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Apresentação

Prezado(a) estudante, 

Você está recebendo o caderno pedagógico da disciplina de Conteúdos 
e Metodologias do Ensino de Linguagem II. Ele foi organizado, 
didaticamente, a partir da ementa e objetivos constantes no Projeto 
Pedagógico do Curso de Pedagogia a Distância da UDESC .

Esse material foi elaborado com base nas características da modalidade 
de ensino escolhidas por você para realizar o seu percurso formativo – 
o Ensino a Distância . É um recurso didático fundamental na realização 
de seus estudos, pois organiza os saberes e conteúdos, de modo que 
você possa estabelecer relações e construir conceitos e competências 
necessárias e fundamentais a sua formação .

Esse Caderno, ao primar por uma linguagem dialogada, busca 
problematizar a realidade, aproximando a teoria e a prática, a ciência dos 
conteúdos escolares, por meio do que se chama de elaboração didática - 
que é o mecanismo de tomar o conhecimento científico como norteador 
para sua prática docente na escola; ou seja, nosso intuito é que os 
pressupostos teóricos presentes neste Caderno sirvam como ancoragem 
para que cada professor desenvolva sua própria metodologia, de acordo 
com a realidade de suas turmas .

Receba-o como mais um recurso para a sua aprendizagem, realize seus 
estudos de modo orientado e sistemático, dedicando um tempo diário 
à leitura . Anote e problematize o conteúdo com sua prática e com as 
demais disciplinas que irá cursar . Faça leituras complementares, conforme 
sugestões, e realize as atividades propostas .

Lembre-se de que na Educação a Distância muitos são os recursos e 
estratégias de ensino e aprendizagem . Por isso, use sua autonomia para 
avançar na construção de conhecimento, dedicando-se a cada disciplina 
com todo o esforço necessário . 

Bons estudos!

Equipe UDESC/CEAD/UAB





Introdução

Este Caderno Pedagógico de Conteúdos e Metodologias do Ensino da 
Linguagem II apresenta conteúdos que visam ao aprofundamento do 
que você já estudou sobre o ensino de língua materna nas séries iniciais . 
Nosso objetivo principal é que você compreenda alguns princípios 
básicos para o trabalho com a leitura e a produção escrita, refletindo 
sobre a função formadora da literatura infanto-juvenil e sobre as 
implicações teóricas e metodológicas na formação do leitor proficiente . 
Além disso, você estudará sobre o papel do ensino de gramática para o 
aprimoramento das habilidades linguísticas dos alunos e do ensino da 
oralidade e da escrita nas aulas de língua materna .

Com certeza, não esgotamos todas as questões relativas aos fundamentos 
teóricos e metodológicos do ensino de Língua Portuguesa e Literatura, 
mas abordamos pontos considerados fundamentais no exercício da 
docência que ensina a linguagem verbal .

O diálogo continua! Seja crítico na sua leitura e procure discutir com seus 
colegas sobre os conteúdos aqui  apresentados .

Bons estudos!

Professoras  Aline Cassol Daga,  Arice Cardoso Tavares,  Josa Coelho 
Irigoite, Fabíola S . Ferreira Sell, Lucilene Lisboa de Liz . 





Programando  
os estudos

Estudar a distância requer organização e disciplina; assim como estudos 
diários e programados para que você possa obter sucesso na sua 
caminhada acadêmica . Portanto, procure estar atento aos cronogramas 
do seu curso e disciplina para não perder nenhum prazo ou atividade, dos 
quais depende seu desempenho . As características mais evidenciadas na 
EAD são o estudo autônomo, a flexibilidade de horário e a organização 
pessoal . Faça sua própria organização e agende as atividades de estudo 
semanais .

Para o desenvolvimento desta disciplina, você possui a sua disposição 
um conjunto de elementos metodológicos que constituem o sistema de 
ensino, que são:

 » recursos didáticos, entre eles o caderno pedagógico;

 » o Ambiente Virtual de Aprendizagem;

 » o Sistema de Avaliação: avaliações a distância, presenciais e de 
autoavaliação;

 » o Sistema Tutorial: coordenadores, professores e tutores .

Ementa

Leitura: o contato inicial com o texto e a construção dos sentidos . 
A gramática do texto em favor da leitura e da produção textual . 
Interpretação de texto . Redação . Gramática . Realidade linguística da 
criança e do adulto . Linguagens artísticas . Didática da Língua Portuguesa .  
A produção textual nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental . Conteúdos 
e princípios metodológicos para o ensino de linguagem e da Língua 
Portuguesa . Elementos metodológicos para a análise e intervenção nas 
práticas educativas . O ensino da Língua Portuguesa nos anos iniciais .
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Objetivos de aprendizagem

Geral

Compreender os princípios teórico-metodológicos para o trabalho 
com o ensino de português como língua materna, relacionando-os 
com o aprimoramento das habilidades de ESCUTA > FALA > LEITURA > 
ESCRITURA dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental .

Específicos

 » Compreender princípios teóricos na formação do leitor e do 
escritor de textos proficientes na Educação Infantil e nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental .

 » Compreender implicações metodológicas na formação do leitor 
e do escritor de textos proficientes na Educação Infantil e nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e refletir sobre a função 
formadora da literatura infanto-juvenil .

 » Compreender o papel da oralidade e da escrita no ensino de 
língua materna nas séries iniciais do ensino fundamental, bem 
como questões relacionadas ao aprendizado da escrita e suas 
implicações na produção textual desses alunos .

 » Compreender as propostas de prática pedagógica do ensino de 
gramática, articulando os eixos USO da língua e REFLEXÃO sobre 
a língua e tomando o texto como unidade central .

Carga horária
54 horas/aula
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Anote as datas importantes das atividades na disciplina, conforme 
sua agenda de estudos: 

 DATA  ATIVIDADE  

Conteúdo da disciplina

Veja, a seguir, a organização didática da disciplina, distribuída em capítulos 
os quais são subdivididos em seções, com seus respectivos objetivos de 
aprendizagem . Leia-os com atenção, pois correspondem ao conteúdo 
que deve ser apropriado por você e faz parte do seu processo formativo .

Capítulo 1 –   Neste capítulo, você será apresentado às principais estratégias 
que os leitores têm à disposição para construir sentidos de 
um texto, compreendendo que esse processo requer uma 
atividade interativa com o autor, em que habilidades cognitivas 
são mobilizadas . Assim, você compreenderá que a formação 
do leitor envolve a consideração de fatores de ordem social, 
histórica e cultural, para o entendimento das configurações e 
características particulares que influenciam o desenvolvimento 
das habilidades de leitura nos sujeitos .    
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Capítulo 2 –  Neste capítulo, você refletirá, ainda, sobre as implicações 
metodológicas na formação do leitor e do escritor de 
textos proficientes na Educação Infantil e nas Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental, conhecendo também a função 
formadora da literatura infanto-juvenil .

Capítulo 3 –  Com o estudo deste capítulo, você terá a oportunidade de 
refletir sobre a oralidade e a escrita no contexto escolar . 
Nesse sentido, estudará aspectos teóricos sobre a produção 
oral e escrita na escola, bem como questões relativas à 
prática pedagógica voltada ao ensino da oralidade e da 
escrita nas aulas de língua materna .

Capítulo 4 –  Neste capítulo, você estudará a relação entre o ensino 
de língua materna e o papel do ensino de gramática no 
aprimoramento das habilidades linguísticas dos alunos 
nas Séries Iniciais . Para tanto, você refletirá sobre a prática 
pedagógica, pautada na análise e reflexão linguística, 
voltadas para uma perspectiva de língua considerando as 
práticas sociais que utilizam a leitura e a escrita nas suas 
relações com a oralidade .

Passemos, agora, ao estudo dos capítulos!



Pressupostos teórico-metodológicos para o trabalho 
com a língua escrita na Educação Infantil e nas Séries 
Iniciais
Aline Cassol Daga

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender princípios teóricos e implicações 
metodológicas na formação do leitor e do escritor de 
textos proficientes na Educação Infantil e nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

Seções de estudo

Seção 1 – A construção de sentidos na leitura

Seção 2 – Abordagens didático-metodológicas nas práticas 
de leitura e produção textual

Neste capítulo, você estudará o processo de construção de sentidos na leitura, com foco para 
as implicações cognitivas do ato de ler, e refletirá sobre encaminhamentos metodológicos para 
o trabalho com as práticas de leitura e produção textual em se tratando do ensino de língua 
materna na Educação Infantil e nas Séries Iniciais.

1
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A aprendizagem da leitura, diferentemente da aquisição da língua oral, exige 
um processo intencional e sistemático de instrução, não é um processo 
inerente à espécie humana, adquirida naturalmente. Se, para falar, importa 
exposição e interação, para ler e escrever importa instrução. Gee (2004) vai 
além dessa dicotomia e apresenta uma visão alternativa para a compreensão 
da escrita. Para ele, a leitura deve ser tomada como um processo cultural, o 
que implica naturalização por meio da vivência em contextos de sentido e 
não apenas por meio da escolarização formal. Nesse sentido, a formação do 
leitor envolve a consideração de fatores de ordem social, histórica e cultural 
para o entendimento das configurações e características particulares que 
influenciam o desenvolvimento das habilidades de leitura nos sujeitos.

Assim, o ato de ler e os processos de compreensão de texto dizem respeito 
não apenas a uma dimensão individual que implica habilidades cognitivas 
para construção de sentidos; diz respeito, da mesma forma, à familiaridade 
que o sujeito desenvolve com a leitura ao longo de seu processo de formação, 
potencializando-a (ou não) em seu cotidiano; essa familiaridade advém em 
grande medida de relações que o sujeito estabelece no meio social em que 
vive. (DAGA, 2011). Por isso, concebemos como fundamental para a formação 
do leitor, por exemplo, que a família ensine a criança a valorizar os livros e 
outros suportes do texto escrito, demonstrando uma relação prazerosa com 
a leitura e a escrita.

Neste capítulo, abordaremos o processo de construção de sentidos na 
leitura e o de ensino da leitura na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental. Nosso propósito é que você conheça as estratégias que 
mobilizamos no ato da leitura para construir sentidos de um texto e tenha 
subsídios para formar leitores e produtores de textos proficientes. Ao longo 
do capítulo, você perceberá que sugerimos alguns caminhos possíveis para o 
trabalho com a leitura e a escrita, no sentido de que você, a partir das teorias 
apresentadas, possa fazer suas próprias escolhas metodológicas.  
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A construção de sentidos na leitura

Objetivos de aprendizagem

 » Conhecer as principais estratégias que os leitores têm à disposição 
para construir sentidos de um texto.

 » Compreender que o processo de construção de sentidos de 
um texto implica uma atividade interativa com o autor, em que 
habilidades cognitivas são mobilizadas. 

Dificilmente alguma pessoa diria atualmente que a leitura não é importante 
ou que não gosta de livros. Há um discurso já consolidado na sociedade sobre 
a importância da leitura. Abreu (2003) registra que os dados do Indicador 
Nacional de Alfabetismo Funcional – Inaf (2001) – e da pesquisa “Retratos da 
leitura no Brasil” mostram explicitamente que não é mais necessário fazer 
campanhas sobre a necessidade da leitura: os brasileiros sabem que ler é 
importante. Segundo a autora, o desafio, agora, é investir em processos que 
ampliem o acesso dos brasileiros a materiais de leitura. No entanto, muito 
mais do que ter acesso, as pessoas precisam saber ler esses materiais com 
proficiência, para que consigam compreender efetivamente os textos e se 
orientar na sociedade grafocêntrica na qual vivem.

Apesar de saber da importância da leitura, você conseguiria 
explicar em que consiste o ato de ler? 

O ato de ler é um processo muito complexo, que exige a mobilização de 
várias operações mentais, inclusive a reciclagem dos neurônios (DEHAENE, 
2007). Como nossos neurônios são naturalmente especializados apenas 
para a fala, para que eles sejam reciclados e, dessa forma, saibamos ler, 
é necessário passarmos por um processo de aprendizagem, ou, como 
dissemos na introdução deste capítulo, por um processo intencional e 
sistemático de instrução. 

O desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias para a leitura de 
um texto sofre a influência de fatores de ordem social, histórica e cultural 
relacionados à vida dos sujeitos. Assim, para entender em que consiste o ato 
de ler, é preciso considerar as dimensões intrassubjetiva e intersubjetiva da 
leitura, as quais serão apresentadas a você a seguir.  
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A leitura não é, pois, somente uma questão de 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas de 

familiaridade com o material escrito, de vivência, de experiência 
com esse tipo de atividade. 

Perceba que, em nossa compreensão, a leitura envolve duas dimensões: 

1. dimensão intrassubjetiva: que implica habilidades cognitivas, 
envolvendo capacidades de localização de informação, interpretação e 
avaliação crítica de um texto; 

2. dimensão intersubjetiva: relacionada à familiaridade que o sujeito 
desenvolve com a leitura ao longo de seu processo de formação, a qual 
advém, em grande medida, de experiências situadas em um meio social 
específico.

O que você precisa compreender, em se tratando do ato de ler, é que, para 
além das habilidades cognitivas exigidas, há implicações da dimen¬são 
social em que o texto se insere, as quais também precisam ser consideradas. 
Essa dimensão social está relacionada ao gênero textual/discursivo, aos 
interactantes, à situação de interação.

Assim, a leitura, entendida como interação, envolve a participação ativa 
do leitor, num processo de efetiva interação com o autor do texto. Nesse 
sentido, no ato de ler, o leitor não extrai sentidos e nem atribui sentidos ao 
texto, mas constrói sentidos a partir dos seus conhecimentos de mundo e das 
informações veiculadas no texto. Para a construção de sentidos na leitura, 
é preciso considerar o papel do leitor, o papel do texto e o processo de 
interação entre o leitor e o texto. Esse entendimento só é possível uma 
vez que tomamos por base a concepção interacional da língua, em que 
os sujeitos são ativos e os sentidos construídos na interação texto-sujeitos. 

Por outro lado, é importante destacar que a leitura é entendida de forma 
diferente nas duas outras concepções de língua. Em uma concepção de 
língua como representação do pensamento, os sujeitos são considerados 
donos absolutos de suas vontades e de suas ações e, por isso, o leitor 
assume o papel passivo de “captar” o que o autor do texto quis dizer, pois 
o foco está no autor, nas suas intenções veiculadas no texto, produto do 
seu pensamento. Dessa forma, a leitura é entendida como uma atividade 
de captação de ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os 
conhecimentos do leitor. (KOCH; ELIAS 2006).

Em uma concepção de língua como estrutura, como mero instrumento de 
comunicação, em que o sujeito é determinado, “assujeitado” pelo sistema, 

Na concepção de 
linguagem como interação, 

a linguagem é o lugar de 
construção de relações 

sociais e de subjetivação, 
a qual faculta ao homem 

representar o mundo e 
agir sobre/no mundo, 

praticando ações que não 
realizaria sem a linguagem.
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leitor, isto é, basta ao leitor conhecer o código linguístico para reconhecer o 
sentido das palavras e estruturas do texto. (KOCH; ELIAS 2006).

Como você pode perceber, a concepção de leitura é decorrente da concepção 
de sujeito, de língua e de texto que se adote. Comungamos da concepção 
de leitura que considera a interação leitor-texto-autor para a construção de 
sentidos. Segundo Koch e Elias (2006, p. 11, grifos dos autores):

A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de 
produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos 
elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma 
de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes no interior do evento comunicativo.

Nesse sentido, uma vez que o texto não é simples produto da codificação 
de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo, o processo 
de construção de sentidos na leitura leva em consideração, além do 
conhecimento do código linguístico, os conhecimentos do leitor. Cada 
leitor traz consigo um universo de conhecimento que 
será ativado por ocasião da leitura, sendo assim, não 
construímos sempre os mesmos sentidos para um mesmo 
texto. 

Às concepções de língua como representação do 
pensamento e como instrumento de comunicação 
apresentadas podemos relacionar a noção do texto 
como produto acabado. Por outro lado, à concepção de 
língua como interação relaciona-se a concepção de 
texto como unidade da comunicação discursiva, como 
lugar de interação. Nessa última concepção de língua, na 
qual os sujeitos são vistos como agentes sociais, “o texto 
passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 
interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente 
– nele se constroem e são construídos” (KOCH, 2002, p. 
17). Isso porque para elaborar um texto, é necessário que 
pensemos em quem é o interlocutor e nos efeitos de 
sentidos que queremos produzir sobre ele.

Passemos agora à compreensão dos procedimentos que 
são requeridos do leitor durante o ato de ler, os quais 
implicam localização de informações e avaliação crítica do 
conteúdo lido. Passemos a essa discussão.

Figura 1.1 – O texto como forma de comunicar
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Implicações cognitivas da compreensão leitora

Estudos sobre o processo leitor, por várias décadas, constituíam o que foi 
definido como processamento ascendente (botton-up) ou processamento 
descendente (top-down) da leitura. 

1. O processamento ascendente “supõe que o leitor começará por fixar-
se nos níveis inferiores do texto (os sinais gráficos, as palavras) para 
formar sucessivamente as diferentes unidades linguísticas até chegar 
aos níveis superiores da frase e do texto” (COLOMER; CAMPS, 2003, p. 
30); ou seja, acontece de baixo para cima, da letra ao texto. Segundo 
Pereira (2010, p. 1-2),

[...] esse processamento é utilizado nas seguintes situações: o leitor 
tem poucos conhecimentos prévios sobre o conteúdo ou a linguagem 
do texto; o objetivo da leitura exige uma abordagem minuciosa; o 
texto para ler é de grande densidade, exigindo cuidadosa atenção.

2. O processamento descendente acontece de cima para baixo, isto é, 
da mente do leitor ao texto, dos processamentos globais à letra, sendo 
formado por outros mecanismos que intervêm na compreensão de um 
texto escrito. Esse processamento, de acordo com Pereira (2010, p. 2), é 
utilizado quando “[...] o leitor tem muitos conhecimentos prévios sobre o 
assunto ou a linguagem do texto; o objetivo da leitura exige uma leitura 
geral; o texto para ler é pouco denso, contando com uma leitura global.”

Atualmente, as duas formas de proceder são reconhecidas como 
constitutivas da leitura, devido, principalmente, aos avanços da psicologia 
cognitiva e das neurociências. Essa informação é importante, portanto, para 
que entendamos que durante a leitura esses dois tipos de processamento 
são mobilizados, sem que haja a prevalência de um sobre o outro.

Para a construção de sentidos de textos de quaisquer 
gêneros textuais/discursivos, é necessário que recorramos a 

várias estratégias: que façamos o mapeamento das informações, 
realizando inferências, estabelecendo associações, evocando 
esquemas cognitivos e agenciando conhecimentos prévios, entre 
outros. Isso vale tanto para a leitura de um bilhete como para um 
romance clássico da literatura universal.

O processo da leitura começa com a decodificação dos sinais gráficos, por 
meio do qual se processa cada letra. As habilidades de decodificação são 
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bom decodificador não garante ser um bom leitor, pois outras ações estão 
envolvidas na compreensão de um texto. (DAGA, 2011). Assim, o processo 
de decodificação, apesar de fundamental, é apenas uma das operações 
que ocorrem no cérebro até chegarmos à construção dos sentidos do que 
estamos lendo. Escreve Scliar-Cabral (2003, p. 34-35, grifos da autora):

[...] o reconhecimento das letras e os valores atribuídos aos grafemas 
para reconhecer a palavra escrita (decodificação) são apenas um 
passo, embora necessário, no processo da leitura, cujo objetivo 
é chegar à compreensão e interpretação do texto e conseqüente 
internalização dos conteúdos para ampliação e aprofundamento 
do conhecimento.

O processo de decodificação na leitura, isto é, o reconhecimento das letras 
e a transposição grafema-fonema, está relacionado à alfabetização. Se o 
processo de alfabetização não for consequente e o leitor não for plenamente 
alfabetizado, ele encontrará dificuldade já no primeiro processo cognitivo 
demandado para que se consiga ler um texto. 

Além das implicações da decodificação, as atividades de linguagem 
também são importantes para a compreensão de um texto e, portanto, 
elas devem ser consideradas. Segundo Colomer e Camps (2002), o processo 
de compreensão leitora consiste em uma relação entre o texto e o leitor, 
pois o leitor baseia-se em seus conhecimentos para interpretar o texto e 
o significado construído a partir da leitura permite-lhe incorporar novos 
conhecimentos em seu sistema cognitivo. (DAGA, 2011).

A leitura é uma atividade que proporciona aumento da memória e 
conhecimento específico. Localizar informações em um texto é um 
procedimento básico em qualquer atividade de leitura, afinal, sempre 
tentamos entender as ideias veiculadas no texto. 

A recuperação de informações lidas em um texto, isto é, conseguir lembrar-
se do conteúdo lido e reproduzi-lo verbalmente não é sinônimo de 
aprendizado por ocasião da leitura. Para que haja aprendizagem a partir 
da leitura, é necessário que tenha havido compreensão profunda e não 
superficial do material lido.    

Uma informação, para ser compreendida, deve integrar-se a um esquema 
cognitivo já formado, estabelecendo conexões com o que já se conhecia 
sobre o assunto e proporcionando, com isso, a produção de novas 
relações entre as informações. Assim, cada novo elemento provoca uma 
reestruturação do esquema ao qual está relacionado. Tudo o que sabemos 
vai se organizando e reorganizando cada vez que incorporamos novas 
informações.
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Os esquemas são, assim, concebidos como estruturas flexíveis e dinâmicas, 
que estão em constante reestruturação, de acordo com as informações que 
vão sendo processadas no decorrer das várias atividades cognitivas que as 
pessoas realizam (RUMELHART, 1981).

A compreensão de um texto depende, portanto, da ativação de 
determinado esquema cognitivo que nos é requerido durante a leitura. Se 
não dispomos de determinado esquema, a compreensão do texto pode 
ficar comprometida. 

  Um exemplo de ambiguidade provocada pela possível ativação de dois 
esquemas cognitivos é a crônica de Luiz Fernando Veríssimo chamada 
“Aquilo”. Nesse texto, o autor agencia o pronome “aquilo” que, por não ter 
referente fixo, causa ambiguidade e provoca o humor. Vejamos a crônica:

Aquilo 

— De uns tempos para cá, eu só penso naquilo.

— Eu penso naquilo desde os meus, sei lá, 11 anos.

— Onze anos?

— E. E o tempo todo.

— Não. Eu, antigamente, pensava pouco naquilo. Era uma coisa que não me 
preocupava. Claro que a gente convivia com aquilo desde cedo. Via acontecer à 
nossa volta, não podia ignorar. Mas não era, assim, uma preocupação constante. 
Como agora.

— Pra mim sempre foi. Aliás, eu não penso em outra coisa.

— Desde criança?!

— De dia e de noite.

— E como é que você conseguia viver com isso, desde criança?

— Mas é uma coisa natural. Acho que todo mundo é assim. Você é que é 
anormal, se só começou a pensar naquilo nessa idade.

Você sabe o que é esquema cognitivo?

Esquemas cognitivos são dados estruturados que representam conceitos genéricos 
estocados na memória, ou seja, “[...] estruturas abstratas, construídas pelo próprio 
indivíduo, para representar a sua teoria do mundo [...]” (LEFFA, 1996, p. 35). Os 
esquemas cognitivos referem-se a objetos, situações, eventos etc.
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que eu vou sentir. Como será o depois.

— Você se preocupa demais. Precisa relaxar. A coisa tem que acontecer 
naturalmente. Se você fica ansioso é pior. Aí sim, aquilo se torna uma angústia, 
em vez de um prazer.

— Um prazer? Aquilo?

— Pra você não sei. Pra mim, é o maior prazer que um homem pode ter. É 
quando o homem chega ao paraíso.

— Bom, se você acredita nisso, então pode pensar naquilo como um prazer. Pra 
mim é o fim.

— Você precisa de ajuda, rapaz.

— Ajuda religiosa? Perdi a fé há muito tempo. Da última vez que falei com um 
padre a respeito, só o que ele me disse foi que eu devia rezar. Rezar muito, para 
poder enfrentar aquilo sem medo.

— Mas você foi procurar logo um padre? Precisa de ajuda psiquiátrica. Talvez 
clínica, não sei. Ter pavor daquilo não é saudável.

— E eu não sei? Eu queria ser como você. Viver com a perspectiva daquilo 
naturalmente, até alegremente. Ir para aquilo assoviando.

— Ah, vou. Assoviando e dando pulinho. Olhe, já sei o que eu vou fazer. Vou 
apresentar você a uma amiga minha. Ela vai tirar todo o seu medo.

— Sei. Uma dessas transcendentalistas.

— Não, é daqui mesmo. Codinome Neca. Com ela é tiro e queda. Figurativamente 
falando, claro.

— Hein?

— O quê?

— Do que é que nós estamos falando?

— Do que é que você está falando?

— Daquilo. Da morte.

— Ah.

— E você?

— Esquece.

 
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Aquilo. In: ______. Novas comédias da vida privada. 
Porto Alegre: L&PM, 1996.

Observe que nessa crônica o  autor agencia recursos linguísticos de 
modo a suscitar a ativação cambiável de dois esquemas cognitivos. Cada 
qual dos interactantes ativa um dos esquemas, e o humor é assegurado 
na ambiguidade suscitada pelo pronome “aquilo” que, por sua própria 

Você sabe o que é esquema cognitivo?

Esquemas cognitivos são dados estruturados que representam conceitos genéricos 
estocados na memória, ou seja, “[...] estruturas abstratas, construídas pelo próprio 
indivíduo, para representar a sua teoria do mundo [...]” (LEFFA, 1996, p. 35). Os 
esquemas cognitivos referem-se a objetos, situações, eventos etc.
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natureza, não tem referente fixo, dependendo do contexto interacional 
para se definir.

 Após ler a crônica qual foi o esquema cognitivo que você 
acionou para a construção de sentidos do texto? Você 

relacionou “aquilo” ao ato sexual ou ao ritual da morte? Perceba 
que a ativação dos dois esquemas é possível. Cada um dos 
personagens do diálogo ativou um esquema cognitivo, o que fez 
com que fossem construindo sentidos diferentes durante a 
conversa.

Segundo Colomer e Camps (2002), os conhecimentos prévios mobilizados 
pelo leitor durante a leitura  são de dois tipos:  

1. Conhecimento sobre o escrito: envolve conhecimentos 
correspondentes aos níveis fônicos, morfológicos, sintáticos, semânticos 
e textuais. Para interpretar de modo eficiente o conteúdo de um texto, 
o leitor precisa ter conhecimento também da situação de comunicação 
e da função que cada portador de texto desempenha em diferentes 
contextos comunicativos. 

2. Conhecimento sobre o mundo: o leitor precisa saber usar as informações 
e experiências armazenadas ao longo da vida. Na leitura de um texto 
cujo conteúdo é baseball, por exemplo, pessoas com alto domínio 
de conhecimento a respeito dessa modalidade de esporte tendem a 
compreender melhor o texto do que pessoas cujo conhecimento sobre 
baseball é menos expressivo. Assim, o caminho utilizado pelo leitor para 
construir o significado do texto envolve conhecimentos sobre o escrito 
e conhecimentos sobre o mundo.

Veja o exemplo de um texto que revela o não compartilhamento dos 
mesmos conhecimentos por parte do autor de uma carta e do leitor dessa 
carta.

W.C.

Certa vez, uma família inglesa foi passar férias na Alemanha. No decorrer do 
passeio, as pessoas da família viram uma casa de campo que lhes pareceu 
boa para passar as férias de verão. Foram falar com o proprietário da casa, um 
pastor alemão, e combinaram alugá-la no verão seguinte. De volta à Inglaterra, 
discutiram muito acerca da planta da casa. De repente, a senhora lembrou-
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imediatamente para confirmar tal detalhe. A carta foi escrita assim:

Gentil Pastor,

Sou membro da família inglesa que o visitou há pouco, com a finalidade de alugar 
sua propriedade no próximo verão. Como esquecemos um detalhe muito importante, 
agradeceria se nos informasse onde se encontra o W.C..

O pastor alemão, não compreendendo o significado da abreviatura W.C. e 
julgando tratar-se da capela da religião inglesa White Chapel (Capela Branca), 
respondeu nos seguinte termos:

Gentil senhora,

Tenho o prazer de comunicar-lhe que o local de seu interesse fica a doze quilômetros 
de casa. É muito cômodo, sobretudo se se tem o hábito de ir lá frequentemente; nesse 
caso, é preferível levar comida para passar lá o dia inteiro. Alguns vão a pé; outros, de 
bicicleta. Há lugar para quatrocentas pessoas sentadas e cem em pé; recomenda-se 
chegar cedo, para arrumar lugar sentado, pois os assentos são de veludo. As crianças 
sentam-se ao lado dos adultos e todos cantam em coro. Na entrada, é distribuída 
uma folha de papel para cada um; no entanto, se chegar depois da distribuição, 
pode-se usar a folha do vizinho do lado. Tal folha deve ser restituída à saída, para 
poder ser usada durante um mês. Existem ampliadores de som. Tudo o que se recolhe 
é para as crianças pobres da região. Fotógrafos especiais tiram fotografias para os 
jornais da cidade, a fim de que todos possam ver seus semelhantes no desempenho 
de um dever tão humano.

(Autor desconhecido)

Como você pode observar, o esquema cognitivo que esses interactantes 
agenciam para o que chamam de W.C. é diferente, e isso atribui humor ao 
texto. 

Neste sentido, é importante você saber que em uma mensagem não 
encontramos o total da informação, pois o autor parte do pressuposto que 
o leitor compartilha com ele de determinado conhecimento. 

O autor a constrói com a informação que julga necessária para que 
o seu interlocutor a entenda, supondo que há muitas questões 
que não é preciso explicitar. Assim, durante a leitura, o leitor deve 
raciocinar e inferir de forma contínua, isto é, deve captar significados 
que não aparecem diretamente no texto, mas que são dedutíveis: 
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informações que se pressupõem, conhecimentos compartilhados 
entre autor do texto e leitor, relações implícitas etc. Na produção de 
sentidos, o leitor desempenha um papel ativo, sendo as inferências 
um processo cognitivo relevante para esse tipo de atividade. (DAGA, 
2011, p. 63).

As inferências, portanto, são fundamentais para a produção de sentidos, 
uma vez que na maioria das vezes os autores deixam lacunas nos textos, 
em que as informações são apenas sugeridas.  Em termos de compreensão, 
as estratégias cognitivas, que consistem na execução de algum “cálculo 
mental” por parte dos interlocutores, permitem o processamento textual 
(KOCH, 2005). 

A leitura, portanto, é uma atividade constituída de uma 
série de processos mentais que permitem a compreensão 

do que lemos e, consequentemente, o aprendizado, mas não se 
limita a isso. O ato de ler envolve questões que vão além do 
desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Conforme mencionamos no início desta seção, há duas dimensões que 
precisam ser consideradas para o entendimento da leitura: 

1. Dimensão intrassubjetiva: é o  conjunto de habilidades cognitivas, 
as quais precisam ser exercitadas no ato de realização das leituras que 
empreendemos no dia a dia nas diferentes esferas de atividade humana; 

2. Dimensão intersubjetiva: resumidamente, é o processamento da 
compreensão do texto que se dá em razão de uma relação interpessoal 
social e historicamente situada.Você verá essa dimensão de 

forma mais aprofundada 
no capítulo seguinte. 

Nesta seção, apesar de termos focado mais na 
dimensão intrassubjetiva da leitura, é importante ressaltar que 
construir os sentidos de um texto lido requer uma atividade 
interativa com o autor, processo em que somos convidados 
a localizar informações, fazer inferências, associações, etc. 
Somos convidados a entretecer nossa voz à voz do autor.
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mais diversos gêneros textuais/discursivos. Assim, se nos tornarmos leitores 
habituais, seremos capazes de interagir em uma multiplicidades de gêneros, 
nas diferentes esferas de atividade humana.

Com base no que apresentamos nesta seção, você pode perceber que vários 
tipos de conhecimento (conhecimento sobre o escrito, conhe¬cimento 
de mundo, etc.) são agenciados durante a leitura. Porém, é preciso que 
você entenda que não se trata apenas de uma dimensão intrassubjetiva, 
ou seja, de como o cérebro processa a informação durante o ato de ler, 
mas de uma dimensão intersubjetiva, que implica o agenciamento desses 
conhecimentos a partir de quem é o leitor, da situação social de interação, 
dos propósitos da leitura, etc.

No próximo capítulo, você estudará com mais detalhes as implicações da 
dimensão intersubjetiva da leitura e verá que o modo como o sujeito convive 
com o ato de ler em seu entorno é fundamental para a sua formação como 
leitor; o desenvolvimento de habilidades de leitura parece ter implicações 
significativas nas relações que esse mesmo sujeito estabelece com o outro 
no universo cultural em que vive.

Após refletir sobre as implicações cognitivas do ato de ler, passemos a 
uma discussão introdutória sobre alguns procedimentos metodológicos 
possíveis, para o trabalho com a leitura e a produção textual na Educação 
Infantil e nas Séries Iniciais. 

Seção 2 
Abordagens didático-metodológicas nas práticas de 
leitura e produção textual

Objetivos de aprendizagem

 » Refletir sobre metodologias possíveis no trabalho com 
práticas de leitura e produção textual na Educação Infantil e 
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

 » Conhecer a concepção dos PCNs para o ensino da leitura e 
da escrita nas Séries Iniciais.

Nesta seção, apesar de termos focado mais na 
dimensão intrassubjetiva da leitura, é importante ressaltar que 
construir os sentidos de um texto lido requer uma atividade 
interativa com o autor, processo em que somos convidados 
a localizar informações, fazer inferências, associações, etc. 
Somos convidados a entretecer nossa voz à voz do autor.
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Nesta seção, nosso objetivo é contribuir com o planejamento e a organização 
das práticas de leitura e produção escrita na Educação Infantil e nos cinco 
anos iniciais do Ensino Fundamental a partir da ancoragem histórico-cultural 
em se tratando dos estudos da linguagem, mostrando alguns caminhos 
possíveis nessa direção.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) registram, quanto ao ensino de 
Língua Portuguesa, que a aprendizagem do código escrito e da língua em 
uso devem ocorrer de forma simultânea e, para isso, o professor precisa usar 
textos que existam fora da escola, de maneira contextualizada. Importa, 
segundo o documento, que o aluno produza textos para interlocutores de 
verdade, não apenas para fins avaliativos, de modo que a produção textual 
faça sentido para os estudantes.

Formar escritores competentes supõe, portanto, uma prática 
continuada de produção de textos na sala de aula, situações de 
produção de uma grande variedade de textos de fato e uma 
aproximação das condições de produção às circunstâncias nas quais 
se produzem esses textos. Diferentes objetivos exigem diferentes 
gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas características que 
precisam ser aprendidas (BRASIL, 1997, p. 58).

Uma vez que o objetivo maior é formar leitores e escritores proficientes, 
competentes, cabe ao professor mediar, desde os primeiros anos da 
escolarização, os processos de leitura e escritura em sala de aula, de modo 
que os alunos os entendam não como processos mecânicos, mas como 
atividades de interação que tem uma dimensão social. Para Franchi (1987, p. 
39 e 41 apud BRITTO, 1997, p. 165), “[...] trata-se de levar o aluno desde cedo 
a diversificar os recursos expressivos com que fala e escreve e operar sobre 
sua própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos gramaticais”. 
Com isso, ao fim do processo de escolarização, ele estará preparado para 
participar das situações de interações mediadas pelos mais diversos tipos 
de textos, orais ou escritos.

Encaminhamentos para as práticas de leitura na escola

Na seção anterior, você estudou que a compreensão de um texto envolve 
o desenvolvimento de habilidades que vão além da decodificação. O leitor 
proficiente precisa ter desenvolvido certas habilidades cognitivas requeridas no 
ato de ler para a construção dos sentidos, as quais vão desde habilidades mais 
simples até habilidades com maior grau de complexidade. Diante disso, para 
formar leitores proficientes, é preciso trabalhar com práticas de leitura que não 
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mobilização de outras estratégias implicadas no ato de ler, como a realização de 
inferências, a ativação de conhecimento prévio, a verificação de suposições, etc. 

Para isso, o aluno precisa interagir com a diversidade de textos escritos existentes 
fora da escola, que circulam na sociedade nos diferentes gêneros textuais/
discursivos. Uma prática constante de leitura com diferentes materiais escritos 
possibilitará a compreensão acerca dos usos da língua que se dão de acordo 
com a situação de interação, pois diferentes objetivos exigem diferentes textos. 
No entanto, não basta possibilitar o contato do aluno com os diferentes gêneros 
textuais/discursivos; é preciso mediar o processo de compreensão textual. 

É importante você perceber que mediar o processo de construção de sentidos do 
texto é fundamental para a formação do leitor proficiente. Para isso, o professor 
precisa fazer perguntas sobre o texto, que exijam do aluno não só localizar 
informações explícitas, mas elaborar inferências, trabalhando com informações 
que estão implícitas no texto, isto é, nas entrelinhas, fazendo-o relacionar 
informações contraditórias e/ou competitivas. Muitas vezes, percebem-se em 
livros didáticos questões de interpretação de texto que contemplam apenas a 
localização de informação explícita (dada) no texto.

O trabalho com textos de diferentes gêneros textuais/discursivos ajuda a 
despertar o gosto dos alunos pela leitura. Os literários, por exemplo, são 
muito importantes nesse sentido, pois a literatura infantil permite à criança a 
descoberta do mundo. A leitura literária desperta, assim, o encantamento com 
as palavras e a descoberta do poder de revelar mundos possíveis. Esse tipo de 
leitura possibilita também a superação do mito da interpretação única, pois, no 
texto literário, diferentes interpretações fazem sentido. Isso faz com que o aluno 
entenda que o significado de um texto é resultado não só do que está escrito, 
mas do esforço de interpretação do leitor. 
No próximo capítulo deste caderno, você 
estudará sobre o papel da literatura na 
educação escolar e na formação do leitor. 

Os estudantes precisam participar 
constantemente de atos de leitura, 
pois “um leitor competente só pode 
constituir-se mediante uma prática 
constante de leitura de textos de fato, 
a partir de um trabalho que deve se 
organizar em torno da diversidade 
de textos que circulam socialmente” 
(PCNs, 1997, p. 41). 

Figura 1.2 – Literatura infantil
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De acordo com os PCNs (1997, p. 43-44), para o desenvolvimento da prática 
e do gosto pela leitura, a escola deve dispor de uma boa biblioteca, tanto 
quanto de um acervo de livros nas classes e momentos em que o estudante 
veja o professor lendo. O professor precisa garantir que a leitura tenha a 
mesma importância que as demais atividades, deve deixar que o aluno 
escolha suas leituras e não permitir que seja incomodado enquanto lê. É 

importante, também, possibilitar o empréstimo de livros na 
escola, sugerindo sempre uma variedade de títulos para os alunos 
lerem. 

Uma atividade que deve fazer parte da prática do professor 
é contar histórias para seus alunos. A contação de histórias 
proporciona que os alunos participem de um evento de leitura em 
uma situação prazerosa. Além disso, o fundamental é possibilitar 
a participação dos alunos na construção de sentidos da história 
contada ou lida, para que em vez de apenas ouvir, eles possam 
falar e se manifestar em relação aos sentidos construídos a partir 
do texto escrito.

Veja, a seguir, alguns exemplos de encaminhamentos metodológicos que o 
professor poderá adotar para mediar a aprendizagem da leitura no primeiro e 
no segundo ciclo (PCNs, 1997). 

1. É preciso que os alunos leiam diferentes textos que circulam 
socialmente, com o objetivo de construírem significados e não 
simplesmente decodificarem o texto.

2. Mesmo que os alunos ainda não saibam ler, é importante instigá-
los a manusear os materiais escritos como se soubessem ler. Nesse 
contexto, a leitura em voz alta feita pelo professor é fundamental.

3. O professor deve propor atividades que exijam dos alunos a 
compreensão global do texto lido e não apenas a localização de 
informações específicas.

4. Antes de lerem determinado texto, o professor deve conversar 
com seus alunos sobre a temática do texto, no sentido de ativar 
o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto. Também 
é importante chamar a atenção do aluno para as funções 
sociocomunicativas e para as caraterísticas linguísticas do gênero 
textual/discursivo a ser lido.

5. Os estudantes, quando dominam a decodificação, devem ser 
encorajados a ler sozinhos os textos, de forma silenciosa ou em voz 
alta, alternando diferentes estratégias de leitura.

Figura 1.3 – Contação de histórias
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em relação ao conteúdo de um texto, bem como a utilizar diferentes 
recursos para resolver dúvidas de leitura.

7. O professor deve proporcionar leituras que atendam a diferentes 
objetivos: ler para estudar, para revisar, para escrever.

8. O ato de ler não deve se encerrar em si mesmo. Toda atividade 
de leitura deve estar contextualizada e planejada, no sentido de 
atender a determinados objetivos de ensino e aprendizagem.

Passemos agora à reflexão sobre o trabalho com a produção textual. 

Encaminhamentos para as práticas de produção textual na escola 

Leitura e escrita são atividades que não podem ser dissociadas. Quanto mais 
os alunos leem, melhor eles escrevem; e, quanto mais eles escrevem, melhor 
eles leem. No entanto, apesar de estarem associados, leitura e escrita são 
processos diferentes, cada um com suas singularidades. Para Soares (1995, 
p. 8), ler e escrever implicam habilidades e conhecimentos díspares:

Assim, ler, da perspectiva de sua dimensão individual, é um conjunto 
de habilidades e conhecimentos linguísticos e psicológicos, 
estendendo-se desde a habilidade de decodificar palavras escritas 
até a capacidade de compreender textos escritos. Não são categorias 
polares, mas complementares: ler é um processo de relacionamento 
entre símbolos escritos e unidades sonoras, e é também um processo 
de construção da interpretação de textos escritos.

A complexidade da escrita é maior que da leitura, do ponto de vista 
do estabelecimento das relações do sistema alfabético. Isso porque a 
transposição dos fonemas em grafemas não é tranquila, o que dificulta 
o processo. Além disso, a escrita de um bom texto não envolve apenas o 
processo de codificação. No entender de Magda Soares (1995, p. 9),

As habilidades e os conhecimentos de escrita estendem-se desde 
a habilidade de simplesmente transcrever sons até à capacidade 
de comunicar-se adequadamente com um leitor potencial. E, tal 
como foi afirmado com relação à leitura, também aqui não são 
categorias polares, mas complementares: escrever é um processo 
de relacionamento entre unidades sonoras e símbolos escritos, e é 
também um processo de expressão de idéias e de organização do 
pensamento sob forma escrita.
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Escrever se aprende escrevendo e reescrevendo. Esse ir e vir do texto é 
fundamental e, por isso, adotar a prática de reescritura em sala de aula e 
levar o aluno a entender a sua importância para o processo de construção 
do projeto de dizer de um texto é indispensável. 

Assim como as práticas de leitura, as atividades de 
produção textual (oral ou escrita) também precisam estar 

contextualizadas, o que significa, nesse caso, ter um interlocutor 
real, em um processo de interação que se distancia das atividades 
artificializadas de sala de aula.  

Para avaliarmos um texto como bem escrito não podemos nos pautar no 
fato de esse texto apresentar ou não erros ortográficos. Por isso, mediar 
o processo de construção da escrita tomando por base as concepções de 
“certo” e “errado” não fará do professor um real mediador do processo de 
aprendizagem da escrita. A criança precisa estar inserida em uma situação 
real de interação para que consiga elaborar um texto que de fato tenha um 
projeto de dizer, isto é, que a criança consiga de fato dizer alguma coisa a 
alguém, uma vez que a identidade do interlocutor esteja clara para ela. 

Geraldi (1993), ao tratar da produção escrita na escola, diferencia redação de 
produção textual. Para ele, na redação, produzem-se textos para a escola; 
na produção textual, produzem-se textos na escola. Com essa distinção, 
Geraldi se contrapõe às situações artificializadas de escrita na escola, em 
que, fora de uma situação social de interação, escrevia-se tendo o professor 
como único interlocutor.

De acordo com Marcuschi (2010, p. 78),

[...] a escrita deve ser entendida como um processo de interlocução 
entre leitor-texto-autor que se concretiza via gêneros textuais num 
contexto sócio-historicamente situado. Por essa razão, no ensino 
da elaboração textual, devem ser propostas situações que se 
reportem a práticas sociais e a gêneros textuais passíveis de serem 
reconstituídos, ainda que parcialmente, em sala de aula, tanto no 
que se refere à produção quanto no que se refere à recepção do 
texto escrito. Escrever na escola, portanto, deve ser visto como um 
ensaio ou mesmo uma prévia convincente do que será requerido dos 
jovens aprendizes no espaço social.

Parece claro, desse modo, que propor atividades sem a contextualização 
necessária não proporcionará a compreensão, pelas crianças, dos processos 
de construção de textos ancorados em uma concepção de língua como 
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gêneros textuais/discursivos, que representam, de fato, a língua em uso. O 
aluno precisa, durante o ato de escrita, estar ciente dos seus objetivos com a 
atividade e saber quem é o interlocutor, do contrário, a escrita se torna uma 
atividade mecânica, sem sentido, que serve apenas para o preenchimento 
do papel com letras, com palavras. 

Segundo Geraldi (1993, p. 160), para produzir um texto é preciso que:

(a) se tenha o que dizer;

(b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;

(c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;

(d) o locutor [autor do texto] se constitua como tal, enquanto sujeito 
que diz, o que diz e para quem diz (o que implica responsabilizar-se, 
no processo, por suas falas);

(e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).

Nesse sentido, é preciso criar situações significativas de leitura e escrita a 
partir do uso de textos já no início do processo de alfabetização, em que haja 
interactantes reais, num processo dialógico de construção do conhecimento. 
Os textos produzidos precisam estar vinculados a algum gênero textual/
discursivo, pois é dessa forma que os textos existem na sociedade, isto 
é, existem em gêneros textuais/discursivos e não avulsamente. Perceba, 
portanto, a relevância do trabalho com os gêneros textuais/discursivos para 
que o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita se deem em contextos 
de sentido, pautados nos usos sociais da língua.   

Ao longo desta seção, nosso objetivo foi promover uma reflexão sobre 
preceitos básicos para o trabalho com a leitura e a escrita na Educação Infantil 
e nas Séries Iniciais, apesar de estarmos cientes de que outras questões 
relevantes deixaram de ser abordadas neste espaço limitado que nos foi 
destinado para discutir com você. Esperamos que esse conhecimento sirva 
de base para o desenvolvimento de metodologias de ensino que privilegiem 
a formação do leitor e do escritor de textos proficientes.
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Com o estudo deste capítulo, você viu que:

 » A compreensão leitora é o resultado de uma atividade complexa 
na qual o leitor deve realizar várias operações mentais e recorrer a 
muitos tipos de conhecimentos.

 » O desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias para a 
leitura de um texto sofre a influência de fatores de ordem social, 
histórica e cultural relacionados à vida dos sujeitos. 

 » Para compreender em que consiste o ato de ler e o que está 
envolvido na formação do leitor, é preciso considerar a leitura nas 
suas duas dimensões: a intrassubjetiva e a intersubjetiva.

 » Para o trabalho com a leitura e a escrita, devem-se usar textos que 
existam fora da escola, de maneira contextualizada.

 » É fundamental que se trabalhe com uma variedade de textos, de 
diferentes configurações, para despertar o gosto dos alunos pela 
leitura.

Prezado aluno, você pode usar as linhas abaixo para produzir sua própria 
síntese. 

Síntese do capítulo
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Atividades de aprendizagem

1) A partir do que você estudou neste capítulo, quais os conhecimentos 
teóricos que o professor precisa ter para formar o aluno proficiente em 
leitura?
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2) Analise a proposta a seguir referente à produção escrita de um aluno do 
3º ano.

A partir de sua análise, explique qual é a sua avaliação em relação à proposta 
de produção escrita elaborada pela professora Cristina e, com base no 
que você estudou nesse capítulo, argumente a respeito da adequação de 
resposta. Que orientações você daria a essa professora?

Proposta de atividade escrita!

Nome: _______________ Série: ________ Idade:_________ Data de nascimenteo: _________

Olá amigo(a). Gostaria que você pensasse num dia que foi muito legal para você, em que 
aconteceu alguma coisa diferente ou importante. Depois, gostaria que você me contasse como 
foi esse dia, o que aconteceu, onde você estava, quando foi, quem estava com você. Sou muito 
curiosa. Abraço. Cristina.



37

CA
PÍTU

LO
 1

Abaixo, apresentamos a você algumas obras que complementarão os 
estudos que você realizou neste capítulo. A intenção é que essas obras o 
ajudem a aprofundar os seus conhecimentos sobre os assuntos que estudou 
aqui.

 » GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula: leitura e 
produção. 3. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

Esta é uma obra que reúne textos de vários autores que abordam 
o trabalho com o texto na sala de aula, resultados de projetos 
trabalhados em escolas durante a década de 80. É um livro de 
leitura acessível e agradável.

 » KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. 10. ed. 
Campinas, SP: Pontes, 2004 [1992].

Este livro é uma importante ferramenta para professores, pois 
apresenta alguns caminhos para o trabalho com a leitura em sala 
de aula. A autora destaca aspectos cognitivos importantes do 
processamento da leitura. 

 » KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender 
os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

Adotando a concepção de texto como interação de sujeitos sociais, 
Koch e Elias apresentam nesta obra as principais estratégias que os 
leitores têm a sua disposição para construir sentidos na leitura de 
um texto. De forma simples e didática, as autoras estabelecem uma 
ponte entre teorias de texto e leitura e práticas de ensino.

Proposta de atividade escrita!

Nome: _______________ Série: ________ Idade:_________ Data de nascimenteo: _________

Olá amigo(a). Gostaria que você pensasse num dia que foi muito legal para você, em que 
aconteceu alguma coisa diferente ou importante. Depois, gostaria que você me contasse como 
foi esse dia, o que aconteceu, onde você estava, quando foi, quem estava com você. Sou muito 
curiosa. Abraço. Cristina.

Aprenda mais...





Encaminhamentos metodológicos e a 
importância da literatura infanto-juvenil na 
formação do leitor e do produtor de textos 
Josa Coelho Irigoite

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender implicações metodológicas na formação 
do leitor e do escritor de textos proficientes na Educação 
Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 
refletir sobre a função formadora da literatura infanto-
juvenil.

Seções de estudo

Seção 1 – O papel da escola no aprimoramento das 
habilidades de leitura: o contato com o texto 

Seção 2 – Leitura, literatura infanto-juvenil e formação do 
leitor

Neste capítulo, você continuará refletindo sobre encaminhamentos metodológicos para 
o trabalho com as práticas de leitura e produção textual, em se tratando do ensino de 
língua materna na Educação Infantil e nas Séries Iniciais, conhecendo também a função 
formadora da literatura infanto-juvenil.

2
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No capítulo anterior, vimos que o ato de ler e os processos de compreensão 
de texto dizem respeito não apenas a uma dimensão individual, que implica 
habilidades cognitivas para construção de sentidos; diz respeito, da mesma 
forma, à familiaridade que o sujeito desenvolve com a leitura ao longo de 
seu processo de formação, potencializando-a (ou não) em seu cotidiano. 
Essa familiaridade advém, em grande medida, de relações que o sujeito 
estabelece em seu meio social.

Neste capítulo, abordaremos o processo de ensino da leitura, da escrita e da 
literatura na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
Ao longo do capítulo, você perceberá que sugerimos alguns caminhos 
possíveis para o trabalho com a leitura e a escrita, a fim de que, a partir 
das teorias apresentadas no capítulo anterior, você possa fazer suas próprias 
escolhas metodológicas.

Seção 1 
O papel da escola no aprimoramento das habilidades 
de leitura: o contato com o texto

Objetivos de aprendizagem

 » Refletir sobre o que é ser leitor proficiente nos dias de hoje.

 » Conhecer os tipos de leitura.

 » Compreender as implicações da dimensão intersubjetiva da leitura.

 » Conhecer propostas metodológicas para a escola no trabalho com 
o texto, referentes à prática de leitura

Como exposto no capítulo anterior, é inegável a importância da escrita 
e as funções que desempenha atualmente na vida de comunidades 
distintas. Em se tratando de ambientações crescentemente mais marcadas 
pela presença dessa modalidade da língua, como os contextos urbanos 
perpassados pelas diferentes tecnologias, possivelmente os homens que 
vivem nessas ambientações nunca estiveram tão rodeados por material 
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em suas diferentes configurações tenham se estabelecido de igual modo 
nas sociedades grafocêntricas. Existem, nesses contextos, muitos livros 
impressos, inúmeros jornais e revistas, panfletos, cartazes publicitários 
e manuais explicativos, bem como os diversos gêneros materializados 
em suportes virtuais na internet. Parece certo, portanto, que, na cultura 
ocidental das grandes metrópoles, a escrita está presente de modo intenso 
(FISCHER, 2006).

Nunca houve tanto material escrito, porém nunca houve tantas reclamações 
sobre a “falta de leitores”. Assim, em determinados contextos, parece 
não haver leitores e produtores de textos para muitos gêneros textuais/
discursivos que instituem essa grande quantidade de textos-enunciado. 
Essa é uma discussão que tem se consolidado nas últimas décadas e que 
geralmente se volta para a escola, instituição historicamente concebida 
como responsável pela formação do leitor e produtor de textos (KLEIMAN, 
2001 [1995]). Em tese, a escola é a principal agência de letramento, ou seja, 
é a responsável pelo processo implicado na formação do cidadão, dadas 
as relações historicamente construídas entre cidadania, escolarização e 
erudição (GRAFF, 1994). Uma pergunta frequente entre os professores 
(como já apontava Kleiman (2001 [1989]) no final dos anos 1980) é: “Por que 
meu aluno não gosta de ler?”.

Usaremos essa 
denominação por 
adotarmos a concepção 
de texto como unidade de 
interação, tal qual propõe 
o Círculo de Bakhtin; ou 
seja, um texto-enunciado 
é um texto que só existe na 
situação de interação, no 
processo de interlocução 
dos sujeitos situados 
historicamente. 

Figura 2.1 – Diversidade de textos na sociedade
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Antigamente, ao longo da história do processo de escolarização, ser leitor 
era sinônimo de erudição, e o ato de ler limitava-se, basicamente, ao ato 
de ler livros literários. Assim, ser leitor proficiente, leitor habitual, era ser 
leitor de livros literários e esse ideário persistiu por décadas na tradição 
escolar. Hoje, nas sociedades grafocêntricas, temos uma implementação 
cada vez mais crescente dos usos da modalidade escrita da língua nas 
relações sociais (FISCHER, 2006), o que amplia as demandas pelo ato de ler 
textos em diferentes suportes – jornais, revistas, outdoors, suportes virtuais, 
embalagens, etc. O livro agora é tido como mais um suporte, que, entretanto, 
não deve deixar de ser intensamente valorizado, mas as demandas também 
são outras.

Diante dessas discussões, sugerimos novas questões. 
Reflita conosco: o que e para que nossos alunos leem em nossas 
sociedades grafocêntricas contemporâneas? Estamos formando 
leitores de textos-enunciado em nossa ação escolar? Mas o que 
significa formar leitores de textos-enunciado? O que é ser um leitor 
proficiente nos dias de hoje?

Reflita sobre essa questão!

Leituras exigidas pela sociedade

Ser leitor proficiente hoje é conseguir perpassar por várias esferas sociais e 
atender criticamente às demandas de leituras exigidas pela sociedade: ler 
hipertextos pela internet, saber usar o caixa eletrônico, movimentar-se no 
contexto urbano guiando-se por placas são alguns exemplos disso.
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falar de diferentes leituras, pois lemos por diferentes finalidades. Geraldi (1993 
[1991]) aponta quatro “tipos de leitura”, ou seja, atividades que podemos fazer 
com o texto:

1. leitura-busca-de-informação: “perguntar” ao texto, querer saber 
mais;

2. leitura-estudo-do-texto: “escutar” o texto, retirar tudo que ele 
possa oferecer a nós naquele momento;

3. leitura-pretexto: “usar” o texto para escrever outros; e

4. leitura-fruição: “aproveitar” o texto.

Trabalhar com leitura nos dias de hoje implica ter consciência desses possíveis 
propósitos e esclarecer o objetivo de tal atividade, ou seja, “para que se lê o 
que se lê”. Geraldi (1993 [1991]) propõe que o professor deve tomar o texto lido 
como um “modelo a ser seguido”, e não como uma “forma fechada”; ou seja, 
a mediação do professor não deve impor estratégias do texto que se lê como 
o único caminho a ser seguido por aquele que aprende, mas alertar para tais 
aspectos, permitindo ao que aprende a sua própria transformação pessoal 
pelo fato de dispor, cada vez que lê, de outras possibilidades de escolha de 
estratégias de dizer o que se tem a dizer.

Assim, para Geraldi (1993 [1991]), a leitura implica não somente o acesso ao 
mundo da escrita, mas o acesso a novas estratégias do dizer, uma vez que a 
“configuração textual” nunca é fixa. O autor ainda defende que a entrada de 
um texto para a leitura em sala de aula deve sempre responder a necessidades 
e também criar necessidades, que podem surgir tanto em função do “ter 
o que dizer” quanto das “estratégias de dizer”. Mas esse trabalho aqui 
proposto deve ainda levar em consideração as duas dimensões da leitura, 
que foram apresentadas no capítulo anterior: a dimensão intrassubjetiva (o 
processamento da leitura em nosso cérebro) e a dimensão intersubjetiva 
(leitura como processo cultural).

Iremos focar agora na explicação da dimensão intersubjetiva. O objetivo 
é que você reflita sobre o papel da escola na formação do leitor de textos-
enunciado. A dimensão intersubjetiva da leitura requer a concepção de leitura 
como processo cultural, apresentada por Gee (2004). Entre as habilidades que 
precisam ser “aprendidas” (como conhecimentos sobre Física) e as que são 
um processo “natural”, biológico (como a aquisição de nossa língua materna), 
o autor não classifica a leitura em nenhum dos dois tipos: não se trata de um 
processo artificial como aprender conhecimentos enciclopédicos escolares, 
nem de uma capacidade humana inata como a fala.
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Gee (2004) entende a leitura como um terceiro processo de aprendizado 
humano, os “processos culturais”. Para o autor, esses processos culturais 
referem-se à capacidade que um grupo social tem de aprender no dia-a-dia, 
na convivência com seus pares, ou seja, é o que se aprende no “ambiente”, 
como cozinhar, por exemplo. Nesse processo de aprendizagem, a identidade 
social do “mestre” é muito importante. É claro que, diferentemente de 
cozinhar, aprender a ler acontece formalmente na escola; queremos destacar, 
aqui, no entanto, que a familiarização (ou não) com a leitura acontece muito 
cedo na vida da criança, nas relações com seu grupo social e, quando isso 
acontece, a leitura na escola fica facilitada.

A definição de leitura como prática social envolve, assim, o enfoque nas 
relações intersubjetivas cabíveis nas diferentes esferas da atividade humana. 
A formação do leitor na dimensão intersubjetiva inclui acesso à leitura, que 
depende do pertencimento sociocultural e econômico do indivíduo, bem 
como possíveis compartilhamentos de capital cultural e axiológico. E essas 
implicações remetem-nos ao conceito de gêneros textuais/discursivos, 
os quais servem como (mega) instrumentos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) 
para esse acesso à leitura dos textos escritos que circulam na sociedade, 
pois todos os textos possíveis sempre pertencem a um gênero. Parece-nos, 
assim, que o foco não deve ser trabalhar os gêneros, mas, sim, a língua em 
uso, tendo os gêneros como (mega) instrumentos, ou seja, os gêneros não 
podem ser o objetivo do processo de ensino e aprendizagem de língua 
materna, mas meio para que ela ocorra.

Figura 2.2 - O processo de aprendizagem

Axiologia é o ramo da 
filosofia que estuda os 

valores etimologicamente, 
significa “teoria do valor”, 

“estudo do valor” ou 
“ciência do valor”. 

Bakhtin entende gêneros 
do discurso como “tipos 

relativamente estáveis de 
enunciados”, construídos 

e ressignificados 
historicamente, na ligação 

com a situação social de 
interação, que mobilizamos 

para nos relacionarmos 
com os outros, para 

convivermos socialmente. 
Como propõe Geraldi (2010), não há que se traçarem 
conteúdos “objetificados” a priori; o foco é o ato de aprender 

e o processo que se dá por meio de textos, com todas as suas 
instabilidades; ou seja: os gêneros não devem constituir listagem 
por série que substituem as listagens dos conteúdos. Os gêneros 
são instrumentos por meio dos quais o leitor encontra o autor e 
com ele interage.

Um exemplo de aula no trabalho com o gênero

Vamos imaginar uma aula na qual o professor trabalha com o gênero crônica. Nessa nossa 
proposta de trabalho com o gênero, o professor não traz as crônicas avulsamente xerocadas, 
por exemplo, mas deixa que os alunos entrem em contato com tais textos nas esferas em que 
eles circulam: nos livros literários, nos jornais e até na internet. Assim, o professor pode levar os 
alunos ou à biblioteca da escola ou à sala de informática, ou a ambos (dividindo em grupos), 
para que eles mesmos pesquisem as crônicas com as quais trabalharão.

Desde esse contato inicial, o professor já questiona os alunos sobre o que são tais esferas da 
atividade humana (internet, literatura...) e em quais delas as crônicas circulam. 

A partir dos textos levantados, é propósito do professor discutir questões como quem são os 
interlocutores, como o estilo e o horizonte temático mudam de uma esfera para outra, etc. Partindo 
para a leitura das crônicas com os alunos, o professor aponta características predominantes em 
tais textos que contemplem ambas as dimensões do gênero – social e verbal –, conforme as 
teorizações bakhtinianas (2003 [1953/54]). Como aspectos da dimensão social, por exemplo, a 
turma pode discutir sobre o suporte de onde foram retiradas a crônica, a origem do livro ou do 
site, as implicações da mudança de esfera ao ser transposta da esfera jornalística para a esfera 
literária – mudança de propósitos interacionais, de leitores, de tempo, de espaço e de suporte. 
Em relação aos aspectos da dimensão verbal do gênero, podem-se discutir o tema (sobre o que 
fala o texto), o estilo e a composição do texto (se é escrito em primeira pessoa, se possui diálogos 
diretos, se há humor na história, etc). Essa é apenas uma possibilidade de se trabalhar com um 
determinado gênero textual/discursivo em sala de aula, com focos nessas duas dimensões do 
texto – social e verbal.
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discursivo: a social e a verbal. Assim, não basta buscar avulsamente textos de 
gêneros para leitura, mas estudar em que esferas da atividade humana tais 
textos instituem relações interpessoais e em que suportes se materializam. O 
questionamento inicial na leitura dos textos deve ser, portanto, sobre o que 
são tais esferas da atividade humana e em quais delas os textos em questão 
circulam instituindo relações interpessoais. O foco é a interação social e 
os gêneros textuais/discursivos como mega instrumentos na instituição 
de relações intersubjetivas, não os textos em si mesmos, como produtos 
acabados. A discussão, assim, parte das interações que o gênero medeia 
e de como ele se constrói para dar conta dessas interações nos diferentes 
espaços sociais.

Um exemplo de aula no trabalho com o gênero

Vamos imaginar uma aula na qual o professor trabalha com o gênero crônica. Nessa nossa 
proposta de trabalho com o gênero, o professor não traz as crônicas avulsamente xerocadas, 
por exemplo, mas deixa que os alunos entrem em contato com tais textos nas esferas em que 
eles circulam: nos livros literários, nos jornais e até na internet. Assim, o professor pode levar os 
alunos ou à biblioteca da escola ou à sala de informática, ou a ambos (dividindo em grupos), 
para que eles mesmos pesquisem as crônicas com as quais trabalharão.

Desde esse contato inicial, o professor já questiona os alunos sobre o que são tais esferas da 
atividade humana (internet, literatura...) e em quais delas as crônicas circulam. 

A partir dos textos levantados, é propósito do professor discutir questões como quem são os 
interlocutores, como o estilo e o horizonte temático mudam de uma esfera para outra, etc. Partindo 
para a leitura das crônicas com os alunos, o professor aponta características predominantes em 
tais textos que contemplem ambas as dimensões do gênero – social e verbal –, conforme as 
teorizações bakhtinianas (2003 [1953/54]). Como aspectos da dimensão social, por exemplo, a 
turma pode discutir sobre o suporte de onde foram retiradas a crônica, a origem do livro ou do 
site, as implicações da mudança de esfera ao ser transposta da esfera jornalística para a esfera 
literária – mudança de propósitos interacionais, de leitores, de tempo, de espaço e de suporte. 
Em relação aos aspectos da dimensão verbal do gênero, podem-se discutir o tema (sobre o que 
fala o texto), o estilo e a composição do texto (se é escrito em primeira pessoa, se possui diálogos 
diretos, se há humor na história, etc). Essa é apenas uma possibilidade de se trabalhar com um 
determinado gênero textual/discursivo em sala de aula, com focos nessas duas dimensões do 
texto – social e verbal.
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Observe que o objetivo do trabalho pedagógico proposto no exemplo 
é fazer com que os alunos atentem para os espaços nos quais os textos 
estão materializados. A ideia não é apresentar os textos de forma isolada 
– prática comum nas ambientações escolares –, mas abordá-los como 
componentes de mecanismos de interação, que se instituem em espaços 
social e historicamente situados, com interlocutores específicos. Isso requer, 
a nosso ver, não apenas educar sobre a esfera da atividade humana em que 
o gênero circula, mas educar nossos alunos para a capacidade de reflexão 
sobre os conteúdos com que se defrontam nesse mar de informações 
veiculado nas sociedades grafocêntricas.

Portanto, ao adotarmos essa perspectiva, vemos que o ideal para a escola é 
trabalhar com as duas dimensões da leitura – intrassubjetiva e intersubjetiva.

Referindo-se à proposta de Geraldi (1993 [1991]), Antunes (2003) consegue 
unir as duas dimensões, ao defender que a escola deve buscar uma leitura 
que seja, ao mesmo tempo:

 » de textos autênticos (textos reais);

 » interativa (encontro autor + leitor);

 » em duas vias (leitura + escrita);

 » motivada (com objetivos);

 » do todo (dimensão global do texto);

 » crítica (pois nenhum texto é neutro);

 » da reconstrução do texto (caminho do autor);

 » diversificada (diferentes gêneros);

 » por “pura curtição” (sem cobrança);

 » apoiada no texto (atenção às palavras);

É importante entender que o trabalho com os gêneros à luz 
do ideário bakhtiniano (2003 [1953/54]) requer a 

compreensão de que os usos da linguagem acontecem em práticas 
discursivas situadas, ou seja, são instituídos em esferas específicas 
da atividade humana, fazendo sentido para os interactantes que se 
relacionam no âmbito daquelas esferas.
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 » nunca desvinculada do sentido.

Observe, portanto, que o desafio da escola não é apenas disponibilizar 
textos de certos gêneros textuais/discursivos valorizados na sociedade 
(como a crônica), mas inserir os alunos na heterogeneidade de vozes 
presentes em um texto e nos recursos linguísticos utilizados pelo autor. É 
para isso que estudamos a linguagem na escola. O aluno precisa aprender, 
assim, a perceber essa multiplicidade de vozes presentes e dialogar com 
elas, assumindo uma posição de interlocutor. Esse é outro grande desafio na 
formação do leitor: ensiná-lo a dialogar com o texto, com ele mesmo e com 
outros textos, tal qual defende Bakhtin (1997 [1979]).

Evidentemente, para isso, o aluno precisa decodificar o texto materializado 
no gênero, ou seja, precisa estar inteiramente alfabetizado. Mas, reiteramos 
que os conhecimentos gramaticais não devem ser ensinados fora dos 
contextos de uso, ou seja, nós os concebemos em favor dos processos de 
leitura e produção textual.

Nesse sentido, uma sugestão de trabalho seria o que os Novos Estudos 
do Letramento denominam de projetos de letramento, uma estratégia 
possível de agir metodologicamente, com vistas a facultar a implementação 
das práticas de uso efetivo da escrita, evitando abordagens avulsas e pouco 
significativas e com vistas a resgatar o papel agentivo do professor (ou 
seja, o professor não como mero reprodutor do conhecimento, mas como 
agente da sua própria metodologia), inerente a sua função profissional, 
tanto quanto à voz dos alunos. No projeto proposto, o professor não define 
previamente o gênero textual/discursivo a ser trabalhado (repetimos, o 
gênero não deve ser o objeto de ensino em si, mas a língua em uso), mas, após 
conhecer a realidade da escola e os alunos (origens, preferências e gostos), 
escolhe um tema para ser trabalhado, e a partir desse tema, delineará sua 
metodologia (as atividades a serem realizadas, os textos que serão lidos), 
com a participação ativa dos alunos nas decisões a serem tomadas.

Assim, entendemos que o trabalho com os projetos de letramento constitui 
uma alternativa interessante nesse sentido, já que favorece a autonomia dos 
professores no processo de ensino e a participação efetiva por parte dos 
alunos no processo de aprendizagem; ou seja, os projetos de letramento 
parecem ser um caminho para a coconstrução do processo de ensino e 
aprendizagem, cujo foco deve ser, como já registramos, o enriquecimento 
das práticas de leitura e de escrita dos alunos.

 Este é um termo que 
nomeia os estudos que 
eclodiram no Brasil na 
década de 1990, feitos por 
estudiosos da educação 
que ressignificaram as 
discussões desencadeadas 
na década anterior, 
sobretudo nos Estados 
Unidos e no Reino Unido. 
Mary Kato, Magda Soares 
e Ângela Kleiman são 
exemplos de autoras desse 
grupo. 

Não iremos descrever 
aqui como trabalhar com 
projetos, é apenas uma 
sugestão metodológica. 
Para conhecer mais esse 
processo, pesquise o 
livro: OLIVEIRA, Maria do 
Socorro; TINOCO, Glícia 
Azevedo; ARAÚJO-SANTOS, 
Ivoneide Bezerra. Projetos 
de letramento e formação 
de professores de língua 
materna. Natal: EDUFRN, 
2011. 
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Os projetos de letramento requerem um movimento que vai da prática 
social ao conteúdo que será verticalizado em aula, e não do conteúdo para 
que depois seja utilizado nas práticas sociais ou se reflita nelas. Como o 
movimento na construção dos projetos de letramento se dá das práticas 
sociais para o conteúdo, do modo como atenta Kleiman (2009), o ponto de 
partida para um projeto de letramento são interesses dos estudantes em 
relação a determinadas questões; o que significa que as vivências dos alunos 
devem não só ser consideradas, como são fundamentais na definição dos 
fazeres e das ações que facultarão o desenvolvimento das práticas de uso 
da língua (CERUTTI-RIZZATTI, 2011).

Finalizamos esta seção destacando a importância de ações dessa natureza, 
se não por outras razões, pelo fato de constituir uma forma de superar o 
artificialismo que marcadamente têm pautado as ações educativas em 
muitos espaços escolares ao longo da história. Acreditamos, nesse sentido, 
que as práticas de leitura e de escrita empreendidas no decorrer do projeto 
contribuam para que ocorram mudanças favoráveis na coletividade ou, em 
outras palavras, reverberem na dimensão extraescolar também.

Seção 2 
Leitura, literatura infanto-juvenil e formação do 
leitor

Objetivos de aprendizagem

 » Refletir sobre o papel da literatura na educação escolar.

 » Conhecer a história da literatura infanto-juvenil.

 » Compreender o papel da escola e do professor na formação 
do leitor.

 » Refletir sobre a importância da leitura nas sociedades 
grafocêntricas.

Discutimos no capítulo 1 sobre a diversidade de gêneros textuais/
discursivos presentes nas sociedades grafocêntricas em que vivemos e, 
consequentemente, presentes também na escola. Em relação ao ensino, 
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há uma sensibilidade em relação à forma com que os seres humanos usam 
a linguagem em suas práticas interacionais cotidianas e uma vontade 
de trazer para dentro do universo escolar os textos que circulam na vida 
“extramuros”, mobilizando estratégias de ensino menos artificializadas e 
mais significativas sob o ponto de vista das práticas sociais. Basta olharmos 
livros didáticos atuais para conferirmos a enorme variedade de textos-
enunciado em múltiplos gêneros textuais/discursivos. Documentos oficiais 
como os PCNs de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) ancoram-se nesse 
ideário, que parece explicitamente importante em se tratando da Proposta 
Curricular de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1998). Assim, encontramos 
hoje na escola, desde os primeiros anos, textos de gêneros como notícia, 
crônica, propaganda, reportagem, história em quadrinhos, entre muitos 
outros (percebe-se uma prevalência por gêneros da esfera jornalística).

Segundo Geraldi (2010), essa diversificação dos gêneros textuais/discursivos 
resulta dessa tentativa de aproximar a sala de aula do mundo do cotidiano, 
conforme já mencionamos, o que é válido mediante a sociedade em que 
vivemos. Mas, por outro lado, essa ênfase em textos ditos “do cotidiano” 
acabou por produzir um distanciamento entre literatura e escola, conforme 
já apontava Lajolo (1993, p. 58) no início da década de 90: “O mais comum 
na atual produção de livros didáticos é privilegiar o texto contemporâneo. 
Principalmente em obras destinadas ao primeiro grau, a presença do trio 
Vieira-Rui-Euclides é altamente improvável.”

Para Kleiman (2001 [1989]), ler implica paixão, prazer, desejo, mas esse lado 
da leitura parece abandonado na escola que, com práticas desmotivadoras, 
legitimadas pela sociedade, tende a não ver “utilidade” nessa atividade. 

Um exemplo de estudo que comprova essa “tendência” é o de Brandão e 
Martins (2003), que, ao analisarem a utilização da literatura nos livros didáticos 
da época para o ensino de Língua Portuguesa após o estabelecimento 
dos PCNs, apontam a crônica como o gênero textual/discursivo mais 
recorrente. A literatura mal aparece nos livros didáticos analisados pelas 
autoras e, quando aparece, nunca é tratada como objeto de estudo, ou 
seja, como “[...] conhecimento a ser transferido, apropriado, ampliado para 
o desenvolvimento do sujeito dentro de seu contexto cultural.” (BRANDÃO; 
MARTINS, 2003, p. 259). 

Segundo as autoras, a literatura é tratada como “pretexto”, estratégia para 
estudo de outros objetos de ensino:

Desde sempre, a literatura protagoniza o ensino da língua materna 
como material didático para o aprendizado da escrita, da estrutura 
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da língua e de uma leitura quase sempre reduzida a uma leitura não 
literária: uma leitura que não permite a produção de mais de um 
sentido. A literatura não tem sido tratada literariamente na escola. 
Pelo contrário, o que a utilização didática da literatura mais tem feito 
é destruir o seu efeito literário. (BRANDÃO; MARTINS, 2003, p. 259).

É importante você compreender, portanto, que a literatura não deve ser 
usada para ensinar outros objetos de ensino, como é o caso do ensino da 
norma padrão, por exemplo. Nesse sentido, não devemos trabalhar trechos 
de um texto isoladamente do seu contexto, através de uma atividade de 
interpretação que pretende retirar “verdades” do texto. Essa metodologia 
nos levaria a assumir uma concepção de língua (e consequentemente de 
leitura) que não condiz com a vertente histórico-cultural adotada neste 
curso.

Assim, se a escola forma alunos alfabetizados e leitores de gêneros textuais/
discursivos diversos, nem sempre os forma como leitores de literatura. 
A atividade árida e tortuosa de decifração das palavras em sala de aula 
nem é considerada como uma leitura de fato por Kleiman (2001 [1989]), 
por geralmente ser uma tarefa difícil demais que não faz sentido para os 
alunos. E principalmente a iniciação da criança com o texto literário tende a 
ser um ato desmotivador, que se faz por “obrigação” e não por “interesse”. 
A começar pela famosa lista dos livros impostos aos pequenos leitores 
desde cedo, que geralmente atende a um padrão literário do professor e 
dos autores didáticos e não ao gosto do aluno (todos nós provavelmente 
lembramos-nos de algum livro “clássico” exigido na escola, o qual tivemos 
até “raiva” em ler só por obrigação).

Apesar dessa velha discussão, a chamada literatura infanto-juvenil nem 
sempre existiu na esfera literária. Zilberman (2003) conta que os primeiros 
livros para crianças foram produzidos somente no final do século XVII e 
durante o século XVIII, época em que surgiu o conceito de “infância”. Parece 
difícil de imaginar, mas nem sempre tivemos a ideia de “criança” como um 
ser diferente, com características e necessidades próprias que a difere de 
um adulto. As novas demandas da época, decorrentes de mudanças sociais 
como a ascensão da burguesia, fizeram com que a escola fosse reformada e 
a literatura infantil fosse criada como meio de controle do desenvolvimento 
intelectual da criança e manipulação de suas emoções.

Assim, a literatura infantil sempre teve uma função pedagógica, com 
o objetivo de manipular a criança a obedecer à norma vigente da classe 
dominante da época, a burguesia. Tal caráter pedagógico acabou lhe 
gerando prejuízos, pois “[...] não é aceita como arte, por ter uma finalidade 
pragmática; e a presença do objetivo didático faz com que ela participe de 
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2003, p. 16). A autora afirma que o livro consegue substituir o adulto para 
impor a “norma em vigor”, até com mais eficiência, pois o faz apelando para 
a fantasia e o lazer. E é assim que a obra literária reproduz o mundo adulto:

[...] seja pela atuação de um narrador que bloqueia ou censura a 
ação de suas personagens infantis; seja pela veiculação de conceitos 
e padrões comportamentais que estejam em consonância com 
os valores sociais prediletos; seja pela utilização de uma norma 
lingüística ainda não atingida por seu leitor, devido à falta de 
experiência mais complexa na manipulação da linguagem. Assim, os 
fatores estruturais de um texto de ficção – narrador, visão de mundo, 
linguagem – podem-se converter no meio por intermédio do qual o 
adulto intervém na realidade imaginária, usando-a para incutir sua 
ideologia (ZILBERMAN, 2003, p. 23).

Essa função de “moldar comportamentos” da literatura é apontada também 
por Britto (2003), que compara a ideia de “formação de leitor” com “formação 
do cidadão”, pois ambos buscam comportamentos e habilidades desejados 
em função de um ganho objetivo, como a estabilidade e o desenvolvimento 
social. 

Você deve estar se perguntando: se a literatura infanto-juvenil 
possui esse aspecto “negativo” de manipular comportamentos 

em favor de uma ideologia dominante, então não se deve ensinar 
literatura na escola?

De maneira alguma. Nenhum desses autores citados defende isso, pois 
abolir a literatura na escola representaria abandonar a criança “a sua própria 
sorte”, como afirma Zilberman (2003), haja vista o conceito de “criança” 
como ser impotente e incapaz de se desenvolver sozinho. O que esses 
autores criticam não é a literatura em si, mas a forma como ela é trabalhada. 
A didatização da literatura impõe uma única leitura, aceita um único sentido, 
ou seja, exclui a interpretação, tirando o papel ativo do leitor. Conforme 
aponta Zilberman (1993, p. 21): “[a literatura didatizada], propondo-se como 
auto-suficiente, simboliza uma autoridade em tudo contrária à natureza da 
obra de ficção que, mesmo na sua autonomia, não sobrevive sem o diálogo 
que mantém com seu destinatário.”

Negando esse diálogo fundamental entre o texto e o leitor, o trabalho com 
a literatura em sala de aula não forma o almejado leitor crítico, pois essa 
formação implica muito mais que a simples alfabetização. Esse é o objetivo 
das famosas campanhas de “promoção da leitura”, conforme aponta Britto 
(2003). Perceba que o público alvo desses projetos sociais são pessoas que 
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já sabem ler, ou seja, que são alfabetizadas, mas que, por razões diversas 
como falta de motivação, tipo de leitura disponível, necessidade pragmática 
e modo de vida, não leem ou não fazem certas leituras consideradas 
importantes para a cidadania. Nesse sentido, a formação do leitor é vista 
como ações de letramento, e exige mais funções do professor, conforme 
aponta Zilberman (2003, p. 29):

[...] não é atribuição do professor apenas ensinar a criança a ler 
corretamente; se está a seu alcance a concretização e expansão 
da alfabetização, isto é, o domínio dos códigos que permitem a 
mecânica da leitura, é ainda tarefa sua o emergir do deciframento 
e compreensão do texto, pelo estímulo à verbalização da leitura 
procedida, auxiliando o aluno na percepção dos temas e seres 
humanos que afloram em meio à trama ficcional.

Nesse sentido, a literatura exerce outra função distinta da pedagógica a que 
nos referimos anteriormente: a função de formadora do indivíduo.

Segundo Zilberman (1993), a habilidade de ler propicia à 
criança o acesso e até a possibilidade de manipulação 

dos bens culturais, disponíveis na modalidade escrita, além da 
assimilação “crítica” dos valores da sociedade. 

Zilberman (2003) também afirma que o livro fornece condições para uma 
compreensão na criança tanto de “seu mundo interior” quanto da realidade 
circundante, dando ao leitor uma base para uma concepção autônoma 
e crítica da vida exterior. Esse conhecimento “do mundo e do ser”, como 
sugere Antônio Candido (1972 apud ZILBERMAN, 2003), atribui à literatura 
uma função também libertadora, gerando uma emancipação pessoal do 
indivíduo (finalidade de todo saber).

Nesse processo de formação do leitor, o professor possui um papel 
fundamental, principalmente se considerarmos a dimensão intersubjetiva 
da leitura, vista no capítulo 1: se a aprendizagem da leitura se dá na 
interação, o professor pode servir como mediador por ser um leitor mais 
experiente que a criança (a importância do “professor leitor” é uma discussão 
que deixaremos para outra oportunidade, embora sabemos que muitos 
deles não têm tempo para leituras extensivas). Na verdade, a linguagem 
é a verdadeira mediadora, pois ela serve como “canal” entre todas essas 
relações intersubjetivas, conforme mostra a figura a seguir:
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E é assim que o professor contribui na formação do leitor, no processo de 
interação, conforme explica Kleiman (2001 [1989], p. 24, grifos da autora):

Sabe-se, pelas pesquisas recentes, que é durante a interação que 
o leitor mais inexperiente compreende o texto: não é durante a 
leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz alta, mas durante 
a conversa sobre aspectos relevantes do texto. Muitos aspectos 
que o aluno sequer percebeu ficam salientes nessa conversa, muitos 
pontos que ficaram obscuros são iluminados na construção conjunta 
da compreensão. Não é, contudo, qualquer conversa que serve de 
suporte temporário para compreender o texto.

Outro papel desempenhado pelo professor na formação do leitor é 
a seleção dos textos a serem trabalhados, como já mencionamos 
anteriormente. Essa escolha pode seguir vários critérios, de acordo com os 
objetivos metodológicos do professor, mas Zilberman (2003) destaca que o 
valor por excelência a guiar essa seleção deve ser a qualidade estética. Por 
outro lado, Lajolo (2005) afirma que essa competência de escolha, há alguns 
anos, já não é mais da responsabilidade do professor, mas das editoras, dos 
livros didáticos e dos paradidáticos – outro fator que acaba tirando o papel 
ativo do docente no processo de ensino.

Mas talvez o grande desafio do professor seja ainda despertar o interesse 
do aluno pela leitura literária, sobretudo pelas “grandes obras”. A literatura 
representa uma das “universalidades humanas” que devem ser ensinadas 
na escola, pois seus conteúdos e forma de exposição transcendem o 
imediatismo e o pragmatismo dos ditos “gêneros do cotidiano”, tendendo a 
ser autorreferenciados e supondo maior nível de metacognição, conforme 

Interação Professor/outros alunos

Sujeito cognoscente (aluno) Objeto de conhecimento (texto)

Figura 2.3 - Mediação pela linguagem
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defende Britto (2012). Não queremos de forma alguma defender o abandono 
desses gêneros na escola, acreditamos ter deixado clara a importância 
deles no capítulo 1. Estamos frisando aqui a importância da literatura como 
arte, que consegue voltar-se para a própria vida e indagar a condição 
humana – e as crianças, assim, como os adultos, merecem ter acesso a esse 
“conhecimento elaborado”. E a biblioteca escolar pode ser um espaço de 
estudo que possibilita esse acesso.

Figura 2.4 - As possibilidades da leitura

Nas palavras de Zilberman (2003, p. 30):

A justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce, pois, de 
um lado, da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-o 
num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do papel 
transformador que pode exercer dentro do ensino, trazendo-o 
para a realidade do estudante e não submetendo este último a um 
ambiente rarefeito do qual foi suprimida toda a referência concreta.

Assim, finalizamos este capítulo sobre procedimentos metodológicos 
afirmando as palavras de Britto (2003): saber ler hoje é uma necessidade 
objetiva na sociedade urbano-industrial em que vivemos. É a possibilidade 
de participar efetivamente da sociedade e, nesse sentido, a formação do 
leitor (crítica, conforme mostramos aqui) implica o combate à exclusão 
social, pois tal atividade possibilita diversas habilidades metacognitvas e 
sociais:

Ler é uma maneira de estar informado e, neste sentido, de participar 
do espaço público; é um instrumento intelectual importante, 
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específicas; é uma ação tipicamente metacognitiva, já que no 
momento em que lê, a pessoa não apenas explora um conteúdo como 
reflete sobre o texto que o apresenta de maneira muito mais intensa 
do que ocorre com outros meios; é uma situação que favorece o 
pensamento reflexivo e analítico, já que supõe monitoramento ativo 
e consciente da atividade intelectual; é uma possibilidade aguda 
de experiência estética sobre um objeto cultural intensamente 
elaborado e reelaborado. (BRITTO, 2003, p. 134).

E a literatura é o objeto por excelência que permite todos esses “ganhos” da 
leitura. Sobretudo a literatura infanto-juvenil, por ser o início dessa fantástica 
viagem pela produção intelectual humana, não pode denegar sua função de 
formadora do indivíduo. Mais do que bons textos que servem de exemplo 
para escrever ou que moldam comportamentos esperados pela sociedade, 
a literatura pode transformar uma pessoa, pois “[...] sua atuação sobre o 
recebedor é sempre ativa e dinâmica, de modo que este não permanece 
indiferente a seus efeitos.” (ZILBERMAN, 2003, p. 25). Sem esquecer, é claro, 
da sua função mais prazerosa, o lado lúdico do livro, a possibilidade de dar 
“asas à imaginação” das crianças, fazendo-as viajar por mundos distantes e 
“mares nunca dantes navegados”. Mas isso é discussão para outra disciplina.

Com o estudo deste capítulo, você viu que:

 » Ser leitor proficiente hoje, nas sociedades grafocêntricas em que 
vivemos, é conseguir perpassar por várias esferas sociais e atender 
criticamente às demandas de leituras exigidas pela sociedade 
– ler hipertextos pela internet, saber usar o caixa eletrônico, 
movimentar-se no contexto urbano guiando-se por placas são 
alguns exemplos disso.

 » O trabalho escolar com a leitura deve levar em consideração suas 
duas dimensões: a dimensão intrassubjetiva (o processamento 
da leitura em nosso cérebro) e a dimensão intersubjetiva (leitura 
como processo cultural), sendo que a segunda requer o enfoque 
nas relações intersubjetivas que têm lugar nas diferentes esferas da 
atividade humana;

Síntese do capítulo
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 » Assim, o trabalho com os gêneros textuais/discursivos que circulam 
na sociedade objetiva fazer com que os alunos atentem para os 
espaços nos quais os textos estão materializados, não os tomando 
como textos isolados – prática comum nas ambientações escolares 
–, mas como componentes de mecanismos de interação os quais 
se instituem em espaços social e historicamente situados, com 
interlocutores específicos.

 » Os projetos de letramento representam uma estratégia possível de 
ação metodológica, a fim de facultar a implementação das práticas 
de uso da escrita efetivamente, evitando abordagens avulsas e 
pouco significativas e com vistas a resgatar o papel agentivo do 
professor, tanto quanto a voz dos alunos.

 » A tendência atual de se trabalhar com gêneros textuais/discursivos 
do cotidiano acabou por produzir um distanciamento entre 
literatura e escola, sendo esta sempre tratada como pretexto para 
o ensino de outros objetos de ensino (como língua, linguagem e 
norma padrão);

 » A literatura infanto-juvenil surgiu juntamente com a ideia de 
“infância”, e sempre teve uma função pedagógica de induzir a 
criança a obedecer à norma vigente da classe dominante;

 » A formação do leitor entendida como ações de letramento vai 
além da alfabetização, pois visa à formação do leitor crítico, tendo 
a literatura o papel de formadora do indivíduo (conhecimento 
do “interior” do ser humano e da realidade que o circunda) e 
libertadora (emancipação pessoal);

 » O professor exerce o papel de mediador no processo de ensino da 
leitura, pois a aprendizagem ocorre na interação, onde a linguagem 
é o meio simbólico que medeia essa relação;

 » Sendo uma necessidade objetiva na sociedade urbano-industrial 
em que vivemos, a leitura colabora no combate à exclusão social.

Prezado aluno, você pode usar as linhas abaixo para produzir sua própria 
síntese. 
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Atividades de aprendizagem

1) Ao longo deste capítulo, apresentamos a você a concepção de leitura 
como atividade interativa, considerando-a a mais adequada para o ensino e 
a aprendizagem da leitura na escola. Quais as implicações dessa concepção 
de leitura para a formação do leitor? 
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2) Vimos, na seção 2 deste capítulo, que a literatura infanto-juvenil anda 
cada vez mais afastada da escola e, quando ela aparece na sala de aula, 
muitas vezes é trabalhada como pretexto para o estudo de outros 
objetos de ensino, como o ensino da norma padrão, por exemplo. Vimos 
também que a didatização da literatura não forma o almejado leitor crítico, 
exatamente pela forma como ela é trabalhada na escola. Reflita, a partir 
dos apontamentos teóricos feitos ao longo deste capítulo, como você 
trabalharia com literatura infanto-juvenil em sala de aula para auxiliar na 
formação do aluno como leitor crítico.
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Abaixo, apresentamos a você algumas obras que complementarão os 
estudos que você realizou neste capítulo. A intenção é que essas obras o 
ajudem a aprofundar os seus conhecimentos sobre os assuntos que estudou 
aqui.

 » ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2003. (Série Aula; 1).

A autora analisa a aula de Português, com foco nas práticas de 
oralidade, leitura e escrita, apontando sugestões metodológicas 
para trabalhar com cada uma dessas modalidades da língua; em 
uma linguagem simples voltada para o professor escolar.

 » BRITTO, Luiz Percival Leme. A sombra do caos: ensino de língua x 
tradição gramatical. Campinas, SP: ALB: Mercado de LetraWs, 1997. 
(Coleção Leituras no Brasil).

A partir de uma análise crítica sobre o ensino escolar da época, 
o autor apresenta novas propostas de trabalho com a língua 
materna, particularizando o que ele nomeia de “ensino operacional 
e reflexivo da língua”.

Aprenda mais...





Oralidade e escrita: questões linguísticas e 
metodológicas 
Arice Cardoso Tavares

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender o papel da oralidade e da escrita no 
ensino de língua materna nas séries iniciais do ensino 
fundamental, bem como questões relacionadas ao 
aprendizado da escrita e suas implicações na produção 
textual desses alunos.

Seções de estudo

Seção 1 – Produção oral e escrita e sua didática 

Seção 2 – O trabalho com a oralidade e a produção textual 
nas séries iniciais 

Neste capítulo, você terá a oportunidade de refletir sobre a oralidade e a escrita no contexto 
escolar. Nesse sentido, estudará aspectos teóricos sobre a produção oral e escrita na escola e 
questões relativas à prática pedagógica voltada ao ensino da oralidade e da escrita nas aulas de 
língua materna. 

3
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Este capítulo foi estruturado para que você estude aspectos linguísticos e 
metodológicos da oralidade/escrita. Com o estudo da primeira seção, você 
será capaz de perceber que oralidade e escrita correspondem a códigos 
diferentes da linguagem humana, embora sobremaneira importantes para 
o estabelecimento da comunicação e para a difusão de conhecimentos e 
informações que movem as sociedades. 

Ainda na primeira seção, você fará estudos acerca das relações entre oralidade 
e escrita e compreenderá a necessidade de uma prática pedagógica que 
explicite o trabalho com a oralidade, da mesma forma que ocorre com o 
trabalho da escrita.

Na segunda seção, você estudará que a escola tem compromisso 
com o desenvolvimento das suas modalidades da língua (a escrita e a 
oralidade), pois as práticas e/ou os gêneros a elas ligados são essenciais no 
desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas dos alunos 
nos mais diversos níveis de ensino.

Ao final deste capítulo, esperamos que você tenha compreendido e passe a 
reconhecer a oralidade e a escrita como processos discursivos de construção 
da linguagem, mediados pelos gêneros orais e escritos, que podem se 
influenciar mutuamente (em práticas discursivas múltiplas), dependendo 
dos tipos de gênero, sua produção e circulação.

Você sabe o que é Semiologia? 

A Semiologia (ou Semiótica) é uma ciência que estuda todos os sistemas de signos na vida social. 
Semiótica se originou do grego semeiotiké ou “a arte dos sinais”. O termo semiologia tende a 
ser usado como sinônimo de semiótica, embora especialistas façam algumas distinções entre 
ambos. Pode-se dizer que a semiologia trata de todos os estudos relacionados com a análise dos 
signos, quer linguísticos (vinculados à semântica e à escrita) quer semióticos (signos humanos e 
da natureza).  
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Produção oral e escrita e sua didática

Objetivos de aprendizagem

 » Reconhecer o caráter não dicotômico entre fala a escrita.

 » Compreender a necessidade de um trabalho explícito com a 
oralidade, da mesma forma que ocorre com o trabalho da escrita.

 » Identificar características da linguagem oral e da linguagem escrita 
a fim de relacioná-las na ação pedagógica.

Embora a oralidade esteja presente nas salas de aula, frequentemente 
afirma-se que ela não é ensinada, que seu estudo não é privilegiado nas 
aulas de língua materna. A linguagem oral está em todas as rotinas de sala 
de aula, por isso podemos dizer que seu ensino se dá de forma acidental, 
durante atividades diversas e com pouco controle. 

O que muitas vezes não é considerado é que o fato de que toda a atividade 
discursiva e todas as práticas linguísticas se dão tanto em textos escritos 
quanto em textos orais. Em outras palavras, toda atividade discursiva situa-
se, grosso modo, no contexto da fala ou da escrita. Essa oralidade e essa 
escrita convivem com a presença de semiologias de outras áreas, como os 
gestos, a posição corporal e o olhar; na fala ou em elementos pictóricos e 
gráficos, na escrita. Assim, as produções discursivas são eventos complexos 
constituídos de várias ordens simbólicas que podem ir além do recurso 
estritamente linguístico. 

Conforme você teve a oportunidade de estudar em disciplinas anteriores, 
não há razão alguma para o desprestígio da oralidade e supervalorização 
da escrita. Também não há razão para continuar defendendo uma divisão 

Você sabe o que é Semiologia? 

A Semiologia (ou Semiótica) é uma ciência que estuda todos os sistemas de signos na vida social. 
Semiótica se originou do grego semeiotiké ou “a arte dos sinais”. O termo semiologia tende a 
ser usado como sinônimo de semiótica, embora especialistas façam algumas distinções entre 
ambos. Pode-se dizer que a semiologia trata de todos os estudos relacionados com a análise dos 
signos, quer linguísticos (vinculados à semântica e à escrita) quer semióticos (signos humanos e 
da natureza).  
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dicotômica entre fala e escrita. Ambas têm um papel importante a cumprir 
e não competem, apesar de, como já dissemos, ainda haver o privilégio da 
escrita sobre a oralidade. O que gera posições deste tipo segundo Fávero, 
Andrade e Aquino (2007) é o fato de a escrita ainda ser vista como uma 
estrutura complexa e formal, enquanto a fala é considerada uma estrutura 
simples e informal. 

É importante considerar que fala/oralidade e escrita são modalidades 
distintas, com características próprias e, muitas vezes, atividades discursivas 
complementares. Em suma, oralidade e escrita não estão em competição. 
Cada uma tem sua história e seu papel na sociedade, sendo necessário 
que a escola busque trabalhar a linguagem oral com maior seriedade, 
sistematicidade e cuidado, com o mesmo cuidado que se dedica à escrita. 

Figura 3.1- oralidade e escrita

Autores apontam diversos contrastes quando analisam as relações entre 
oralidade e escrita. Para Ong (1998), por exemplo, a escrita está intimamente 
relacionada ao espaço, enquanto a oralidade está mais ligada ao tempo, 
em consequência da presença ou ausência de suportes materiais para 
expressar a linguagem. “As palavras escritas são resíduos. A tradição oral 
não tem tais resíduos ou depósitos.” (ONG, 1998, p.17). A escrita, ao contrário 
da linguagem oral, é linear e completamente artificial. Para o autor, 
enquanto a oralidade é natural, não existe nenhuma maneira de se escrever 
“naturalmente”, pois o processo de colocar a expressão oral em sua forma 
escrita é conscientemente governado por procedimentos articulados. 
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em especial, devem ser analisadas com cautela, pois em sua breve análise 
fica ainda visível a dicotomia que não queremos que você, futuro professor, 
leve para suas aulas.

Lembre-se, conforme estudado na disciplina de Alfabetização 
e Letramento, de que as relações entre oralidade e escrita 

são contínuas e perpassadas pelos gêneros textuais, e não na 
observação dicotômica de características polares.

Veja a seguir quais seriam essas perigosas dicotomias:

Dicotomias Perigosas

Fala Escrita

contextualizada descontextualizada

implícita explícita

concreta abstrata

redundante condensada

não planejada planejada

imprecisa precisa

fragmentária integrada

Quadro 3.1 - Dicotomias perigosas.

Isso significa dizer que a melhor maneira de observarmos a relação entre 
fala e escrita é contemplá-la num contínuo de textos orais e escritos, seja nas 
atividades de leitura, seja nas atividades de produção. Esse contínuo é de tal 
ordem que, em certos casos, fica difícil distinguir se o discurso produzido 
deve ser considerado falado ou escrito. Veja alguns exemplos (adaptado de 
DIONÍSIO, MARCUSCHI, 2007, p. 17):
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 » Tome-se, por exemplo, o caso da notícia de um telejornal que 
só aparece na forma falada, mas é a leitura de um texto escrito. 
Trata-se de uma oralização da escrita, e não de língua oral. 

 » Ou então a publicação de entrevistas em revistas e jornais que 
originalmente foram produzidas na forma oral, mas só nos 
chegaram pela escrita. Trata-se de uma editoração da fala. 

Você consegue perceber que a “fronteira” entre fala e escrita, muitas 
vezes, torna-se quase inexistente? Os exemplos acima são apenas uma 
demonstração do quão difícil se torna a distinção entre oralidade e escrita 
em algumas situações. A oralização da escrita, mencionada anteriormente, 
ocorre também com o teatro e com as telenovelas. Esses não são gêneros 
orais em sua origem, mas surgem como escritos e depois são oralizados, 
chegando ao público nessa forma. Em alguns casos, as diferenças entre 
oralidade e escrita podem ser observadas de uma forma mais clara nas 
atividades de formulação textual manifestadas em cada uma das duas 
modalidades, e não em parâmetros fixados com regras rígidas, isso porque 
tanto a fala como a escrita variam de maneira relativamente considerável.

Relembramos aqui que a fala/oralidade e a escrita são 
modalidades distintas de uso da língua, que se fundem em 

eventos de letramento. Destacamos ainda a fala e a escrita enquanto 
práticas sociais essenciais no estabelecimento de relações diversas, 
desde ações cotidianas, a atos formais. 

Segundo Marcuschi (2002), ambas têm papéis relevantes nessas relações, 
porém apresentam características que lhes são inerentes e que marcam as 
suas especificidades, não podendo, por isso, serem colocadas em posições 
opostas, como se fossem elementos não associáveis na língua, como se, 
de fato, uma modalidade fosse melhor que a outra. A prática social da 
linguagem, seja ela escrita ou oral, obedece a normas, limites formais de 
uma ou outra modalidade, ou, em outras palavras, exige que se lance mão 
de recursos e mecanismos específicos para se fazer entender. A esse respeito, 
Marcuschi (2002, p. 22) afirma que “[...] na sociedade atual, tanto a oralidade 
quanto a escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus 
papéis e seus contextos de uso.”

Para finalizar esta seção e, de certa forma, facilitar sua compreensão da 
segunda parte deste capítulo, ressaltamos aqui que a noção de letramento 
adotada na nossa perspectiva contesta a polaridade/dicotomização entre a 
linguagem oral e escrita (linguagem essa tomada aqui como produto social 
da interação entre os sujeitos e constitutiva deles à medida que se apropriam 
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chegando a uma nova postulação de um continuum processual dialético 
e não dicotomizado entre oralidade e escrita. Ou seja, pode-se expressar 
pelas duas modalidades linguísticas e uma modalidade pode estar presente 
na outra, dependendo do gênero discursivo usado para a materialização da 
linguagem, que pode ser oral ou escrito.

Na próxima seção, você vai estudar de que modo essas duas modalidades 
da língua são abordadas em sala de aula. Destacaremos questões relevantes 
sobre a prática pedagógica em relação à oralidade e à escrita, na tentativa 
de auxiliar a preparação de suas práticas pedagógicas envolvidas no ensino 
de língua materna.

Seção 2 
O trabalho com a oralidade e a produção textual nas 
séries iniciais

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o ensino das duas modalidades da língua: 
oralidade e escrita.

 » Identificar semelhanças e diferenças entre a oralidade e a 
escrita, com vistas a melhor fundamentar a ação pedagógica.

 » Avaliar propostas pedagógicas com oralidade e escrita.

Quando você fala de oralidade, já pensou qual sentido está sendo atribuído 
a esse termo? E sobre a escrita? Como já enunciado na primeira seção 
deste capítulo, referimo-nos a práticas sociais, que se realizam pelo uso 
da linguagem articulada verbal, em seu modo de funcionamento oral ou 
escrito.

Fala e escrita correspondem a códigos diferentes da linguagem humana, 
embora ambos sejam importantes para o estabelecimento da comunicação, 
da integração interpessoal e coletiva, e para a difusão de conhecimentos e 
informações que movem as sociedades. Tanto uma como outra modalidade 
representam uma parte significativa das realizações que diferem o 
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homem dos demais animais, além de serem indispensáveis no mundo 
contemporâneo.

Apesar da reconhecida importância da fala e da escrita, as posições 
continuam preconceituosas para com a oralidade. Por isso, ao longo de 
sua formação, julgamos importante explicitar tanto a perspectiva teórica 
das abordagens como as noções centrais de oralidade e letramento; fala e 
escrita; língua; gênero; texto; multimodalidade; interação; diálogo e muitas 
outras. Tratamos da produção textual falada e escrita e observamos o 
funcionamento da língua em sociedade. Vale ressaltar que essas reflexões 
levam em conta o importante marco teórico introduzido no final dos anos 
90 pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que tiveram o mérito 
de dar à oralidade e aos gêneros um lugar de destaque no ensino.

Você como futuro educador e diante de nossas exposições 
deve estar se perguntando: como ensinar a expressão oral e 

escrita? Como trabalhar essas modalidades sem privilegiar uma 
delas?

No processo de ensino e aprendizagem, a seleção do “para que”, “o que” e 
“como” ensinar (objetivo, conteúdo e metodologia de ensino) é fundamental 
para que se obtenha êxito e não é diferente com o ensino e aprendizagem 
de língua materna. Você deve ter seus objetivos claros e só assim traçar sua 
metodologia de ensino. Geraldi (1985, p. 42) faz a seguinte observação em 
relação à metodologia do ensino de língua materna: 

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de 
sala de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer 
metodologia de ensino articula uma opção política – que envolve 
uma teoria de compreensão e interpretação da realidade – com os 
mecanismos utilizados em sala de aula. 

Nesse sentido, quando um professor estabelece o que vai ensinar, como vai 
ensinar, com que recursos fará isso, enfim, quando estabelece uma conduta 
para sua atuação, além de ser uma opção política, como afirma Geraldi 
(1985),  ele está orientado por uma concepção de linguagem, ainda que não 
tenha clareza desse fato ou que não identifique qual concepção o norteia. 
Qual a sua concepção de linguagem? Você já parou para pensar nisso? Se 
ainda não o fez, é importante que faça agora, pois será essa concepção de 
linguagem que levará você a perceber que oralidade e escrita merecem o 
devido destaque nas práticas pedagógicas das séries iniciais.

Retorne ao caderno de 
pedagógico de Conteúdos e 
Metodologias do Ensino da 
Linguagem I e retome esta 

discussão.
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Travaglia (1996) e Geraldi (1986), ou seja, como expressão do pensamento, 
como instrumento de comunicação e como forma de interação, e, se 
considerarmos que linguagem pode se manifestar tanto da forma escrita 
quanto da forma oral, finalmente entenderemos que não há motivos para 
mantermos a valorização da escrita em detrimento da oralidade, fato ainda 
presente no ensino da Língua Materna.

Oralidade

 Você já estudou que o desenvolvimento da linguagem oral por uma criança 
começa cedo, bem antes de seu ingresso aos bancos escolares. A criança 
adquire a língua de seus familiares, de seu grupo social. Mas antes de uma 
criança falar, ela passa por uma etapa pré-linguística do desenvolvimento 
da linguagem, que compreende o período do nascimento até os nove ou 
dez meses de idade da criança. 

Veja a seguir as principais fases do desenvolvimento da oralidade: 

1. Quando um bebê nasce, sua primeira expressão é o choro e é através dele 
que o bebê se comunica, “diz” algo que muitas vezes é compreendido 
apenas por sua mãe. 

2. A segunda fase é o balbucio, fase essa em que o bebê está experimentando 
os sons, descobrindo o que pode fazer seu aparelho fonador. O bebê 
brinca e “diz”: /tatá/, /ba/, /bru/ entre outras construções. 

Figura 3.2 – Experimentando o Som
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Nesta fase, normalmente a interprete do bebê ainda é a mãe, que busca dar 
significados a estes sons, transformando-os em signos. 

3. Por volta de um ano tem-se o início a etapa linguística. A etapa linguística 
caracteriza-se pela emissão das primeiras palavras, que ainda não têm 
o formato das palavras de um adulto, exemplo: /mãmã/. Dentro dessa 
etapa, a criança desenvolve uma série de capacidades de comunicação, 
de acordo com a idade. 

4. Depois das primeiras palavras, iniciam-se as primeiras frases, amplia-se 
o vocabulário e a complexidade das frases e, perto dos quatro anos de 
idade, a criança fala praticamente tudo.

É importante acompanhar esse breve retrospecto das fases do 
desenvolvimento da linguagem para que você possa compreender que a 

Figura 3.3 – Desenvolvendo a capacidade de comunicação
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um ser que domina a oralidade, faltando-lhe aprender a escrita.

Mas, e se esta criança que chega à escola já fala, já consegue 
expressar-se da maneira oral e ser compreendida, o que ainda 

pode ser feito em sala de aula? O que trabalhar?

Nos primeiros anos de escolaridade, desenvolver a oralidade é uma das 
habilidades que se espera, até porque, nas turmas de pré-escola, por 
exemplo, o aluno ainda não será exposto às práticas de alfabetização.

É possível trabalhar com a oralidade por meio de brincadeiras cantadas 
(músicas e cantigas de roda) ou faladas (trava-línguas, poemas e parlendas.

Em geral, essas práticas sempre são bem recebidas nessa idade e, de 
forma lúdica, elas ampliam as possibilidades de comunicação e expressão 
e promovem o interesse pelos vários gêneros orais e escritos. Vejamos 
algumas práticas possíveis e que podem ser bem-sucedidas.

•	 Poemas e parlendas: levar a poesia, os versos para sala de aula 
permitem que as crianças brinquem com as palavras e percebam as 
diferenças e semelhanças entre as sonoridades e os ritmos. As crianças 
sendo estimuladas a falar, recitar e até a cantar se envolvem nas práticas, 
aprendem novas expressões no contexto em que elas devem ser usadas, 
ampliam seu vocabulário, compreendendo e dando significado às novas 
palavras. A poesia estimula o raciocínio ao brincar com as palavras.

Figura 3.4 – Parlenda

Lembramos aqui que 
Alfabetizar, hoje, implica 
ensinar o sistema 
alfabético no bojo das 
práticas de uso da escrita e 
em favor dessas práticas.

A palavra parlenda vem 
de “parolar”, “parlar”, que 
significam “falar muito”, 
“tagarelar”, “conversar 
bobagens”, “conversar sem 
compromisso”. 
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Trava-línguas: os trava-línguas têm entre outras finalidades a de trabalhar 
atividades rítmicas que explorem a percepção sonora. Neste tipo de 
atividade, os alunos devem pronunciar com clareza e rapidez as palavras 
e para isso precisam desenvolver a atenção e a concentração. Alunos que 
ainda não leem irão ouvir, memorizar e reproduzir, mas o trava-línguas, para 
alunos leitores, os auxiliará a aperfeiçoarem a aprendizagem da leitura e da 
escrita. Em ambos os casos os alunos poderão ampliar o vocabulário.

Figura 3.5 – Trava-línguas

Esses e outros trabalhos centrados na oralidade podem ficar por aí ou ainda 
serem ampliados. Trabalhos com a expressão corporal, produções orais 
e dramatização das músicas costumam ser bem-sucedidos. O professor 
que escolhe trabalhar com a oralidade deve saber guiar a sensibilidade, a 
capacidade crítica e criativa dos estudantes para a interpretação e produção 
de textos orais. Para isso, o professor precisa programar sabiamente os 
objetivos e conteúdos e, além disso, planejar instrumentos e atividades 
didáticas que permitam desfrutar cada gênero escolhido.

Escrita

Como já destacamos, o trabalho com a escrita é muito valorizado nas práticas 
pedagógicas escolares, isso porque a escrita, hoje, recebe uma avaliação 
social bastante grande e sua relevância na sociedade contemporânea é 
indiscutível, já que vivemos em uma sociedade grafocêntrica. Mas este 
trabalho com a escrita é um trabalho efetivo?

O que vemos, muitas vezes, são produções aleatórias, avulsas, 
descontextualizadas e sabemos que ler e escrever só fazem sentido para 
finalidades interacionais. Esse entendimento requer que no ensino da 
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não cabendo ao professor pedir produções textuais em que não seja criada 
uma interlocução. Infelizmente ainda é assim que muitas das “produções 
escritas” ocorrem nas escolas: o professor pede/manda, o aluno produz, a 
professora lê, “corrige” e “dá a nota”. O ato de escrever, nesses casos, apenas 
mostra uma obrigatoriedade de o aluno fazer para ganhar a nota e o ato de 
ler fica apenas a cargo do professor, que não assume em momento algum 
o papel de interlocutor.

Sabemos da importância do domínio da escrita como um 
passo fundamental para compreendermos e até participarmos 

mais amplamente da realidade em que vivemos, mas como 
envolver os alunos nestas práticas de leitura e escrita que tem fim 
em si mesmas? 

Antes de tudo, é preciso uma mudança de postura do professor. Ele precisa 
criar propostas interessantes que despertem o aluno para escrita. Em vez de 
corrigir, deve ler as produções textuais, dialogar com elas, estabelecendo 
uma efetiva interlocução com o texto. Fazer com que o aluno conheça o 
significado da escrita como um espaço de reflexão e manifestação de ideias, 
como uma forma de comunicar-se, de dizer sua palavra.

Como afirma Jolibert (1994, p. 16). “É preciso que em cada 
criança o ato de escrever não seja sinônimo de trabalho 

enfadonho, bloqueio e fracasso, mas que evoque, em vez disso, 
projetos realizados graças à escrita”. É o uso social da escrita que 
possibilita a apropriação da linguagem e a participação efetiva na 
sociedade.

A prática de produção de textos escritos, efetivada pela escola, deve levar em 
conta um processo de escrita referenciado em diferentes gêneros textuais, 
cada qual com sua forma específica de organização, funcionamento e 
finalidade, que conduza à paulatina conscientização do aluno a respeito 
das exigências que caracterizam cada tipo de produção. O trabalho com 
produção textual deve levar o aluno a compreender a escrita como um 
exercício de aprendizagem que não seja maçante e sem sentido.

Além das discussões realizadas sobre oralidade e escrita, para fins didáticos 
apresentamos a você nas páginas anteriores algumas práticas com as duas 
modalidades da língua. Mostramo-las de forma separada, apenas para 
marcar e destacar a possibilidade de trabalho com cada uma delas, em 
especial para deixar perceptível a você que o trabalho com a oralidade nas 
séries iniciais deve acontecer e pode ser um trabalho rico para os alunos e 
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para você, futuro docente. Mas queremos destacar aqui que o ensino da 
oralidade não pode ser visto isoladamente, isto é, sem relação com a escrita, 
pois elas mantêm relações entre si.

O ensino das modalidades de uso da língua (oralidade e escrita) permite o 
estudo de diferentes situações sociocomunicativas em que os indivíduos 
atuam, ora falando ou escrevendo, ora falando e escrevendo, e permite 
observar a língua em pleno funcionamento. O ensino da oralidade é uma 
perspectiva bastante interessante, pois permite ao professor propor um 
estudo mais atraente e dinâmico para o ensino de língua materna. Não é 
mais possível ensinar uma língua considerando o funcionamento da escrita 
protótipo para a oralidade. As aulas de língua materna devem ser produtivas 
e possibilitarem ao aluno um contato mais amplo com diferentes situações 
de interação comunicativa e a produção de diferentes textos, sejam eles 
escritos ou orais.

Síntese do capítulo

Com o estudo deste capítulo, você viu que:

 » Oralidade e a escrita  são  processos discursivos de construção da 
linguagem que devem ser trabalhados na escola com a mesma 
atenção e importância.

 » Tanto a oralidade quanto a escrita são imprescindíveis na sociedade 
atual.

 » O ensino da linguagem na escola deve se dar por meio dos gêneros 
discursivos.

 » O professor deve encaminhar atividades de produções textuais 
(orais ou escritas) que envolvam situações reais de uso.

Prezado aluno, você pode usar as linhas abaixo para produzir sua própria 
síntese. 

Lembre-se aqui da ideia 
do contínuo, apresentada 

neste e em outros cadernos 
da área de Linguagem de 

nosso curso.
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Atividades de aprendizagem

1) A partir das discussões realizadas neste capítulo, explique por que a 
escrita não deve ser pensada como uma simples transposição da fala.
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2) Escreva, em parceria com dois colegas do curso, um texto dialógico 
sobre o papel social da leitura na escrita e na oralidade. Em seu texto, as 
marcas da oralidade deverão estar presentes (o nome de cada participante, 
as perguntas, as respostas, as intervenções), mesmo que apenas um 
participante escreva o texto. Não é preciso que haja consenso nem que haja 
conclusão, as visões podem ser plurais, afinal o que importa é dialogar!
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3) Assista ao filme “O Carteiro e o Poeta” que mostra o perfil do poeta Pablo 
Neruda e sua relação com um carteiro analfabeto durante seu exílio na Itália. 
Procure perceber que a poesia é o fator de transformação da realidade do 
carteiro e, em seguida, faça uma análise crítica do filme.



78

CA
PÍ

TU
LO

 3

Você pode ampliar seus conhecimentos do que foi abordado neste capítulo 
a partir de algumas sugestões de livros e filmes: 

 » FÁVERO, L.; ANDRADE, M. L.; AQUINO, Z.. Oralidade e escrita - 
perspectivas para o ensino de língua materna. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

Esta obra apresenta ao leitor as importantes  questões da oralidade 
e da escrita, oferecendo-lhe o conhecimento atual sobre o assunto 
e sua aplicabilidade em sala de aula. Trata-se de um auxiliar precioso 
para todos os que se interessam pelo campo da linguagem.

 » Nell.  Drama. Direção: Michael Apted. Ano de produção: 1994. 
EUA .Duração: 115 min.

O filme conta a história de uma moça que é criada em uma floresta 
isolada de qualquer tipo de civilização. Sua mãe, uma eremita que 
sofrera um derrame, morre, deixando Nell sozinha no mundo. Ao 
ficar sabendo da existência de uma “mulher selvagem”, um médico 
da cidade, resolve estudar o comportamento de Nell e se admira 
com o modo com que ela consegue garantir sua sobrevivência 
mesmo estando isolada de qualquer outro ser humano. Outro 
fator que chama a atenção do médico, é a linguagem que Nell 
desenvolveu para se comunicar.

 » MARCUSCHI, Luiz Antônio. Oralidade e ensino de língua: uma 
questão pouco falada. In DIONISIO, Ângela Paiva e BEZERRA, 
Maria Auxiliadora (orgs.), O livro didático de português: múltiplos 
olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001, p. 19-32.

Nesse artigo, Marcuschi busca caracterizar a oralidade como objeto 
de aprendizagem, que pode e deve ser trabalhado na escola. O 
autor explicita, de forma clara e didática, algumas noções a serem 
exploradas no espaço escolar, na sua relação com a linguagem 
oral, tais como: variação, norma, padrão, dialeto, variante, sotaque, 
registro, estilo, gíria. Marcuschi analisa também o tratamento 
dispensado à oralidade em livros didáticos de língua portuguesa, 
mostrando algumas inadequações que ainda persistem no estudo 
da fala. Ao final do texto, são apresentadas sugestões, que podem 
ser encaminhadas pelo professor em sala de aula na análise da 
língua falada.

Aprenda mais...



A Gramática e o ensino de língua materna  
nas Séries Iniciais
Lucilene Lisboa de Liz
Fabíola Sucupira Ferreira Sell

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender as propostas de prática pedagógica do 
ensino de gramática  articulando os eixos USO da língua 
e REFLEXÃO sobre a língua, e tomando o texto como 
unidade central.  

Seções de estudo

Seção 1 – A articulação entre os conhecimentos linguísticos e 
o ensino de língua materna nos anos iniciais

Seção 2 – Como trabalhar os aspectos gramaticais da língua 
a partir da pesquisa linguística: alguns exemplos de práticas 
voltadas para as séries iniciais

Seção 3 – O ensino dos elementos linguísticos não centrado 
na nomenclatura gramatical

Neste capítulo, você estudará sobre o papel da análise e reflexão linguística no aprimoramento 
das habilidades linguísticas dos alunos das séries iniciais, levando em conta aspectos da prática 
pedagógica voltada para o ensino dos aspectos gramaticais a partir da concepção de língua como 
interação.

4
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Neste capítulo, você estudará a relação entre o ensino de língua materna 
e o papel do ensino de gramática no aprimoramento das habilidades 
linguísticas dos alunos nas séries iniciais. Para tanto, você refletirá sobre a 
prática pedagógica pautada na análise e reflexão linguística voltadas para 
uma perspectiva de língua que considere as práticas sociais que utilizam a 
leitura e a escrita nas suas relações com a oralidade. 

Seção 1 
A articulação entre os conhecimentos linguísticos e o 
ensino de língua materna nos anos iniciais

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o papel do ensino de gramática no aprimoramento 
das habilidades linguísticas dos alunos nas séries iniciais.

 » Articular conhecimento linguístico e ensino de língua materna nas 
séries iniciais.

 » Saber trabalhar aspectos gramaticais da língua a partir da pesquisa 
linguística.

O tema gramática e ensino é complexo do ponto de vista pedagógico. 
Primeiro, porque estamos partindo de uma concepção de língua como 
interação, o que pressupõe que a análise e a reflexão sobre a língua devam 
partir dos usos que efetivamente fazemos dela, tanto nas atividades de 
compreensão como nas atividades de produção de textos orais e escritos. 
A segunda questão é que você como professor precisa dominar os 
mecanismos gramaticais da língua para levar o aluno à prática de análise 
linguística. Observe que aqui não estamos falando em dominar apenas a 
variedade escrita padrão do português, mas as propriedades gramaticais 
das variedades linguísticas que perpassam as mais diversas práticas sociais 
de uso da oralidade, da escrita e da leitura. Ou seja, é fundamental que o 
professor conheça os aspectos gramaticais da língua, mesmo que não vá 
trabalhar efetivamente a metalinguagem com seus alunos.

Além disso, desde muito cedo, a criança já apresenta indícios de que pensa 
sobre sua própria língua. Ou seja, a criança já pratica a análise e reflexão 

linguística a partir dos conhecimentos que ela traz de sua língua materna e 
do contato que tem com o mundo da escrita. E isso pode ser percebido, no 
ambiente escolar, já nos primeiros textos que produz, como aponta Cagliari 
(2002, p. 137-146) em suas análises sobre os “erros” ortográficos dos alunos. 

O que estamos querendo mostrar com esses exemplos é que, embora 
uma regra (hipercorreção) criada pelo aluno apresente problemas, o que 
devemos levar em consideração nestes casos é que o aluno tentou fazer 
uma análise e uma reflexão sobre a gramática da língua e seu sistema de 
escrita. 

É nesse processo de análise e reflexão linguística que a mediação do 
professor deve estar presente, auxiliando o aluno na formulação e aplicação 
dessas regras que em seu conjunto constituirão, ao longo do ensino formal, 
a sistematização dos aspectos gramaticais da língua. 

Segundo Barbosa (2010), que se baseia em Geraldi (1991), a análise linguística 
envolve tanto atividades epilinguísticas como atividades metalinguísticas. 
São elas: 

1. As atividades epilinguísticas estão relacionadas à reflexão sobre a 
língua, levando em conta determinado contexto de uso desta, ou seja, 
é a reflexão sobre a língua levando em conta recursos expressivos 
em determinada situação de comunicação, considerando se “[...] são 
apropriados para a ocasião, se exprimem o que se deseja, o que é preciso 
silenciar e o que é preciso dizer, quais os conhecimentos que é preciso 
tomar como compartilhados etc” (GERALDI, 1999, p. 130).  

A criança, por exemplo, pode apresentar em sua 
escrita uma tentativa de transcrição da fala, como em dici (disse), 
rapais (rapaz), vaibora (vai embora) etc. Por outro lado, a criança 
pode também apresentar em suas produções escritas o que é 
conhecido na linguística como hipercorreção. Ou seja, quando 
o aluno já tomou um contato maior com a forma ortográfica 
de determinadas palavras, ele passa a criar hipóteses de como 
escrever palavras semelhantes. Por exemplo, a partir da grafia 
de palavras como sol, lençol, anzol, a criança generaliza uma 
regra segundo a qual o som ÓU no final das palavras deve ser 
grafado com a letra OL. A partir dessa regra, passa a escrever 
jogol (jogou), encontrol (encontrou) etc. 
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do contato que tem com o mundo da escrita. E isso pode ser percebido, no 
ambiente escolar, já nos primeiros textos que produz, como aponta Cagliari 
(2002, p. 137-146) em suas análises sobre os “erros” ortográficos dos alunos. 

O que estamos querendo mostrar com esses exemplos é que, embora 
uma regra (hipercorreção) criada pelo aluno apresente problemas, o que 
devemos levar em consideração nestes casos é que o aluno tentou fazer 
uma análise e uma reflexão sobre a gramática da língua e seu sistema de 
escrita. 

É nesse processo de análise e reflexão linguística que a mediação do 
professor deve estar presente, auxiliando o aluno na formulação e aplicação 
dessas regras que em seu conjunto constituirão, ao longo do ensino formal, 
a sistematização dos aspectos gramaticais da língua. 

Segundo Barbosa (2010), que se baseia em Geraldi (1991), a análise linguística 
envolve tanto atividades epilinguísticas como atividades metalinguísticas. 
São elas: 

1. As atividades epilinguísticas estão relacionadas à reflexão sobre a 
língua, levando em conta determinado contexto de uso desta, ou seja, 
é a reflexão sobre a língua levando em conta recursos expressivos 
em determinada situação de comunicação, considerando se “[...] são 
apropriados para a ocasião, se exprimem o que se deseja, o que é preciso 
silenciar e o que é preciso dizer, quais os conhecimentos que é preciso 
tomar como compartilhados etc” (GERALDI, 1999, p. 130).  

A criança, por exemplo, pode apresentar em sua 
escrita uma tentativa de transcrição da fala, como em dici (disse), 
rapais (rapaz), vaibora (vai embora) etc. Por outro lado, a criança 
pode também apresentar em suas produções escritas o que é 
conhecido na linguística como hipercorreção. Ou seja, quando 
o aluno já tomou um contato maior com a forma ortográfica 
de determinadas palavras, ele passa a criar hipóteses de como 
escrever palavras semelhantes. Por exemplo, a partir da grafia 
de palavras como sol, lençol, anzol, a criança generaliza uma 
regra segundo a qual o som ÓU no final das palavras deve ser 
grafado com a letra OL. A partir dessa regra, passa a escrever 
jogol (jogou), encontrol (encontrou) etc. 
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2. Já as atividades metalinguísticas estão voltadas para a sistematização de 
noções e conceitos a partir dos fenômenos linguísticos que as gramáticas 
da língua apresentam. Em linhas gerais, metalinguística é usar a língua 
para falar sobre a língua. Por exemplo, no trecho da música a seguir, usa-
se a língua para falar sobre o substantivo e o adjetivo:

...substantivo é o substituto do conteúdo

...adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo

...diminutivo é o que aperta o mundo e deixa miúdo

(trecho da música “Gramática”, Grupo Palavra Cantada)

Observe que qualquer livro de gramática utiliza-se da 
metalinguagem, assim como os dicionários! 

Como já observamos, “[...] as atividades linguísticas (ou de uso) devem 
preceder as atividades de análise linguística e, dentro dessas, as atividades 
epilinguísticas devem anteceder as atividades metalinguísticas e ambas 
também devem ser orientadas para o uso” (BARBOSA, 2010, p. 158).

Barbosa (2010) chama a atenção para o fato de que o que muda no ensino de 
gramática nas escolas é a perspectiva em relação à concepção de língua, ou 
seja, é preciso deixar de lado uma visão tradicional de ensino de gramática 
voltada para a língua como estrutura e prescrição para pensá-la a partir 
de “[...] uma visão enunciativo-discursiva, centrada no texto e no discurso” 
(BARBOSA, 2010, p. 160).

Perceba que, desta forma, modifica-se a perspectiva de o 
que ensinar e de como ensinar, os quais aparecem agora 

articulados. No que se refere a o que ensinar, Barbosa observa que 
os conteúdos continuam praticamente os mesmos do ensino 
tradicional acrescidos de outros conhecimentos, como o 
epilinguístico e o metalinguístico. 

Dentre os conteúdos e habilidades relacionados a o que ensinar/trabalhar, 
Barbosa elenca os seguintes critérios (BARBOSA, 2010, p. 161-2):
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b) variação linguística;

c) vocabulário/léxico;

d) relação fala/escrita;

e) convenções da escrita (sistema de escrita, conhecimentos fono-
ortográficos, pontuação etc.);

f) propriedades dos gêneros do (ou tipos de) discursos/tipos de texto;

g) aspectos discursivos (responsáveis pela coesão).

Já em relação à questão metodológica do ensino dos aspectos gramaticais 
da língua, ou seja, o como ensinar/trabalhar os conteúdos, de que forma 
e com que finalidade, Barbosa (2010) enfatiza uma mudança radical de 
perspectiva. Nessa direção, o trabalho com a análise e a reflexão linguística 
deve ser organizado a partir da perspectiva dos gêneros discursivos, 
os quais também são conteúdos a serem trabalhados e que são um dos 
critérios organizadores das demais práticas de uso da língua. Isso porque o 
domínio e a apropriação dos gêneros discursivos, em especial os gêneros 
escritos e os orais públicos, devem acontecer na esfera escolar, como parte 
dos conteúdos de ensino e de aprendizagem. 

Como cada gênero discursivo apresentará determinadas propriedades 
relacionadas às suas condições de produção e de uso, tais propriedades 
farão parte dos conteúdos que integram a análise e a reflexão linguística. 
Como ressalta Barbosa (2010, p. 163), “ [...] é importantíssimo refletir sobre 
quais propriedades dos gêneros devem ser objeto de análise na escola”. 
A questão que pauta essa discussão seria, portanto, a que Barbosa (2010, 
p. 164) coloca: “O que é necessário para que os alunos participem dessas 
práticas de linguagem, para que escrevam textos adequados ou possam 
compreender efetivamente um texto”, seja ele oral ou escrito?

Nessa linha, Barbosa (2010) aponta três condições mínimas que devem ser 
garantidas para que o trabalho com as práticas sociais de uso da língua oral 
e escrita possa ser garantido a partir da perspectiva dos gêneros discursivos 
como organizadores desse processo:

1. articulação entre o trabalho com as propriedades dos gêneros e as 
práticas de leitura, escritura, escuta e fala;
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2. o trabalho com os gêneros discursivos deve contemplar as condições de 
produção destes e as características da esfera de comunicação na qual 
se inserem, sem restringir-se a aspectos formais/estruturais;

3. as propriedades dos gêneros devem ser tomadas como flexíveis em 
função das necessidades das situações de comunicação, e não como 
regras fixas e normativas as quais devem ser seguidas sem a devida 
reflexão.

Repare, portanto, que quando se trata de língua, não há regras fixas a serem 
seguidas e prescritas. O trabalho de análise e reflexão linguística organizado 
a partir dos gêneros discursivos também deve ser maleável, levando em 
conta as condições de produção e de uso da língua nas mais diversas 
práticas sociais que envolvem fala e a escrita.

Agora, reflita sobre a seguinte questão: a prática de análise 
linguística no nível da frase e da palavra é possível? 

No que diz respeito aos aspectos de análise linguística que devem levar a 
uma sistematização de determinados conteúdos gramaticais da língua, aí 
sim, é preciso tomar ainda mais cuidado, como observa Barbosa (2010 – 
trata-se de uma outra obra de Barbosa, porque aparece datada tanto em 
2012 quanto em 2010 –, p. 171): “[...] como trabalhar com certos conteúdos 
gramaticais, como classes de palavras e certas relações sintáticas, que não 
são características de textos ou de gêneros específicos, mas que estão em 
diferentes textos pertencentes a gêneros diversos? ”

A autora chama a atenção para o fato de que seria complicado parar a cada 
exploração epilinguística (reflexão sobre o uso da língua) para trabalhar 
algum aspecto metalinguístico (usar a língua para falar da língua), podendo 
levar inclusive a se perder de vista o trabalho com os gêneros discursivos, 
caindo novamente no ensino da gramática descontextualizada. 

Por outro lado, também é preciso levar o aluno a (re)conhecer determinados 
fenômenos da língua de forma lógica e que o permita, em longo prazo, ter 
uma visão mais sistematizada do funcionamento da gramática de maneira 
que possa utilizar esse conhecimento em outras atividades linguísticas. No 
entanto, deve-se tomar o cuidado para que o texto não vire pretexto para o 
trabalho com os conteúdos gramaticais.

O texto não é pretexto para nada. Ou melhor, não deve ser. Um texto 
existe apenas na medida em que se constitui ponto de encontro entre 
dois sujeitos: o que escreve e o que lê; escritor e leitor, reunidos pelo 
ato radicalmente solitário da leitura, contrapartida do igualmente 
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cumpre funções várias e nem sempre confessáveis, frequentemente 
discutíveis, só às vezes interessantes (LAJOLO, 1982, p. 52).

Nesse sentido a ideia que parece ser mais adequada é trabalhar com a análise 
e reflexão linguística a partir da pesquisa sobre os fenômenos da língua. 
Dessa forma   os alunos tomam contato com as atividades epilinguísticas. 
Segundo Bagno (2009, p. 195-6), a prática da pesquisa linguística em sala de 
aula pode ser justificada pelos seguintes motivos:

a) levando em conta as variedades linguísticas do português brasileiro 
e seus mais variados usos nos gêneros discursivos, seria impossível 
trabalhar com uma única gramática que abrangesse todo o fenômeno 
da variação;

b) a prática da pesquisa linguística em sala de aula estimula o 
desenvolvimento da habilidade investigativa, crítica e interpretativa 
diante dos fenômenos encontrados na língua;

c) o professor torna-se independente em relação aos usos que faz dos 
materiais didáticos já existentes, favorecendo, assim, a autonomia 
docente na criação de materiais próprios a partir das mais variadas 
fontes de informação.

Além disso, Bagno (2009) aponta para o fato de que é tarefa do professor 
“construir o conhecimento gramatical dos nossos alunos, fazendo com 
que eles descubram o quando já sabem da gramática da língua e como é 
importante se conscientizar desse saber para a produção de textos falados 
e escritos coesos, coerentes, criativos, relevantes etc.” (BAGNO, 2009, p. 70).

Na mesma linha, Travaglia (2003) trabalha com a ideia de educação 
linguística. Segundo o autor, 

a educação linguística deve ser entendida como o conjunto de 
atividades de ensino/aprendizagem, formais e 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) 
(TRAVAGLIA, 2003, p. 26).

Repare, portanto, que a educação linguística abordada por Travaglia deve 
possibilitar a competência comunicativa e desenvolver o gosto linguístico, 
uma vez que a cada recurso linguístico expressivo desenvolvido pela 
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educação poderá ser colocado em prática nos mais variados usos da língua 
a depender dos efeitos de sentido que se pretende produzir. 

Bagno (2009) propõe alguns passos para se construir uma pesquisa 
linguística. São eles: 

1. Em primeiro lugar é preciso definir o tema que será pesquisado a partir 
do critério relevância. Ou seja, é preciso que o professor se pergunte 
sobre a importância de se pesquisar determinado fenômeno gramatical 
e por que seria fundamental que seus alunos se conscientizassem de 
determinadas regras gramaticais. 

Observe que essa questão apresenta uma dimensão 
diferenciada quando se trata de ensino de língua materna 

para os anos iniciais, uma vez que o desenvolvimento das 
habilidades linguísticas dos alunos nos gêneros discursivos da 
esfera da oralidade e da escrita deve ter prioridade em relação à 
apropriação da metalinguagem, principalmente nos primeiros 
anos das séries iniciais.

 No entanto, isso não significa que o professor das séries iniciais não deva 
utilizar-se da pesquisa linguística para apropriar-se de determinados 
aspectos gramaticais que poderão auxiliar seus alunos no aprimoramento 
de suas habilidades linguísticas no que se refere à oralidade, à leitura e à 
produção textual.

2. O segundo passo, segundo Bagno, para a pesquisa linguística seria iniciar 
o trabalho com consulta a gramáticas normativas e materiais didáticos, 
na medida em que os assuntos pesquisados sejam vistos como uma das 
explicações possíveis para o fenômeno linguístico em questão, e não 
como uma prescrição a ser seguida sem a devida reflexão. Sugerimos 
que também sejam pesquisadas outras gramáticas, como as descritivas 
e as gramáticas de uso do português brasileiro, a fim de ampliar as 
possíveis explicações para o fenômeno linguístico escolhido como tema 
da pesquisa. 

3. O terceiro passo seria a coleta de dados sobre o tema da pesquisa para 
a construção de um corpus que será utilizado para a análise e reflexão 
linguística pelo professor e/ou pelos alunos. O levantamento desses 
dados é importante na medida em que revela o fenômeno da variação 
linguística, o qual não é abordado pelas gramáticas normativas. A título 
de exemplificação, Bagno (2009, p. 199-200) sugere que os dados sejam 
coletados dentre outros em:

Veja no final do capítulo 
alguns exemplos de 

gramática que podem ser 
pesquisadas
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 » telejornais;

 » mesas redondas sobre futebol na televisão;

 » programas de entrevista na televisão;

 » programas de rádio em geral;

 » cartas de leitores a jornais e revistas;

 » cartas pessoais;

 » - bulas de remédio;

 » manuais de instruções de aparelhos eletroeletrônicos;

 » noticiário de rádio;

 » entrevistas gravadas pelos próprios alunos;

 » histórias em quadrinhos;

 » reportagens de jornais e revistas;

 » editoriais de jornais;

 » matérias de capas de revistas semanais;

 » textos recolhidos em páginas da internet;

 » folhetos de propaganda;

 » etc.

É importante você perceber que com a análise dos dados da 
pesquisa linguística, o professor (e o aluno) teria uma boa 

comparação entre o que a gramática normativa postula como o 
“padrão ideal” na língua e o uso real que fazemos dela nos mais 
variados gêneros discursivos. 

No entanto, lembre-se de que, como bem coloca Travaglia (2002, p. 2002), 
“estudar gramática, por si só, não levará o aluno a ter habilidades de leitura 



88

CA
PÍ

TU
LO

 4

e escrita desejáveis para um usuário competente da língua, no sentido de 
alguém que tem competência comunicativa.”

Seção 2 
Como trabalhar os aspectos gramaticais da língua a 
partir da pesquisa linguística: alguns exemplos de 
práticas voltadas para as séries iniciais

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o trabalho com a análise e reflexão linguística 
a partir da perspectiva de linguagem.

 » Compreender a pesquisa linguística como um componente 
fundamental para desenvolver um trabalho com os aspectos 
gramaticais da língua.

Além disso, não se pretende esgotar os fenômenos gramaticais a serem 
estudados nem oferecer respostas acabadas para eles. Ao contrário, o 
objetivo aqui é abrir a discussão para os aspectos gramaticais a serem 
estudados, provocando com isso a reflexão sobre suas relações com os 
fenômenos de produção de sentidos da língua nas suas manifestações orais 
e escrita.

Por fim, lembre-se de que o ensino de língua materna nos anos iniciais 
deve ser pautado por uma concepção de língua como interação. Portanto 
o objetivo principal da análise e reflexão linguística é desenvolver as 
habilidades linguísticas dos alunos no que diz respeito à oralidade, à leitura 
e à produção textual.

Lembramos, porém, que não há fórmulas prontas 
para o trabalho com a língua e que o ponto de partida sempre 
deve ser os usos reais que fazemos da fala e da escrita em 
situações reais.  
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alguém que tem competência comunicativa.”

Seção 2 
Como trabalhar os aspectos gramaticais da língua a 
partir da pesquisa linguística: alguns exemplos de 
práticas voltadas para as séries iniciais

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o trabalho com a análise e reflexão linguística 
a partir da perspectiva de linguagem.

 » Compreender a pesquisa linguística como um componente 
fundamental para desenvolver um trabalho com os aspectos 
gramaticais da língua.

Além disso, não se pretende esgotar os fenômenos gramaticais a serem 
estudados nem oferecer respostas acabadas para eles. Ao contrário, o 
objetivo aqui é abrir a discussão para os aspectos gramaticais a serem 
estudados, provocando com isso a reflexão sobre suas relações com os 
fenômenos de produção de sentidos da língua nas suas manifestações orais 
e escrita.

Por fim, lembre-se de que o ensino de língua materna nos anos iniciais 
deve ser pautado por uma concepção de língua como interação. Portanto 
o objetivo principal da análise e reflexão linguística é desenvolver as 
habilidades linguísticas dos alunos no que diz respeito à oralidade, à leitura 
e à produção textual.

Lembramos, porém, que não há fórmulas prontas 
para o trabalho com a língua e que o ponto de partida sempre 
deve ser os usos reais que fazemos da fala e da escrita em 
situações reais.  

Ambiguidade e segmentação da fala

Durante seus estudos sobre o ensino de língua materna, você deve lembrar 
que vimos que a cadeia da fala é um continuum, ou seja, quando falamos, 
uma palavra aparece logo em seguida da outra, sem que as separemos na 
oralidade. No entanto, a representação escrita da língua convenciona que 
deixemos um espaço em branco entre cada palavra. 

A criança, quando inserida no mundo da escrita, terá de 
aprender a lidar com essa segmentação na escrita, não é 

mesmo? 

Perceba, entretanto, que em alguns contextos, e esse é um fenômeno muito 
interessante da língua, a fala pode apresentar ambiguidade de sentidos. Isso 
pode ser encontrado, por exemplo, em piadinhas ou ainda em adivinhas 
que as crianças tanto adoram, como a que segue:

So-mente

qual a palavra 
que nunca diz a 

verdade?

Repare que a interpretação dessa pequena adivinha depende da 
ambiguidade de segmentação da palavra “somente” ou “só mente”. 

Chamar a atenção dos alunos para esse recurso expressivo pode ser um 
ótimo ponto de partida para que eles se conscientizem que a fala pode 
apresentar segmentações alternativas, que levam a produções de sentidos 
também alternativas. Além disso, poderão perceber que embora na fala 
haja uma ambiguidade de sentidos, a escrita neutraliza esse efeito a partir 
de determinados recursos gramaticais de ordem sintática ou semântica (cf. 
ILARI, 2006, p. 09).

Variação morfossintática e produção textual

Você já estudou que cada gênero discursivo da fala ou da escrita vai 
selecionar uma determinada variedade linguística como mais adequada 
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para aquela situação de comunicação, não é mesmo? Por exemplo, a fala 
espontânea na esfera particular pode apresentar uma variedade linguística 
mais coloquial ou de menor prestígio social. Por outro lado, os gêneros da 
escrita e os orais da esfera pública requerem, em geral, o uso da variedade 
mais prestigiada da língua. 

Agora, imagine que nas produções textuais de seus alunos, em um gênero 
discursivo da escrita que exigisse a variedade prestigiada, você encontrasse 
ocorrências de variedades linguísticas inadequadas a esse contexto, como 
o texto que segue:

Como poderia ser trabalhada a variedade morfossintática verbal nesse 
caso? 

O professor poderia realizar junto com os alunos uma pesquisa sobre a 
conjugação verbal em diferentes contextos de uso.

Um exemplo de variação 
morfossintática é a 
variação da marcação 

de plural: a variante 
os gatos pretos é a 

padrão, conservadora 
e de prestígio. Já as 

variantes os gatos preto 
e os gato preto são as 
variantes inovadoras, 

estigmatizadas e não-
padrão, consideradas como 

“erro” pelas pessoas em 
geral. No entanto, já vimos 

que a escolha da variante 
adequada vai depender 

do seu contexto de uso, ou 
seja, em contextos mais 

formais escolheremos 
a variante padrão e em 

contextos menos formais 
escolheremos as variantes 

não-padrão.

Ao final, poderia ser possível chegar a algo como a tabela apresentada por 
Bagno (2009, p. 133), levando em conta, obviamente, as variedades regionais:

Eu                                   
Você / tu 
Ele                                

A gente/nós         
Eles

Eu                 

Você / tu 
Ele                                
A gente 

Nós          
Vocës
Eles

Eu    falo        
Tu   falas
Ele   fala
Nós   falamos
Vós  falais
Eles   falam

falo    

fala   

fala   

falo 

falamos

falam

Variedade + estigmatizadas Variedade + prestigiadas
Norma padrão

(Gramática tradicional)

Quadro 4.1 - Variedades regionais

Repare que levar a criança a perceber os usos da conjugação verbal a partir 
dos contextos de uso da língua nos diferentes gêneros discursivos é um 
passo para a chamada reeducação sociolinguística, apregoada por Bagno 
(2007) como um dos caminhos para tratar dos fenômenos da língua sem 
preconceito linguístico.

A partir dessa reflexão sobre a conjugação verbal, o professor pode 
tratar da adequação/inadequação do uso de cada variedade linguística 
nas produções textuais dos alunos, a depender do gênero discursivo em 
que ela aparece, e sem precisar recorrer nem à metalinguagem nem ao 
prescritivismo gramatical do certo/errado. 

Por exemplo, os alunos poderiam observar a fala das 
pessoas em conversas espontâneas, em novelas, em textos 
escritos como notícias de jornal, gibis, panfletos, cartazes, 
enfim, nos mais variados gêneros discursivos da esfera pública 
e privada. Seria interessante, inclusive, o professor pesquisar 
em gramáticas normativas sobre a conjugação padrão de 
determinado verbo. A partir do levantamento desses dados, 
os alunos e você, como professor, poderiam refletir sobre esses 
usos em alguns dos contextos selecionados no sentido de levar 
o aluno a perceber a adequação/inadequação dos usos dentro 
de cada um desses contextos.
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Ao final, poderia ser possível chegar a algo como a tabela apresentada por 
Bagno (2009, p. 133), levando em conta, obviamente, as variedades regionais:

Eu                                   
Você / tu 
Ele                                

A gente/nós         
Eles

Eu                 

Você / tu 
Ele                                
A gente 

Nós          
Vocës
Eles

Eu    falo        
Tu   falas
Ele   fala
Nós   falamos
Vós  falais
Eles   falam

falo    

fala   

fala   

falo 

falamos

falam

Variedade + estigmatizadas Variedade + prestigiadas
Norma padrão

(Gramática tradicional)

Quadro 4.1 - Variedades regionais

Repare que levar a criança a perceber os usos da conjugação verbal a partir 
dos contextos de uso da língua nos diferentes gêneros discursivos é um 
passo para a chamada reeducação sociolinguística, apregoada por Bagno 
(2007) como um dos caminhos para tratar dos fenômenos da língua sem 
preconceito linguístico.

A partir dessa reflexão sobre a conjugação verbal, o professor pode 
tratar da adequação/inadequação do uso de cada variedade linguística 
nas produções textuais dos alunos, a depender do gênero discursivo em 
que ela aparece, e sem precisar recorrer nem à metalinguagem nem ao 
prescritivismo gramatical do certo/errado. 

Por exemplo, os alunos poderiam observar a fala das 
pessoas em conversas espontâneas, em novelas, em textos 
escritos como notícias de jornal, gibis, panfletos, cartazes, 
enfim, nos mais variados gêneros discursivos da esfera pública 
e privada. Seria interessante, inclusive, o professor pesquisar 
em gramáticas normativas sobre a conjugação padrão de 
determinado verbo. A partir do levantamento desses dados, 
os alunos e você, como professor, poderiam refletir sobre esses 
usos em alguns dos contextos selecionados no sentido de levar 
o aluno a perceber a adequação/inadequação dos usos dentro 
de cada um desses contextos.
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Nesse mesmo sentido, é possível trabalhar outros aspectos gramaticais que 
envolvem a variação morfossintática relacionada aos gêneros discursivos. 
Por exemplo, a concordância nominal e ainda outros aspectos relacionados 
com o uso dos tempos verbais e a produção de sentidos nos mais variados 
gêneros discursivos.

Efeitos de sentido e o estudo do léxico

No estudo do léxico, nos anos iniciais, é comum encontrarmos nos livros 
didáticos o trabalho com categorias como sinônimos e antônimos a partir 
de listas de pares de palavras isoladas do contexto de uso. Além disso, tais 
listas geralmente remetem àquelas encontradas nas gramáticas tradicionais 
e que muitas vezes nem fazem parte do vocabulário utilizado pelo aluno. 
Ocorre ainda que, para trabalhar qualquer aspecto gramatical, é preciso que 
o professor parta de algum suporte teórico sobre o assunto, mesmo que ele 
não vá trabalhar explicitamente a metalinguagem com seus alunos. Ou seja, 
é preciso que o professor esteja consciente de que a língua é algo dinâmico 
e que por isso mesmo seus fenômenos nem sempre vão se acomodar 
perfeitamente em “rótulos” gramaticais pré-estabelecidos. 

Para exemplificar melhor o que estamos dizendo, pensemos no caso dos 
antônimos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que podemos partir de uma 
primeira noção de que antônimos são pares de palavras opostas. Tais 
palavras podem ser substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, preposições 
etc., como mostram os exemplos abaixo (retirados de Ilari, 2006, p. 25):

Substantivos:  bondade/maldade
Adjetivos:   duro/mole  
Verbos:   dar/receber
Advérbios:   lá/cá
Preposições:   sobre/sob

Deve-se levar em conta que essa oposição acontece vinculada a um contexto 
de uso e que essa oposição pode estar em palavras, em expressões, em 
sentenças inteiras, mesmo porque usamos a antonímia como um recurso 
expressivo da língua, e não de maneira isolada, em listas de pares de 
antônimos. Para ilustrar essa questão, analise o texto a seguir:

Organize-se

Você abriu, feche.

Acendeu, apague.

Ligou, desligue.

Sujou, limpe.

Desarrumou, arrume.

Está usando algo, trate-o com carinho.

Quebrou, conserte.

Não sabe consertar, chame quem o faça.

Para usar o que não lhe pertence, peça licença.

Pediu emprestado, devolva.

Não sabe como funciona, não mexa.

É de graça, não desperdice.

Não sabe fazer melhor, não critique.

Não veio ajudar, não atrapalhe.

Prometeu, cumpra.

Ofendeu, desculpe-se.

Falou, assuma.

Seguindo esses preceitos, viverá melhor.

Fonte: retirado de Ilari (2006, p. 28).
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Organize-se

Você abriu, feche.

Acendeu, apague.

Ligou, desligue.

Sujou, limpe.

Desarrumou, arrume.

Está usando algo, trate-o com carinho.

Quebrou, conserte.

Não sabe consertar, chame quem o faça.

Para usar o que não lhe pertence, peça licença.

Pediu emprestado, devolva.

Não sabe como funciona, não mexa.

É de graça, não desperdice.

Não sabe fazer melhor, não critique.

Não veio ajudar, não atrapalhe.

Prometeu, cumpra.

Ofendeu, desculpe-se.

Falou, assuma.

Seguindo esses preceitos, viverá melhor.

Fonte: retirado de Ilari (2006, p. 28).
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Além disso, parte dos antônimos da língua aceita uma gradação. Por 
exemplo, é possível perguntar a alguém que está se servindo de café se 
o café está frio ou quente. E essa pessoa pode muito bem responder “está 
morno”, não é mesmo? 

O que estamos querendo mostrar a você com esses exemplos é que o 
fenômeno da antonímia é um recurso riquíssimo da língua, (que pode 
ser usado nos mais variados contextos, com as mais variadas finalidades) 
para restringir-se ao ensino de listas de pares pré-estabelecidas. Assim, o é 
também com a sinonímia e com outros fenômenos como a polissemia, os 
hipônimos e os hiperônimos, os processos gerais de formação de palavras, 
tais como a derivação e a composição, enfim, com os recursos expressivos 
que a nossa língua nos apresenta.

Portanto, será muito mais proveitoso para você, como professor, e para seus 
alunos trabalhar o léxico como um recurso expressivo, ou seja, a partir de 
uma atividade epilinguística, incluindo também uma pequena pesquisa 
linguística sobre os usos dos antônimos em suas práticas de letramento, 
que os levem a compreender seus usos nos mais variados contextos do que 
simplesmente apresentar a eles listas de palavras que muitas vezes nem ao 
menos conhecem seu significado.    

A estrutura da língua e seus efeitos de sentido

Desde muito pequenos, todos nós, falantes de nossa língua materna, fazemos 
um uso inconsciente dos recursos gramaticais inerentes a ela. Por exemplo, 
já é do conhecimento de qualquer falante nativo do português brasileiro 
que a língua se estrutura em argumentos e predicados, mesmo sem que 
saibamos dar nome/conceituar essas categorias. Sendo assim, a estrutura 
básica inerente à língua faz parte das nossas produções orais e escritas. 
Existem algumas construções de frases que são intuitivas. Acompanhe: 

I. Intuitivamente, somos capazes de saber se uma sentença faz parte da 
língua ou não. Por exemplo: 

Se perguntarmos a qualquer pessoa falante do português brasileiro quais 
das sentenças abaixo faz parte da língua, certamente ela responderá que as 
sentenças de (a) a (d) fazem parte da língua, com exceção da sentença (e) 
em virtude de sua ordenação:

a) Nós vamos agora e voltamos depois.

b) Nós vamo agora e voltamo depois.
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d) Nóis vai agora e vortamo dispois.

e) Vamos voltamos depois agora nós e.

Levando em conta sua fala cotidiana, com qual das variedades 
linguísticas acima você mais se identifica? 

Para refletir

II. Intuitivamente, também somos capazes de saber que:

a) o verbo dar seleciona 3 posições nominais: 

(João)   deu  (um presente)   para  (Maria).

           1       verbo             2            3

b)    o verbo comprar seleciona 2 posições nominais:

(João)             comprou       (um carro).

      1                      verbo                2 
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c)    o verbo correr seleciona 1 posição nominal, como mostra o esquema 
abaixo:

(João)              correu.

     1          verbo

III.  Além disso, sabemos intuitivamente, também, que somos capazes de 
saber que as sentenças acima “soam” problemáticas caso alguma das 
posições exigidas pelo verbo não estiver preenchida:

a) Deu um presente para Maria.

b) (João) comprou.

c) Correu.

Repare, portanto, que se alguém disser a você “João 
comprou”, imediatamente você vai perguntar “comprou o 

quê”? 

Ocorre, contudo, que a língua em uso não é tão transparente assim em 
relação a sua estrutura e muitas vezes algumas informações aparecem 
“escondidas” (implícitas) nos discursos, como no exemplo abaixo: 

Parecia uma miragem, mas o pescador africano Tomé Tavares, 59 
anos, distinguiu no horizonte a silhueta de uma embarcação. Fazia 
48 dias que ele e o sobrinho [  ], chamado Eusébio, de 23 anos, 
estavam à deriva no Oceano Atlântico, a bordo de um pequeno barco 
danificado (o nome do barco danificado [   ] era Celina), alimentando-
se de carne de peixe e tomando água da chuva. Quando o pescador [   
] distinguiu no horizonte a silhueta de uma embarcação, [     ] reuniu 
as forças que restavam [   ], e [     ] deu um grito de socorro (Adaptado 
de FARACO; TEZZA, 2001, p. 283).

É importante chamar a atenção dos alunos sobre esse fato, pois a produção 
de sentidos dos textos depende do preenchimento desses espaços 
aparentemente vazios.  Isso porque na interação social não é necessário 
deixar sempre todas as informações explícitas. Repare, por exemplo, como 
o mesmo texto torna-se enfadonho quando todas as informações estão 
explícitas:

Parecia uma miragem, mas o pescador africano Tomé Tavares, 59 
anos, distinguiu no horizonte a silhueta de uma embarcação. Fazia 



97

CA
PÍTU

LO
 4

48 dias que o pescador africano Tomé Tavares, e o sobrinho do 
pescador africano Tomé Tavares, chamado Eusébio, de 23 anos, 
estavam à deriva no Oceano Atlântico, a bordo de um pequeno 
barco danificado (o nome do barco danificado que estava à deriva 
no Oceano Atlântico com o pescador africano Tomé Tavares e o 
sobrinho do pescador africano Tomé Tavares de nome Eusébio era 
Celina), alimentando-se de carne de peixe e tomando água da chuva. 
Quando o pescador africano Tomé Tavares distinguiu no horizonte 
a silhueta de uma embarcação, o pecador africano Tomé Tavares 
reuniu as forças que restavam ao pescador africano Tomé Tavares, e 
o pescador africano Tomé Tavares deu um grito de socorro (Faraco; 
Tezza, 2001, p. 283).

 Para encerrar, é importante chamar a sua atenção para o 
fato de que a língua nem sempre é transparente em relação 

a seus significados. Ou seja, nem sempre há uma relação direta 
entre o que dizemos e aquilo que queremos dizer.

Para entender isso, vejamos o exemplo apresentado por Travaglia (2003, 
faltou a página):

Suponha que uma pessoa está em um determinado local (sala 
de aula) com outra(s) pessoa(s) e há uma janela aberta e entra 
uma corrente de ar frio que a incomoda. Ela quer que a janela seja 
fechada e pretende que alguém a feche. Então ela produz um texto 
e se engaja em um processo comunicativo com a intenção de obter 
o fechamento da janela. Seu texto poderá ter várias formas, e cada 
uma será mais ou menos adequada de acordo com a situação que 
variará, por exemplo, conforme variem alguns de seus constituintes. 

Sendo assim, dependendo da situação de comunicação, incluído o 
interlocutor, a finalidade, a formalidade etc., é possível enunciar, por 
exemplo, as seguintes sentenças:

I. – Feche a janela, por favor?

II. – Aqui está muito frio.

III. – Te incomoda fechar a janela?

IV. – Eu gostaria de fechar a janela. 
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Por outro lado, uma mesma frase como “Que bonito!”,  pode ser usada em 
contextos completamente diferentes e produzir sentidos também muito 
diferentes. Por exemplo:

Repare que nesse caso o aspecto prosódico (entonação) será um aspecto 
gramatical importante na produção de sentidos!

O que estamos querendo aqui é chamar a sua atenção para o fato de que 
a análise e a reflexão linguística tem a sua importância no ensino de língua 
materna nas séries iniciais somente se atrelado ao trabalho com os gêneros 
discursivos e com as práticas sociais que envolvem a oralidade, a leitura e a 
escrita.

Em síntese, vimos que o ensino de gramática esteve voltado por muito 
tempo para o ensino do português escrito padrão. Ou seja, partia-se de 
uma concepção de língua que leva em conta o português escrito padrão, 
sem levar em conta a fala. Esse tipo de ensino está pautado na ideia de 
prescrição, ou seja, o “ português correto” deve ser ensinado pela escola. 
Essa concepção de língua leva em conta apenas o português escrito padrão, 
partindo da ideia de que a língua é homogênea que somente a modalidade 
escrita é a correta, separando fala e escrita. Observe que essa concepção 

Imagine que o filho mostra à mãe o desenho que fez na escola; ela poderá nessa situação dizer 
“Que bonito!”, orgulhosa de seu filho. Agora, imagine a situação em que a mãe chega em casa e 
surpreende a criança desenhando na parede. Nesse caso, ela poderá dizer a mesma frase “Que 
bonito!”, mas agora com outra entonação (talvez com as mãos na cintura...), possivelmente de 
repreensão, e não mais de orgulho. 

Figura 4.1 - A Linguagem e seus diferentes significados
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linguístico. 

Por outro lado, o trabalho com os aspectos gramaticais que propomos a 
partir de uma concepção de língua, como interação, deve levar em conta 
os usos reais da língua e suas gramáticas, considerando os aspectos sociais, 
regionais, culturais e de registro.

É importante, também, deixar claro que nosso objetivo aqui em relação 
ao estudo dos aspectos gramaticais da língua foi mostrar a você, futuro 
professor, o quanto a língua é rica em recursos expressivos. Por isso mesmo, 
nenhuma das discussões levantadas aqui se encontra acabada, ao contrário, 
nosso objetivo maior foi instigá-lo também a aventurar-se nos fenômenos 
que a nossa língua apresenta.

Seção 3 
O ensino dos elementos linguísticos não centrado na 
nomenclatura gramatical  

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o papel do ensino dos elementos linguísticos 
com enfoque no estudo analítico e reflexivo dos fenômenos 
e não no estudo mecânico da nomenclatura gramatical;

 » Compreender a necessidade de articular o estudo analítico e 
reflexivo dos elementos linguísticos como parte indissociável 
do trabalho com o texto e sua produção.

A partir dos seus estudos aqui, é necessário compreender as proposições 
recentes em torno do ensino de língua materna e desconstruir a compreensão 
equivocada de que  se substitui de forma cabal o trabalho com a gramática 
pelo trabalho com o texto, desconsiderando completamente os aspectos 
gramaticais/a pesquisa linguística do seu ensino.

Essa incompreensão parece-nos se dever em grande parte à crença de que

Imagine que o filho mostra à mãe o desenho que fez na escola; ela poderá nessa situação dizer 
“Que bonito!”, orgulhosa de seu filho. Agora, imagine a situação em que a mãe chega em casa e 
surpreende a criança desenhando na parede. Nesse caso, ela poderá dizer a mesma frase “Que 
bonito!”, mas agora com outra entonação (talvez com as mãos na cintura...), possivelmente de 
repreensão, e não mais de orgulho. 

Figura 4.1 - A Linguagem e seus diferentes significados
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Em uma rápida pesquisa nos livros didáticos usados pelos professores nas 
séries iniciais, é fácil perceber que os conteúdos com os quais os livros 
didáticos, pelo menos em sua maioria, trabalham são quase exclusivamente 
o ensino da metalinguagem gramatical, sem levar em consideração, por 
exemplo, a função dos aspectos linguísticos no processo de construção de 
sentido. O ensino de normas gramaticais acontece desde as séries iniciais e se 
estende até o fim do ensino médio, no entanto, o processo de escolarização, 
verificável por meio do fracasso escolar dos alunos no desenvolvimento das 
habilidades de leitura e de escrita, tem mostrado a ineficácia desse ensino.

Você deve recordar que a gramática normativa considera a língua como uma 
entidade homogênea, livre de variações, livre de mudanças de qualquer 
natureza. Essa gramática considera erro tudo o que foge às regras por ela 
prescritas. Essa concepção está tão arraigada ao ensino de Língua materna 
que as pessoas chegam a ponto de dizerem: “não sei falar português”. Essa 

Recordando!

•	 gramática descritiva não tem o objetivo de ser prescritiva como a gramática normativa; mas 
tem o intuito de buscar explicação para o que as pessoas falam. Essa gramática é o eixo 
norteador do trabalho dos linguistas, que buscam “descrever e/ou explicar as línguas do 
modo como elas são faladas pelos indivíduos.

•	 a gramática normativa (prescritiva) diz respeito a um compêndio gramatical, um livro que 
apresenta as regras que devem ser seguidas pelos falantes, e além disso,  considera um único 
modo de falar o português.

•	 gramática internalizada não pode ser compreendida no bojo das outras duas gramáticas 
(descritiva e normativa); essa se refere a um sistema de regras, de estruturas linguísticas pré-
programadas na mente de todo falante de uma língua natural e que o possibilita fazer uso de 
sua língua. Para tornar mais claro o ponto, um falante antes de ingresar na escola produz  o 
artigo antes do substantivo como em [O Miguel comeu o bolo], mas jamais produziu [Miguel 
o comeu bolo o]. Isso porque são conhecimentos que possui de sua língua materna inscritos 
em sua gramática internalizada, os quais dispensam instruções, dada a natureza inata do 
processo. 

existe um único modelo de gramática para ser trabalhado, a saber, a 
gramática normativa. Você estudou em Conteúdos e Metodologia da 
Linguagem I que há pelo menos dois tipos de gramática, além da gramática 
normativa, a saber, a gramática internalizada e a gramática descritiva.
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faz com que essa ideia equivocada se perpetue na crença de que a norma 
padrão é a correta, a mais bonita e, portanto, a que deve ser seguida pelos 
falantes.

Na verdade, a própria noção de norma é muita distinta da que os linguistas 
assumem. 

No âmbito da gramática normativa, a norma diz respeito 
tão somente ao padrão prescrito nas gramáticas. Vale 

salientar que se trata de um padrão que ousaríamos dizer que 
ninguém domina. No âmbito da linguística, não há norma no 
singular, mas normas, regras intrínsecas às diferentes variedades 
linguísticas presentes na nossa sociedade.

Ao retomarmos à questão do conteúdo abordado em sala da aula, 
verificamos, mesmo em uma observação superficial, a insistência em 
paradigmas e classificações que em nada contribuem para que o aluno se 
torne um sujeito competente no uso da língua, um sujeito capaz de produzir 
e compreender textos de diferentes gêneros discursivos.

Partimos, então, da concepção de que todo falante necessita saber como 
usar a língua em cada situação “[...] que tipo de vocabulário empregar 
(vocabulário técnico, especializado, fora do usual, comum, literal, metafórico, 
coloquial)” (ANTUNES, 2007, p. 45).

Você deve estar pensado: mas de que modo fazer isso na 
prática? 

Se estamos nos referindo ao vocabulário, ao léxico, portanto, as atividades 
que explorem a maior variedade lexical possível seriam muito bemvindas.

Mas para isso, não devemos nos ater a ensinar aos nossos alunos uma 
lista de sinônimos, atividade tão cara aos livros didáticos, uma prática 
extremamente recorrente. Podemos seguir com esse trabalho, mas de forma 
contextualizada, como aludimos anteriormente, e mais  uma possibilidade 
seria explorar também os antônimos na sequência da leitura e da produção 
textual . A prática, na maior parte do tempo, de exploração do vocabulário 
se limita à estratégia de substituição de uma palavra por outra em frases 
descontextualizadas, atividade que não mostra as funções efetivas do léxico 
na construção textual.

Recordando!

•	 gramática descritiva não tem o objetivo de ser prescritiva como a gramática normativa; mas 
tem o intuito de buscar explicação para o que as pessoas falam. Essa gramática é o eixo 
norteador do trabalho dos linguistas, que buscam “descrever e/ou explicar as línguas do 
modo como elas são faladas pelos indivíduos.

•	 a gramática normativa (prescritiva) diz respeito a um compêndio gramatical, um livro que 
apresenta as regras que devem ser seguidas pelos falantes, e além disso,  considera um único 
modo de falar o português.

•	 gramática internalizada não pode ser compreendida no bojo das outras duas gramáticas 
(descritiva e normativa); essa se refere a um sistema de regras, de estruturas linguísticas pré-
programadas na mente de todo falante de uma língua natural e que o possibilita fazer uso de 
sua língua. Para tornar mais claro o ponto, um falante antes de ingresar na escola produz  o 
artigo antes do substantivo como em [O Miguel comeu o bolo], mas jamais produziu [Miguel 
o comeu bolo o]. Isso porque são conhecimentos que possui de sua língua materna inscritos 
em sua gramática internalizada, os quais dispensam instruções, dada a natureza inata do 
processo. 
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Nesse texto, além do foco na leitura e ampla discussão sobre os aspectos 
que caracterizam esse gênero discursivo, pode ser relevante explorar a 
pesquisa linguística. Recordando sempre que assumimos a perspectiva 
interacionista de língua, segundo a qual as atuações verbais ocorrem por 
meio de textos. É preciso considerar que escrevemos e falamos a todo 
momento sob a forma de textos e que a criação ou o entendimento de 
um texto é algo que fazemos a todo momento “[...] sempre que se fala 
ou sempre que se escreve” (ANTUNES, 2011, p. 92). Portanto, saber falar 
e escrever a língua materna implica conhecer a gramática dessa língua. 
Supõe, consequentemente, saber produzir e interpretar diferentes gêneros 
discursivos, conforme ressalta a autora. Por isso, é preciso salientar que só 
há relevância e aplicabilidade em explorar as regularidades da gramática no 
âmbito do texto em momentos de relevância para a produção escrita ou 
oral dos estudantes. 

Neste sentido, é preciso que entendamos a diferença entre “regra de 
gramática” e “nomenclatura gramatical”. As regras, segundo Antunes (2011, 
p. 92),  dizem respeito ao uso, “[...] destinam-se a ele, orientam a forma 

A educação infantil na era da internet, uma reflexão

[...] Se eu fosse criança, num mundo com tantas máquinas maravilhosas a desafiar minha 
curiosidade e inteligência, perguntaria: para que tudo isso serve? O que sou capaz de fazer com 
tantas inovações? O que posso transformar com tudo isso que me convida a mudar, evoluir?

Se eu fosse criança, talvez dissesse aos adultos que eles deveriam agir com mais maturidade 
em relação a todos estes novos brinquedos tecnológicos que não cansam de brotar de tantas 
mentes geniais, como John Baird, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, e tantos outros revolucionários 
criativos que, com suas parafernálias midiáticas, encantam, seduzem, hipnotizam e, muitas vezes, 
transformam a todos num bando de seguidores de vaga-lumes eletrocibernéticos.

Se eu fosse criança, poderia confessar aos meus pais que internet vicia. TV vicia. Jogos eletrônicos 
viciam, também. Que eu sou completamente midiaviciado. Que embora não tenha sido muito 
justo ter me deixado com as babás eletrônicas, eu não culpo ninguém por isso. Se eu fosse 
criança, deletaria tudo que não é interessante ficar em meu HD.

Trecho extraído de BEZERRA, Wagner . “A educação infantil na era da internet, uma reflexão”. In: Jornal do Brasil. 12/10/2011 às 16h00. 
Disponível em: http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2011/10/12/a-educacao-infantil-na-era-da-internet-uma-reflexao/. Acesso em: 01 
ago.2012.

Observe o trecho do texto de Bezerra (2011), adaptado para esta discussão: 
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nomenclatura compreende aos  “[...]   nomes que as unidades, as categorias, 
os fenômenos da língua e suas classificações têm.” Para que você entenda 
melhor o ponto, não se trata de ensinar a denominação dos elementos da 
língua (os pronomes, os substantivos, os verbos etc.), mas de se conhecer 
as regras propriamente ditas e de como se aplicam ao texto. É preciso 
lembrar que mesmo os concursos vestibulares e exames como o ENEM 
se pautam no trabalho de interpretação de textos e não na exploração de 
nomenclatura gramatical. Mas, como ressalta Antunes (2011), nem isso tem 
bastado  para que as pessoas compreendam a real função da gramática de 
uma língua e abandonem o estudo exaustivo da nomenclatura gramatical. 
A questão mais central para o ensino de língua materna diz respeito a que 
regras ensinar e de acordo com qual perspectiva. Nesse âmbito, é preciso 
deixar de lado a falsa sensação de que fazer a análise de textos, tanto orais 
(falados) como escritos, é uma tarefa que possa ser realizada sem considerar 
a gramática da língua, ou ainda a de que a realização dessa tarefa é perda 
de tempo e irá atrasar o andamento da disciplina.

É preciso considerar que a gramática de uma língua deve ser fruto de uma 
descrição consistente e rigorosa dos usos reais que dela fazem os seus 
falantes. Nesse sentido, é necessário recordar que o conhecimento que o 
falante possui sobre a sua língua materna é intuitivo, inconsciente, implícito, 
isto é, não exige a priori que ele saiba explicitá-lo ou mesmo explicá-lo. Mas, 
esse conhecimento inconsciente, implícito sobre o uso da língua pode ser 
explorado a partir do “[ ...] conhecimento explícito dessas mesmas regras” 
(ANTUNES, 2011, p. 94), ou seja, é por meio de um dado fenômeno linguístico 
que gerou alguma necessidade a partir da produção escrita ou oral do 
estudante que podemos explicitar determinada regra de funcionamento da 
língua. Veja que esse é o objetivo de se fazer uma descrição gramatical, isto 
é, de se proceder as descrições de como as regras da gramática da língua se 
aplicam aos contextos reais de uso da língua.

Ainda, no que diz respeito ao estudo do léxico é comum , por exemplo, 
que se realize a exposição excessiva das classes de palavras, solicitando que 
o aluno indique se um determinado termo foi formado por justaposição 
ou aglutinação. Isso pouco acrescenta ao aluno, já que ele fica restrito a 
meras classificações. Na verdade, o estudante precisa saber que o léxico é 
aberto indefinidamente à inclusão de novas palavras e pode perceber esse 
fenômeno característico das línguas naturais; essas palavras novas, tanto 
podem ser originadas no interior da própria língua, como podem originar-
se de outras línguas, serem adaptadas ou ressignificadas. 

A educação infantil na era da internet, uma reflexão

[...] Se eu fosse criança, num mundo com tantas máquinas maravilhosas a desafiar minha 
curiosidade e inteligência, perguntaria: para que tudo isso serve? O que sou capaz de fazer com 
tantas inovações? O que posso transformar com tudo isso que me convida a mudar, evoluir?

Se eu fosse criança, talvez dissesse aos adultos que eles deveriam agir com mais maturidade 
em relação a todos estes novos brinquedos tecnológicos que não cansam de brotar de tantas 
mentes geniais, como John Baird, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, e tantos outros revolucionários 
criativos que, com suas parafernálias midiáticas, encantam, seduzem, hipnotizam e, muitas vezes, 
transformam a todos num bando de seguidores de vaga-lumes eletrocibernéticos.

Se eu fosse criança, poderia confessar aos meus pais que internet vicia. TV vicia. Jogos eletrônicos 
viciam, também. Que eu sou completamente midiaviciado. Que embora não tenha sido muito 
justo ter me deixado com as babás eletrônicas, eu não culpo ninguém por isso. Se eu fosse 
criança, deletaria tudo que não é interessante ficar em meu HD.

Trecho extraído de BEZERRA, Wagner . “A educação infantil na era da internet, uma reflexão”. In: Jornal do Brasil. 12/10/2011 às 16h00. 
Disponível em: http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2011/10/12/a-educacao-infantil-na-era-da-internet-uma-reflexao/. Acesso em: 01 
ago.2012.
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 Você sabe o que é Justaposição e Aglutinação? 

Segundo entendimento da tradição gramatical, justaposição é o processo de formação de 
palavras por meio da junção de elementos que formam um composto, por exemplo: corre-corre, 
terça-feira. Aglutinação é o processo de formação de palavras por meio do qual, na formação de 
compostos, ao menos um dos radicais das palavras sofre alteração, por exemplo: embora (em + 
boa + hora).

Mais do que isso, é importante lembrar que na língua há a criação de novas 
palavras.  E por que novas palavras são criadas? A resposta a esta questão 
está associada a três aspectos, (ROCHA, 1997, 2008):

 » as exigências do sistema linguístico; 

 » a influência do falante;

 » o papel das funções semânticas. 

De acordo com Basílio (1987), há três funções relacionadas à formação de 
palavras. A primeira delas que gostaríamos de mencionar é: 

1. função de mudança categorial – é exigida pelo sistema linguístico. 
Isso ocorre quando precisamos utilizar um termo (denominado na 
linguística como item lexical) de uma classe lexical em outra. A criação 
constante de novos itens lexicais seria antieconômica, então a língua 
possibilita a realização de uma adaptação morfológica, utilizando um 
sufixo, por exemplo; com isso tem-se a mudança da classe lexical. Um 
exemplo dessa mudança pode ser verificado na expressão a seguir: 

É necessário dolarizar a economia para acompanhar o mercado 
internacional e fazer girar a economia em nosso país.

Perceba, nesse exemplo, que houve a necessidade de mudar 
de classe o substantivo dólar e criar o verbo dolarizar.

2. avaliação expressiva: influenciada pelo falante na intenção de enfatizar 
algo, usar uma expressão mais afetiva, intensificar uma expressão 
como, por exemplo, formando expressões como: megaultrasaboroso. 
Também é um exemplo dessa função a criação de diminutivos na fala 

de mães direcionadas aos seus filhos: Mariazinha dá uma tomadinha 
no remedinho. 

3. função de rotulação: este item lexical está relacionado a nossa 
necessidade de dar nome aos objetos, às ações, aos lugares. São 
exemplos de palavras formadas atendendo a essa função, os termos: 
malufar, celulódromo, caminhódromo.

Vejamos o exemplo do verbo deletar acrescentado ao título do trecho em 
destaque visto anteriormente:

Se eu fosse criança deletaria tudo o que não é interessante ficar 
registrado em meu HD.

Trata-se de um item lexical criado por uma necessidade de rotulação de 
uma nova ação, frente ao uso do computador. No que diz respeito à criação 
desse verbo, os estudos na área de morfologia têm mostrado que a primeira 
conjugação, –ar, é a que apresenta maior produtividade, para não dizermos 
que é a única ainda produtiva em nossa língua.

Além do verbo deletar, destacamos o termo midiaviciado, também 
presente no trecho do artigo visto anteriormente. 

Se eu fosse criança, poderia confessar aos meus pais que internet 
vicia. TV vicia. Jogos eletrônicos viciam, também. Que eu sou 
completamente midiaviciado. Que embora não tenha sido muito 
justo ter me deixado com as babás eletrônicas, eu não culpo 
ninguém por isso. 

Veja que se trata da formação de uma nova palavra, por uma necessidade 
de rotulação de uma pessoa viciada em mídia. O que queremos que 
você perceba é que esse aspecto relacionado à formação de palavras é 

Podemos entender o 
termo item lexical, 
que será empregado 
daqui em diante como 
palavras ou grupo de 
palavras que compõem 
o léxico das línguas. O 
termo léxico, por outro 
lado, numa explicação 
sintética e breve pode ser 
concebido como o lugar 
onde são armazenados os 
itens lexicais (palavras, 
morfemas, enfim, as 
estruturas conhecidas de 
nossa língua). 

Como processo de formação de palavras a partir dessa 
conjugação –ar, é possível citar outros exemplos tais como teclar, 
formatar, plugar, twittar. Nesses exemplos, relacionados às novas 
tecnologias da informação e da comunicação, verificamos que 
as formas verbais que designam ações de pessoas ou objetos se 
incorporam quase sempre (nos exemplos citados, sempre) no 
paradigma dos verbos em tema –a.
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 Você sabe o que é Justaposição e Aglutinação? 

Segundo entendimento da tradição gramatical, justaposição é o processo de formação de 
palavras por meio da junção de elementos que formam um composto, por exemplo: corre-corre, 
terça-feira. Aglutinação é o processo de formação de palavras por meio do qual, na formação de 
compostos, ao menos um dos radicais das palavras sofre alteração, por exemplo: embora (em + 
boa + hora).

de mães direcionadas aos seus filhos: Mariazinha dá uma tomadinha 
no remedinho. 

3. função de rotulação: este item lexical está relacionado a nossa 
necessidade de dar nome aos objetos, às ações, aos lugares. São 
exemplos de palavras formadas atendendo a essa função, os termos: 
malufar, celulódromo, caminhódromo.

Vejamos o exemplo do verbo deletar acrescentado ao título do trecho em 
destaque visto anteriormente:

Se eu fosse criança deletaria tudo o que não é interessante ficar 
registrado em meu HD.

Trata-se de um item lexical criado por uma necessidade de rotulação de 
uma nova ação, frente ao uso do computador. No que diz respeito à criação 
desse verbo, os estudos na área de morfologia têm mostrado que a primeira 
conjugação, –ar, é a que apresenta maior produtividade, para não dizermos 
que é a única ainda produtiva em nossa língua.

Além do verbo deletar, destacamos o termo midiaviciado, também 
presente no trecho do artigo visto anteriormente. 

Se eu fosse criança, poderia confessar aos meus pais que internet 
vicia. TV vicia. Jogos eletrônicos viciam, também. Que eu sou 
completamente midiaviciado. Que embora não tenha sido muito 
justo ter me deixado com as babás eletrônicas, eu não culpo 
ninguém por isso. 

Veja que se trata da formação de uma nova palavra, por uma necessidade 
de rotulação de uma pessoa viciada em mídia. O que queremos que 
você perceba é que esse aspecto relacionado à formação de palavras é 

Podemos entender o 
termo item lexical, 
que será empregado 
daqui em diante como 
palavras ou grupo de 
palavras que compõem 
o léxico das línguas. O 
termo léxico, por outro 
lado, numa explicação 
sintética e breve pode ser 
concebido como o lugar 
onde são armazenados os 
itens lexicais (palavras, 
morfemas, enfim, as 
estruturas conhecidas de 
nossa língua). 

Como processo de formação de palavras a partir dessa 
conjugação –ar, é possível citar outros exemplos tais como teclar, 
formatar, plugar, twittar. Nesses exemplos, relacionados às novas 
tecnologias da informação e da comunicação, verificamos que 
as formas verbais que designam ações de pessoas ou objetos se 
incorporam quase sempre (nos exemplos citados, sempre) no 
paradigma dos verbos em tema –a.
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infinitamente mais importante do que fazer a criança decorar classes de 
palavras. Além disso, é uma oportunidade para que ela brinque de criar 
novas palavras. Com isso, a criança perceberá que é o agente não só da 
formação de palavras como da mudança na sua língua e possibilitará a 
reflexão sobre o modo como a criança lida com os recursos morfológicos 
que depreende por meio de seu contato com a língua.

Até aqui não precisamos lançar mão da metalinguagem, 
apenas nos preocupamos em gerar reflexão sobre a língua, 

sobre o seu funcionamento e sobre o uso que dela fazemos, bem 
como sobre  as mudanças que nela produzimos. 

Ainda com relação à formação de palavras, é possível destacar o trabalho 
com outros processos dessa natureza por meio da exploração em um texto, 
sem fazê-lo memorizar classificações e nomenclaturas. Leia o texto abaixo:

O METRÔ ESTÁ ATRASADO 
NOVAMENTE. ESSE CAOS 

URBANO ME DEIXA A BEIRA DE 
UM ATAQUE DE PÂNICO.

POR QUE É SEMPRE O 
PÂNICO QUE ATACA? POR 
QUE NÃO A EUFORIA, A 

ALEGRIA...?

No estudo desse texto, após leitura, discussão sobre o gênero e suas 
particularidades, com o objetivo de explorar os mecanismos de construção 
de sentido dentro do texto, é possível refletir, por exemplo, o processo de 
formação da palavra metrô. Nesse momento, é possível chamar a atenção 
sobre a formação desse elemento.

Você percebe que se trata de um processo que envolve a 
abreviação dessa palavra? 

Trata-se de um processo pelo qual se elimina um segmento da palavra, 
tornando o termo mais curto, mas preservando o seu significado. A palavra 
metrô se originou do termo metropolitano. Você faria essa associação? Será 
que, ao empregar o termo metropolitano no texto, teríamos o sentido a que 
nos remete a forma abreviada metrô? Além desse termo, pode-se pensar 
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e diante disso problematizar o fato de haver ou não preservação de sentido 
no contexto textual, a exemplo do emprego de termos abreviados como 
quilo (de quilograma), moto (de motocicleta), pneu (de pneumático).  Desse 
modo, será possível compreender o quão complexa é a construção textual 
e os processos linguísticos envolvidos na sua tessitura. Além disso, a partir 
dessa abordagem é possível fazer o aluno refletir, raciocinar sobre o que ele 
faz de forma inconsciente a todo tempo, sem mecanização do ensino, mas 
de forma natural, por meio do conhecimento do qual ele dispõe em sua 
gramática internalizada.

Nesse âmbito, outro aspecto que não pode ser deixado de lado diz respeito 
ao enfoque na variedade linguística em que o gênero discursivo/textual é 
produzido, visto que a depender da situação sociocomunicativa, do perfil 
do interlocutor e do gênero produzido, usamos uma determinada variedade 
linguística.

É muito importante desmitificar de vez a ideia de que na escrita utiliza-
se sempre a variedade culta ou padrão da língua, já que em função dos 
aspectos acima relacionados, selecionamos a variedade linguística em que 
o gênero será produzido, tanto na oralidade quanto na escrita. Isso porque 
a qualidade de um texto depende fundamentalmente da adequação entre 
a situação e a variedade utilizada.

Ainda com relação à produção escrita e oral, é necessário que se saiba 
quais são os propósitos comunicativos que se pretende atingir com aquela 
produção, ou seja,  para que se falará ou escreverá em determinada situação. 
Escrever um relato de viagem, por exemplo, não é o mesmo que escrever 
ao seu pai contando como foi a viagem; conversar com um amigo não é o 
mesmo que conversar como um chefe; dar uma palestra ou um seminário 
para um público especializado não é o mesmo que fazer uma explicação 
para um grupo de estudantes iniciantes no tema. 

Além disso, para que haja competência comunicativa, todo usuário da 
língua deve saber que informações podem ser compartilhadas, supostas, 
para, em virtude disso, não apresentar nem mais nem menos informações 
do que o necessário.

Você deve ter percebido até esse momento que o problema do ensino de 
língua não se limita à discussão de ensinar gramática, segundo Antunes 
(2007, p. 51), “[...] é antes não ensinar apenas gramática; e, muito mais, é não 
ensinar apenas nomenclatura, classificação gramatical. Pelo contrário, se 
está pretendendo mais.”
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Toda essa preocupação em torno do ensino de língua materna deve ser mais 
que apenas o ensino exaustivo da gramática normativa se justifica à medida 
que na escola muito pouco se trabalha sobre as normas textuais, sobre os 
aspectos de construção textual e sobre os usos sociais da língua escrita e 
oral e o ensino puramente gramatical já deu provas de sua ineficiência.

A noção de que basta conhecer a gramática para ler e escrever bem, 
portanto, é uma ideia falsa e repousa no fato de se conceber a língua como 
gramática normativa, o que é uma perspectiva equivocada.

Não bastasse a insistência no ensino das normas gramaticais, há uma 
ansiedade muito grande em querer antecipar esse ensino, justamente 
por acreditarem que com isso os alunos desenvolverão com sucesso as 
habilidades relacionadas à escrita e à oralidade. A pressão muitas vezes se 
origina dos próprios pais que foram “ensinados” assim e acreditam que o 
ensino de língua materna ainda hoje deve ser assim.

Além da gramática de uma língua, ou seja, regras de 
formação de sentenças (a sintaxe) é importante você saber 

que o uso da língua comporta um léxico, regras de formação de 
palavras, de formação de sentenças, regras de como construir um 
texto (de textualização), regras de interação atreladas às situações 
sociocomunicativas nas quais ocorre uma comunicação verbal; 
enfim, há muito mais do que regras gramaticais envolvidas no uso 
efetivo da língua. 

Quando mencionamos acima as regras de textualização como um 
conhecimento necessário para a produção escrita, estamos tratando do fato 
de que as atividades relacionadas ao uso da linguagem abrangem, segundo 
Antunes (2007, p. 58), “[...] além do conhecimento de mundo”, também o 
conhecimento de “[...] muitas regras (ou regularidades) que especifica o que 
devemos fazer para organizar um texto, para lhe dar sequência, para lhe 
atribuir uma continuidade e progressão”, para lhe garantir coerência.

No ensino, guiado por essa perspectiva, salienta Antunes (2007, p. 70), 
perpetua-se a  certeza de que

[...] a escola está oferecendo – como deveria ser – o estudo da 
gramática que é necessária para que as pessoas atuem de forma eficaz 
nas diversas situações da vida social: falando, lendo e escrevendo 
textos de diferentes gêneros, com diferentes finalidades interativas, 
com adequado nível de formalidade, mobilizando e organizando 
as informações na medida certa, para referir apenas algumas das 
habilidades que definem as competências comunicativas.
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fato de que o ensino de língua materna centrado exclusivamente no ensino 
de gramática normativa é tão árduo como ineficaz.. Procuramos mostra, 
no entanto, que essa não é a única solução, o único modo de ensinar a 
variedade culta da língua. Essa mudança de foco é urgente, pois a ideia que 
se transmite a toda sociedade, a partir dessa prática centrada na exploração 
da gramática normativa, é a de que “[...] escrever bem é escrever correto 
(de acordo com as normas estabelecidas pela gramática normativa), e a 
sociedade cobra da escola que ensine a escrever correto, num movimento 
circular que é raramente quebrado” ( ILARI e BASSO, 2011, p. 234)

Você, agora, já tem condições de reafirmar ou negar se o que a escola 
está oferecendo, ao privilegiar o estudo de gramática, garantirá o sucesso 
profissional ou assegurará ao seu aluno o sucesso na atividade de escrita. 
E então, de fato a escola pode garantir sucesso na habilidade de escrita a 
partir do ensino enfático da norma gramatical?
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Síntese do capítulo

Com o estudo deste capítulo, você viu que:

 » O trabalho com a gramática no ensino de língua materna não deve  
significar o ensino das regras do bem falar e do bem escrever, deve 
considerar as especificidades relacionadas à produção escrita e 
oral. 

 » A análise e reflexão linguística deverá partir dos usos que 
efetivamente fazemos da língua em interações reais de uso.

 » As atividades linguísticas devem preceder as atividades de análise 
linguística, as quais devem ser orientadas para o uso.

 » Os “erros” dos alunos nas produções escritas devem ser vistos 
como hipóteses sobre o sistema linguístico e não como desvios da 
variedade culta da língua.

 » O trabalho com a gramática deve levar em conta as variedades 
linguísticas e sua adequação a cada situação de comunicação.

 » Os aspectos gramaticais da língua podem ser trabalhados a partir 
da pesquisa de determinados fenômenos, os quais levem a uma 
educação linguística.

Prezado aluno, você pode usar as linhas abaixo para produzir sua própria 
síntese. 
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Atividades de aprendizagem

1) Tendo como foco o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 
e frente aos conteúdos apresentados neste capítulo, explique como 
conduziria uma aula de língua portuguesa.
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2) Explique como a prática do ensino de língua materna nas séries iniciais 
pode ser desenvolvida de modo que contemple as atividades linguísticas 
(de uso), as atividades epilinguísticas e as atividades metalinguísticas, 
levando em conta a concepção de língua como interação.

Na sequência, apresentamos a você algumas obras que complementarão 
os estudos que você realizou neste Caderno Pedagógico. A intenção é 
que essas obras o ajudem a aprofundar os seus conhecimentos sobre os 
assuntos que você estudou.

 » ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. 1. ed. 
11ª impressão, 2003. 

 » BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. São 
Paulo: Edições Loyola, 1998.

 » CASTILHO, Ataliba T, de. Nova Gramática do português 
brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

 » ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O Português da gente: a língua 
que estudamos, a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2006.

Aprenda mais...
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 4 » MOURA, Neves. Gramática de usos do português. São Paulo: 

Editora UNESP, 2000.

 » PERINI, Mário A. Gramática descritiva do português. 2. ed. São 
Paulo: Ática, 1996.





Considerações 
finais

Ao fecharmos o estudo da disciplina de Conteúdos e Metodologias do 
Ensino de Linguagem II, a nossa expectativa é de que você tenha se 
apropriado dos conteúdos apresentados ao longo desta disciplina e que, 
por meio das discussões realizadas, você consiga aplicá-los de forma 
consistente em sua prática no ensino de língua materna na Educação 
Infantil e nas Séries Iniciais. 

Para tanto, abordamos conteúdos cruciais para levar a termo o ensino de 
língua materna, tais como: 

 » o papel da leitura nas suas dimensões intrassubjetiva e 
intersubjetiva e as possibilidades de direcionamentos 
metodológicos para a execução de práticas de leitura e também 
de produção textual na Educação Infantil e nas Séries Iniciais; 

 » as implicações teórico-metodológicas na formação proficiente 
do leitor e do produtor de textos na Educação Infantil e nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, com foco também na 
função da literatura infanto-juvenil como formadora de leitores 
e de produtores de textos;

 » a relação entre o ensino de língua materna e o ensino de gramática 
em prol do desenvolvimento e do refinamento das habilidades 
linguísticas dos alunos nas séries iniciais, bem como a reflexão 
sobre práticas de ensino dos elementos linguísticos que não se 
centram no estudo exaustivo e na memorização mecânica da 
nomenclatura gramatical;

 » os aspectos teóricos relativos à produção oral e escrita no 
contexto da escola, ancorados à prática pedagógica no ensino 
de língua materna.

O objetivo primordial desta disciplina foi levá-lo a pensar a prática 
pedagógica ancorada na análise e reflexão linguística numa perspectiva 
de língua que leva em conta as práticas sociais de uso da leitura e da 
escrita nas suas relações com a oralidade.

Um grande abraço e até breve!
Os autores
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Comentários  
das atividades

Capítulo 1

1. A partir do que você estudou neste capítulo, quais os conhecimentos 
teóricos que o professor precisa ter para formar o aluno proficiente 
em leitura?

Comentário: O professor precisa conceber a leitura não somente 
como uma questão de desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
mas de familiaridade com o material escrito, de vivência, de experiência 
com esse tipo de atividade. Nesse sentido, é preciso compreender 
que a leitura envolve uma dimensão intrassubjetiva e uma dimensão 
intersubjetiva. O professor precisa compreender que o aluno constrói 
sentidos a partir dos seus conhecimentos de mundo e das informações 
veiculadas no texto. Assim, ele precisa entender que para a construção 
de sentidos na leitura é preciso considerar o papel do leitor, o papel 
do texto e o processo de interação entre o leitor e o texto, pois o 
processo de construção de sentidos na leitura não é simples produto 
da decodificação de um emissor a ser decodificado por um receptor 
passivo. Entender a leitura como interação é entender que ela envolve 
a participação ativa do leitor num processo de efetiva interação com 
o autor do texto. O professor precisa estar ciente dos vários tipos 
de conhecimentos (conhecimentos linguísticos, conhecimentos de 
mundo, conhecimentos enciclopédicos etc.) agenciados no ato de ler, 
os quais são agenciados porque o leitor estabelece uma interação com 
o autor do texto, com um propósito social específico, em um momento 
histórico único. 

2. Analise a proposta a seguir referente à produção escrita de um aluno 
do 3º ano.

Proposta de atividade escrita!
Nome: ______ Série: _____ Idade: _____ Data de Nascimento: ______

Olá amigo(a). Gostaria que você pensasse num dia que foi muito legal para você, 
em que aconteceu alguma coisa diferente ou importante. Depois, gostaria que 
você me contasse como foi esse dia, o que aconteceu, onde você estava, quando 
foi, quem estava com você. Sou muito curiosa. Abraço. Cristina.
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A partir de sua análise, explique qual é a sua avaliação em relação à 
proposta de produção escrita elaborada pela professora Cristina e, com 
base no que você estudou nesse capítulo, argumente a respeito da 
adequação de resposta. Que orientações você daria a essa professora?

Comentário: Não é uma boa avaliação. Esse é um exemplo de 
produção textual (redação) típica da esfera escolar: um texto “artificial”, 
feito só para a professora, que não representa nenhum gênero textual/
discursivo que circula na sociedade. É o tipo de ensino que o caderno 
critica, pois toma o texto isolado, não como componente de mecanismo 
de interação que se institui em espaços social e historicamente situados, 
com interlocutores específicos – aqui, a única locutora é a professora. 
Por isso, essa proposta não está adequada à vertente histórico-cultural 
defendida pelo curso. É preciso orientar a professora a desenvolver 
uma nova proposta de produção textual (atendendo aos requisitos de 
Geraldi - 1993), na qual para produzir um texto é necessário:

(a) ter o que dizer;
(b) ter uma razão para dizer o que se tem a dizer;
(c) ter para quem dizer o que se tem a dizer;
(d) que o locutor [autor do texto] se constitua como tal, como sujeito 
que diz o que diz para quem diz (o que implica responsabilizar-se, no 
processo, por suas falas);
(e) escolher as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).

Nesse sentido, é preciso criar situações significativas de leitura e escrita 
a partir do uso de textos já no início do processo de alfabetização, em 
que haja interactantes reais, num processo dialógico de construção 
do conhecimento. Os textos produzidos precisam estar vinculados 
a algum gênero textual/discursivo, pois é dessa forma que os textos 
existem na sociedade, isto é, existem em gêneros textuais/discursivos 
e não avulsamente, como o texto do exemplo, que só circularia na 
esfera escolar.

Capítulo 2

1. Ao longo deste capítulo, apresentamos a você a concepção de 
leitura como atividade interativa, considerando-a a mais adequada 
para o ensino e a aprendizagem da leitura na escola. Quais as 
implicações dessa concepção de leitura para a formação do leitor? 
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Comentário: O trabalho de leitura é um trabalho de interação, pois o 
sujeito-leitor atribui sentido ao que lê, dá vida ao escrito a partir da sua 
leitura, dialoga com o autor – rejeitando, confirmando, saboreando 
suas ideias, e sempre reconstruindo o texto à medida que age sobre ele. 
Assim, conceber a leitura como uma atividade interativa, considerando 
as suas dimensões intrassubjetiva e intersubjetiva, implica trabalhar 
com textos que se materializam em gêneros do discurso, ou seja, 
textos que efetivamente existam e circulem na vida fora da escola, 
e não com textos tomados isoladamente. O professor deve agir de 
modo a chamar a atenção do aluno para os espaços nos quais os 
textos estão materializados para os interlocutores. O aluno precisa 
aprender a dialogar com o texto, percebendo a heterogeneidade de 
vozes presentes e os recursos linguísticos utilizados pelo autor.   

2. Vimos, na seção 2 deste capítulo, que a literatura infanto-juvenil 
anda cada vez mais afastada da escola e, quando ela aparece na sala 
de aula, muitas vezes é trabalhada como pretexto para o estudo 
de outros objetos de ensino, como o ensino da norma padrão, por 
exemplo. Vimos também que a didatização da literatura não forma o 
almejado leitor crítico, exatamente pela forma como ela é trabalhada 
na escola. Reflita, a partir dos apontamentos teóricos feitos ao longo 
deste capítulo, como você trabalharia com literatura infanto-juvenil 
em sala de aula para auxiliar na formação do aluno como leitor crítico.

Comentário: De acordo com os pressupostos teóricos presentes 
no capítulo 2, o aluno deve pensar em um trabalho didático que 
considere a literatura como objeto de ensino em si mesmo, não mais 
como pretexto para outros objetos. Isso implica não trabalhar com 
trechos de um texto isoladamente do seu contexto por meio de uma 
atividade de interpretação que pretende retirar “verdades do texto”. 
Para formar o leitor crítico, é preciso discutir criticamente o conteúdo 
da leitura de um livro que esteja sendo estudado, dando margens 
para o aluno agir ativamente no processo de interpretação (ou seja, 
não considerar apenas uma única resposta pronta para as questões 
interpretativas). Além disso, é preciso recuperar a leitura por fruição 
nas escolas, ou seja, incentivar a leitura somente por prazer, sem cobrar 
atividades posteriormente. E o professor age como mediador nesse 
processo de ensino, não fechando as possibilidades de resposta, mas 
orientando o aluno a perceber certas características do texto. Enfim, 
o aluno deve considerar o papel da literatura como formadora do 
indivíduo (conhecimento do “interior” do ser humano e da realidade 
que o circunda) e libertadora (emancipação pessoal). 
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Capítulo 3

1. A partir das discussões realizadas neste capítulo, explique por que a 
escrita não deve ser pensada como uma simples transposição da fala.

Comentário: Nenhuma escrita captura tudo da língua oral. Isto é, 
todas as escritas deixam de lado alguns fenômenos sonoros que estão 
presentes. Faça o teste! Aproxime-se de um grupo de colegas, familiares 
ou amigos e tente fazer uma transcrição de um minuto da conversa. Você 
irá comprovar que muitos dos aspectos sonoros não serão capturados 
pela escrita.

2. Escreva, em parceria com dois colegas do curso, um texto dialógico sobre 
o papel social da leitura na escrita e na oralidade. Em seu texto, as marcas 
da oralidade deverão estar presentes (o nome de cada participante, 
as perguntas, as respostas, as intervenções), mesmo que apenas um 
participante escreva o texto. Não é preciso que haja consenso nem 
que haja conclusão, as visões podem ser plurais, afinal o que importa é 
dialogar!

Comentário: Escrever um texto dialógico com seus colegas é uma 
oportunidade de você se situar como interlocutor e leitor de texto do 
outro, ou seja, como agentes capazes de provocar o questionamento e 
dar respostas. Nesta atividade, além de você retomar discussões sobre a 
oralidade e escrita presentes no capítulo estudado, também irá perceber 
as diferenças e interações entre a palavra escrita e a oralizada.

3.  Assista ao filme “O Carteiro e o Poeta” que mostra o perfil do poeta Pablo 
Neruda e sua relação com um carteiro analfabeto durante seu exílio 
na Itália. Procure perceber que a poesia é o fator de transformação da 
realidade do carteiro e, em seguida, faça uma análise crítica do filme.

Comentário:  Ao assistir ao filme, você terá a oportunidade de ver, ao se 
entrelaçarem as vidas desses dois personagens, o encontro dialógico da 
cultura oral e da cultura escrita e, sobretudo, a importante mudança dos 
valores dos personagens que começa a ocorrer a partir desse primeiro 
encontro.
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Capítulo 4

1. Tendo como foco o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 
e frente aos conteúdos apresentados neste capítulo, explique como 
conduziria uma aula de língua portuguesa.

Comentário: O aluno deve partir do pressuposto de que tanto a 
habilidade de escrita como a de leitura dizem respeito a processos de 
aprendizagem. Além disso, deve se nortear pelo pressuposto de que o 
ensino de gramática não garante o sucesso no desenvolvimento de tais 
habilidades. Há um momento da resposta que é de cunho pessoal, ou 
seja, a maneira como conduziria a aula a partir desses pressupostos. 

2. Explique como a prática do ensino de língua materna nas séries iniciais 
pode ser desenvolvida de modo que contemple as atividades linguísticas 
(de uso), as atividades epilinguísticas e as atividades metalinguísticas, 
levando em conta a concepção de língua como interação.

Comentário: Se levarmos em conta a concepção de língua como 
interação, o ensino de língua materna deve estar pautado nos usos que 
fazemos da língua nas práticas sociais que envolvem a leitura, a oralidade 
e a escrita. Desta forma, o trabalho com a gramática da língua deve partir 
das atividades linguísticas, passar pelas atividades de epilinguísticas, ou 
seja, pela reflexão sobre a língua em determinados contextos de uso e 
por fim pode-se trabalhar com as atividades metalinguísticas quando 
necessário para a sistematização de determinados aspectos gramaticais 
da língua.
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