal fonte didática no 

trabalho com o ensino de língua. Os demais responderam optar por outros recursos 

didáticos como jornais, revistas, apostilas, vídeos, etc. Percebe-se, então, que 

muitos educadores podem, talvez, seguir o manual didático por ser ele um material 

que já vem pronto, que traz uma sequência e um roteiro de trabalho, o que pode 

facilitar a vida do professor, uma vez que sua carga horária de trabalho é, na 

maioria das vezes, muito extensa. 

A terceira questão relaciona-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN – perguntando sobre o conhecimento do educador sobre esse documento. 
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          Gráfico 3 – Conhecimento sobre os PCN 
          Fonte: dados da pesquisa 
 

 Tal resultado revela que os docentes, em sua maioria, dizem ser 

conhecedores dos Parâmetros que norteiam o ensino de Língua Materna, o que 

leva-se à dedução de que deveriam basear suas aulas em muitos outros materiais 

além do LD, visto que este não contempla muitas abordagens de conteúdos 

indicadas pelos PCN, para que o ensino de língua possa ser produtivo e eficaz, 

deixando uma aprendizagem meramente formal em prol de uma abordagem mais 

reflexiva da língua. 

 A quarta pergunta aborda se o professor leva em consideração os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa quando faz 

escolha do livro a ser adotado em sua escola. Para ela foi encontrada a seguinte 

resposta:  

 

 

Gráfico 4 – PCN e escolha do livro didático 
Fonte: dados da pesquisa 
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 Os quatro professores que responderam “não” a essa questão afirmaram, na 

questão anterior, que conhecem os PCN e, na segunda, que fazem o uso do LD 

diariamente em suas aulas, o que deveria ser mais um incentivo para que eles 

levassem esse critério em consideração, a fim de se valerem de materiais que 

valorizem mais o ensino de Língua Materna de forma contextualizada e significativa 

para o educando. Já os que afirmaram considerar os Parâmetros na hora da 

escolha do LD acreditam que tais critérios são importantes para que o processo da 

aprendizagem seja mais produtivo. 

 A quinta questão abordada nos questionários pergunta se os professores 

participam da elaboração dos critérios para adoção dos LDs quando a escola realiza 

o processo de escolha desses materiais e, em caso afirmativo, com quem ela é 

realizada. 

 

 

          Gráfico 5 – Participação do professor na escolha dos livros didáticos 
          Fonte: dados da pesquisa 

 
 O resultado obtido para essa questão apontou alguns dados que chamou-nos 

a atenção. Uma delas é que 20% dos professores não fazem parte desse processo 

de escolha do livro didático, ou seja, ele é escolhido por outras pessoas que não 

trabalham com o ensino de Língua, o que pode causar ainda mais um 

distanciamento entre a realidade da turma e do LD a ser adotado. Isso nos leva a 

crer que o importante é ter um livro para ser trabalhado em sala de aula e não a 

qualidade desse material e sua proximidade com a realidade de cada sala de aula, 

que o professor, mais que qualquer outro membro escolar, conhece. Outros 

docentes, que totalizaram 40% dessa amostragem, responderam escolher os livros 
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juntamente com os outros colegas da área e a coordenação pedagógica da escola. 

Será realmente importante a presença da coordenação para tal escolha? De que 

forma será sua influência? O mesmo ocorre com os outros 10% que afirmaram 

realizar a adoção dos manuais didáticos juntamente com a coordenação pedagógica 

e a direção da escola, o que pode fazer com que a opinião desses outros dois 

segmentos da instituição possa influenciar os docentes a adotarem o livro que difere 

da realidade de seus alunos e que não condiz com o que seria realmente a sua 

escolha. Nos dados avaliados, apenas 30% dos docentes afirmaram que, em suas 

escolas, a adoção do LD é realizada somente entre os professores de Língua 

Portuguesa. Cabe salientar, mais uma vez, que não há ninguém melhor que os 

próprios professores para conhecerem a realidade de sua clientela.  

 Já a sexta questão dos questionários indaga dos docentes se os livros 

escolhidos por sua escola são sempre os que chegam para se realizar o trabalho 

com a Língua Portuguesa em sala de aula. 

 

 

          Gráfico 6 – Livros que chegam à escola 
          Fonte: dados da pesquisa 

 

 Percebe-se que a maioria respondeu que chegam os livros que a escola 

escolhe para adoção, porém, 45% dos educadores afirmam que muitas vezes chega 

à unidade escolar em que trabalham um LD diferente dos eleitos pelos docentes, 

sejam eles a primeira ou segunda opção realizada. Acredita-se que tal fato ocorre 

devido à pequena demanda de escolhas, ou seja, outras escolas – que também 

participam do processo de escolha – podem optar por livros diferentes e, por isso, o 

governo – seja na esfera municipal ou estadual – opta pelo mais escolhido, uma vez 
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que é mais lucrativo realizar a compra do maior número possível de exemplares de 

uma mesma editora, pois acaba sendo mais econômico. O fato de chegarem às 

escolas LDs diferentes dos escolhido pelos docentes pode levar ao mau uso desse 

manual no ensino de língua, uma vez que o próprio educador não tem afinidade ou 

apreço por ele. 

 A sétima abordagem busca saber do educador se ele faz o uso do manual do 

professor – contido nos livros didáticos – para trabalhar com a correção ou 

explicação de um dado conteúdo abordado pelo livro. Apenas 15% relata nunca 

recorrer a esse material e 85% afirmam usar o manual de correção, pois sentem-se 

mais seguros para realizar as atividades com seus alunos. De acordo com Souza 

(2011), esses manuais podem funcionar como uma “arma” no processo da 

aprendizagem, visto que o professor confia mais nas respostas trazidas por eles do 

que em seu conhecimento próprio. No entanto, sabe-se que o manual do professor 

é um recurso que também apresenta erros, sejam eles de impressão ou até mesmo 

de conteúdo, o que acaba por levar o educador a fazer correções de atividades que 

possam apresentar determinados erros que comprometam profundamente o 

aprendizado dos seus alunos. Dessa maneira, o manual do professor pode ajudar o 

educador a tirar alguma dúvida como pode, também, levá-lo a cometer determinado 

erro por confiar mais nas respostas trazidas pelo LD do que nas suas. Assim, o 

discurso presente no LD influenciará na prática pedagógica do educador, na forma 

como irá conduzir suas aulas, visto que tal discurso será representado pelo discurso 

de outros. 

 

 

          Gráfico 7 – Uso do manual do professor 
          Fonte: dados da pesquisa 
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 A oitava questão aborda do professor se ele julga importante participar do 

processo de escolha dos livros didáticos a serem adotados. 

 
 

Gráfico 8 – Importância da participação na escolhas dos livros didáticos 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 Com esse resultado percebe-se que a maioria dos professores – 70% – tem a 

consciência de que o aluno é o principal elemento no processo da aprendizagem, 

por isso consideram importante participar do momento da adoção dos LDs, uma vez 

que ele conhece a realidade da clientela com que trabalhará. Já 30% consideram o 

LD como um recurso didático que traz benefício maior ao educador, ao afirmar que 

a importância de se participar da escolha é que o LD fará parte de sua vida escolar 

durante todo o ano letivo, sendo, assim, o educador o maior beneficiado. 

 Na nona questão, é perguntado ao docente como as variedades linguísticas 

são trabalhadas nas aulas de língua portuguesa. 

 

 

  Gráfico 9 – Trabalho com as variedades linguísticas 
  Fonte: dados da pesquisa 
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Verifica-se que a maioria dos professores – 55% – afirmaram trabalhar as 

variedades linguísticas em suas aulas além do que aborda o manual didático, sendo 

que grande parte disse trabalhar “durante o ano letivo”, “em outras atividades em 

que surja a oportunidade de se destacarem as variedades linguísticas, como, por 

exemplo, no discurso dos aluno”. Já 30% respondeu trabalhar com as variedades 

somente quando o livro didático aborda o assunto, o que mostra que são seguidores 

desse material, não buscando outras alternativas que vão além da abordagem dos 

manuais didáticos. Apenas 10% dos educadores afirmaram não trabalhar com esse 

tópico e somente 1 professor – que totaliza 5% dessa amostragem – não quis 

responder a questão. Cabe ressaltar aqui que, embora a maioria dos docentes 

tenham a consciência sobre a importância de se trabalhar com as variedades 

linguísticas em sala de aula, ainda há uma porcentagem considerável – 45% – que 

não percebem a relevância dessa abordagem no processo de aprendizagem do 

ensino de língua. No entanto, a maioria desses docentes afirmaram, na questão três 

desse questionário, que conhecem os PCN, o que demonstra que eles sabem da 

relevância em se trabalhar com tal conteúdo, embora não o façam. 

 A décima pergunta indaga do educador qual dos critérios elencados ele 

considera mais importante na escolha do livro didático da sua área de conhecimento 

e atuação pedagógica. 

 

 

          Gráfico 10 – Critérios importantes na escolha dos livros didáticos 
          Fonte: dados da pesquisa 

 

 Nessa questão, 70% dos docentes disseram priorizar o trabalho com textos e 

30% que valorizam aqueles LD que trazem um bom trabalho com os conteúdos 
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gramaticais. Embora pareça já estar havendo uma mudança no que compete a 

privilegiar-se o trabalho com conteúdos gramaticais, ainda se faz necessário que os 

professores revejam sua prática de ensino de Língua Materna, visto que é 

importante que outros fenômenos linguísticos também sejam privilegiados para que, 

assim, os educandos passem a refletir sobre os fenômenos existentes na língua e 

para que o trabalho com a Língua Materna os leve à reflexão. 

 Com a avaliação desses questionários fica evidente que o ensino de Língua 

Materna já vem passando por várias mudanças, mas muito ainda necessita de ser 

(re)pensado a esse respeito. O livro didático ainda é visto pelos professores como 

fonte de legitimação do conhecimento, uma vez que consideram esse material como 

principal suporte de apoio em suas aulas. A ideia defendida não é que se descarte o 

uso do LD em aulas de LM, mas que o docente saiba fazer as adaptações 

necessárias para que seu uso seja produtivo e se aproxime da realidade de sua 

clientela. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um mundo globalizado, marcado pelas imensas transformações 

tecnológicas, torna-se imprescindível que a escola busque recursos para que o 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente o de LM, torne-se mais produtivo 

e que leve o aluno à reflexão. 

 Através de todas as abordagens realizadas nesta pesquisa, percebemos que 

o LD ainda é o material mais valorizado pelos professores na sala de aula, o que o 

torna fonte de legitimação do conhecimento, uma vez que o conteúdo por ele 

abordado é visto como único e verdadeiro e, ainda, sem contestações. 

Comprovamos esse fato nas respostas obtidas na primeira questão do questionário 

aplicado, em que 60% dos professores entrevistados afirmaram utilizar o LD como 

principal recurso pedagógico em suas aulas de Língua Materna. Assim, a realização 

de uma prática pedagógica reflexiva torna-se difícil de ser efetivada, mesmo porque, 

trabalhar a língua com o propósito de ampliar as competências de seus falantes é 

concebê-la como atividade comunicativa e, mais ainda, é vislumbrá-la como uma 

ação, viva, heterogênea e repleta de variações, o que infelizmente não está 

configurado nesse suporte pedagógico. Portanto, caberia ao docente elaborar e 

reorganizar sua própria sequência didática a fim de que o LD consiga abordar todas 

as possibilidades de uso da língua. A utilização desse instrumento, de forma não 

reflexiva, acaba comprometendo o papel do professor, que deixa de possuir uma 

voz ativa e transformadora, visto que o mediador está tão preso às abordagens dos 

livros, deixando de mostrar as suas opiniões. 

 A partir desse contexto, percebemos que a formação linguística recebida pelo 

professor em sua vida acadêmica pode auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem de língua mais produtivo, uma vez que saberá a importância de se 

trabalhar com as variedades existentes na língua e valorizar a cultura de seus 

alunos.  

Entretanto, percebemos – pelas respostas dadas através dos questionários – 

que o livro didático ainda é o instrumento mais valorizado pelos educadores do 

município aqui pesquisado e que o discurso por ele apresentado influencia na 

prática pedagógica dos professores, uma vez que eles acabam por transmitir – de 

forma clara ou oculta – o discurso de outros. Acreditamos que tal fato pode ocorrer 

por ser o LD um material que auxilia o professor a preparar suas aulas, a seguir um 
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roteiro, uma sequência de atividades, devido a sua extensa carga horária de 

trabalho. Um fato que comprova isso é quando, na oitava questão do questionário 

aplicado, indaga-se do educador se ele considera importante participar do processo 

de escolha do LD de sua escola e 30% deles – o que é um número considerável – 

respondem que sim, pois o professor é o maior interessado, visto que fará o uso 

deste manual o ano todo. Percebemos, nessa resposta, que muitos docentes ainda 

têm o LD como um material para beneficiar a eles mesmos, e não aos educandos, e 

que seu uso em sala de aula é uma forma fácil e cômoda de preparar suas aulas. O 

professor acaba, também, por impor sua ideologia aos seus alunos ao fazer uso do 

LD para ser o próprio beneficiado. 

 Percebemos, então, que grande parte dos professores conhecem as novas 

propostas para o ensino de LM – como os PCN –, porém a grande maioria ainda 

não coloca tais propostas em sua prática docente, pois, se comparados os dados 

dos questionários aplicados, 70% dizem conhecer os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa, porém, 30% desses mesmos educadores dizem 

trabalhar as variedades linguísticas somente quando abordadas pelo manual 

didático. Cabe ressaltar que, dentre esses 30% que afirmaram trabalhar o conteúdo 

somente quando o LD o aborda, muitos desses professores estão entre os 70% que 

dizem conhecer os PCN. Ou seja, eles têm ciência de como deve ser um ensino de 

língua pautado nas perspectivas linguísticas, porém, não o fazem por algum motivo 

próprio. Assim, apesar das novas propostas curriculares, muitas vezes ainda 

prevalece a abordagem tradicional do ensino de Língua Materna. 

 O que é defendido nesta pesquisa não é que o uso do LD não deve ser feito 

em aulas de LM, mas sim que tal uso seja adequado à realidade de sua clientela, 

cabendo ao professor fazer as adaptações necessárias para que o processo de 

ensino-aprendizagem seja eficaz e produtivo. Percebemos, pois, como afirma Souza 

(2011), que o LD acaba sendo uma “arma” poderosa nas mãos dos educadores, e 

um bom trabalho com esse material será realizado a partir de como esses docentes 

o concebem e tenham a consciência de que não existe um livro didático perfeito, 

que atenda à sua realidade por completo, uma vez que o LD é produzido de forma a 

atender a todas as classes. 

 Com a análise dos dois livros, aqui proposta, podemos constatar que ainda 

há muitas diferenças de configuração e de abordagens dos diversos manuais 

didáticos, e que o LD Novo Diálogo configura-se de forma muito distinta do outro, 



87 
 

Português: uma nova proposta para o letramento, pois o primeiro aborda os 

conteúdos de forma tradicional, enquanto o segundo traz a proposta do letramento, 

valorizando as perspectivas linguísticas e propondo uma aprendizagem que leva o 

aluno à reflexão.  

 Percebemos, nesta pesquisa, que muito tem ainda de ser (re)pensado sobre 

o uso do livro didático em sala de aula e que as primeiras reflexões sobre o assunto 

devem partir do próprio educador, que deve ter em mente que o discurso abordado 

pelo LD – assim como qualquer outro – é criado a partir da ideologia de uma dada 

instituição e que, se ele calar a sua voz, ao fazer o uso permanente desse material, 

sem questionamentos, será mais um reprodutor de uma certa ideologia. 

 Constatamos, também, que alguns LDs podem ser vistos como fonte de 

transmissão ideológica, posto que ao utilizar a linguagem padrão em praticamente 

toda a sua abordagem – como no livro Novo Diálogo – acaba por privilegiar a 

linguagem utilizada pela classe dominante e descartar as demais variedades 

linguísticas. 

 Nesse sentido, percebemos que o que caracterizará o LD como uma 

ferramenta eficaz para o processo de ensino-aprendizagem de Língua Materna será 

a forma como o educador o concebe e o utiliza em sua prática docente. 
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Anexo A – Atividades da seção Trabalhando a linguagem propostas pelo livro 

didático Novo Diálogo 
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Anexo B – Bibliografia do livro didático Novo Diálogo 
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Anexo C – Seção Preparação para a leitura do livro didático Português: uma 
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Anexo D - Seção Leitura oral do livro didático Português: uma proposta para o 
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Anexo E – Seção Interpretação oral do livro didático Português: uma proposta para 
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Anexo F – Seção Sugestões de leitura do livro didático Português: uma proposta 
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Anexo G – Seções Produção de texto do livro didático Português: uma proposta 

para o letramento 
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Anexo H – Seções Linguagem oral do livro didático Português: uma proposta para o 
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Anexo I – Seções Vocabulário do livro didático Português: uma proposta para o 
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Anexo J – Questionário aplicado aos docentes da Rede Pública de Bom Jesus do 

Itabapoana 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado (a) professor (a), 

Este questionário destina-se à coleta de dados para nossa pesquisa de 

Mestrado, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF -, 

que tem como foco o ensino de Língua Portuguesa sob uma perspectiva da 

Linguística Funcionalista. O seu preenchimento com consciência e precisão será 

muito importante para o sucesso da nossa pesquisa.  

Certas de podermos contar com sua preciosa colaboração, apresentamos 

nossos agradecimentos antecipadamente. 

 

Monique Teixeira Crisóstomo 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem - UENF 

 

Escolaridade: ________________________________________________________ 

Tempo de atuação como professor de Língua Portuguesa: ____________________ 

 

1- Você utiliza o livro didático nas suas aulas?  

(    ) Não. 

(    ) Sim, em todas as aulas. 

(    ) Sim, mas com pouca frequência. 
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2- Qual o principal material de apoio utilizado por você em suas aulas de Língua 

Portuguesa? 

(    ) O livro didático. 

(    ) Outros recursos: jornais, revistas, apostilas, vídeos, etc. 

 

3- Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

(   ) conheço. 

(   ) conheço pouco. 

(   ) não conheço.  

(   ) conheço, mas não sei quais são as suas abordagens para o ensino de língua 

 

4- Você leva em consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Língua Portuguesa quando faz escolha do livro a ser adotado em sua escola?  

(   ) Não, pois as editoras já levam esses critérios em consideração juntamente com 

o MEC. 

(  )Sim, pois acho que as propostas dos PCN auxiliam em um processo de 

aprendizagem mais produtivo no ensino de Língua Materna. 

 

5-. Quando a escola realiza a escolha do livro didático, você participa da elaboração 

dos critérios para a adoção do mesmo? Em caso afirmativo, com quem ela é 

realizada? 

(   ) Não, pois esta escolha não é feita por nós professores. 

(   ) Sim, entre professores da área e coordenação pedagógica. 

(   ) Sim, entre professores da área, a direção e coordenação pedagógica. 

(   ) Sim, somente entre os professores de Língua Portuguesa. 

 

6- Os livros escolhidos por sua escola são sempre os que chegam para se realizar o 

trabalho com a Língua Portuguesa em sala de aula? 

(   ) Sim, sempre vem para a minha escola o livro escolhido. 

(   ) Não, muitas vezes fazemos a escolha de um livro didático diferente daquele que 

chega para trabalharmos com os alunos. 
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7- Você faz o uso do manual do professor para trabalhar com a correção ou 

explicação de um dado conteúdo abordado pelo livro? 

(   ) Não, nunca recorro a este material de apoio. 

(   ) Sim, pois me sinto mais seguro (a) para realizar as atividades com meus alunos. 

 

8- Você considera importante participar do processo de escolha dos livros didáticos? 

(   ) Não, pois acho que todos os livros mandados para a escolha já passaram por 

uma seleção do MEC, o que já o torna de qualidade. 

(   ) Sim, pois o professor é o maior interessado, visto que fará o uso deste manual o 

ano todo. 

(   ) Sim, pois é o professor quem conhece a realidade de sua turma e/ou de sua 

escola. 

 

9- Como as variedades linguísticas são trabalhadas nas aulas de língua 

portuguesa? 

(   ) Não são trabalhadas. 

(   ) Somente quando abordadas pelo livro didático. 

(  ) Trabalho de outra forma. Qual? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(   ) Não quero responder a essa pergunta. 

 

10- Qual dos critérios abaixo você considera mais importante na escolha do livro 

didático da sua área de conhecimento e atuação pedagógica? 

(   ) Bom trabalho com os conteúdos gramaticais. 

(   ) Que valorize o trabalho com textos. 

 


