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RESUMO 

 

 
Este estudo está vinculado à Linha de Pesquisa de  Práticas docentes e formação profissional e ao 

grupo de pesquisa de  Estudos Linguísticos e Ensino de Línguas e teve como objetivo caracterizar a 
presença da variação linguística em quatro materiais didáticos, dos sextos anos, usados na rede 

particular, estadual e municipal de ensino de Balneário Camboriú/Santa Catarina, bem como a forma 

como são feitas essas abordagens nesses materiais. Para a coleta dos dados utilizamos a lista para 
análise de materiais didáticos de Matos e Carvalho (1984) complementadas pelas categorias de análise 

usadas por Luna (2000). Após a aplicação desses critérios analíticos, os achados foram fundamentados 

nos pressupostos da Linguística e da Sociolinguística. Com base nas caracterizações podemos 
demonstrar que os quatro materiais trazem as abordagens da variação linguística em capítulos, seções, 

boxes laterais e lembretes. No entanto, ainda há certa tendência pela gramática normativa e pelo 

ensino transmissivo. Também verificamos que os trechos de textos e imagens publicitárias são 

suscetíveis a estereótipos e preconceitos; há pouco espaço para atividades orais e pouco espaço para 
contribuições linguísticas e culturais dos povos afrodescendentes e indígenas. Os resultados deste 

estudo nos permitem antever a necessidade do professor subsidiar o uso do material didático com 

outras fontes e materiais diversificados, que tratem do tema da variação linguística. Entendemos 
também a importância de que os órgãos educacionais implementem, ou continuem implementando, 

nas esferas de sua responsabilidade administrativa, formação inicial e continuada embasadas na 

Linguística e na Sociolinguística. Não menos necessária, também, são a revisão e atualização 

constantes desses materiais didáticos pelas editoras e pelos autores. Essas são as ações que podem vir 
a ser frutos deste estudo e uma grande contribuição em favor de uma didática de consideração e 

respeito pela diversidade linguística nas aulas de Língua Portuguesa. 

 
Palavras-chave: Língua Portuguesa, Materiais Didáticos, Variação Linguística. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
This study is linked to the Line of Research Teaching Practices and Professional Training and to the 

research group Linguistic Studies and the Teaching of Languages. It characterizes the presence of 
linguistic variation in four textbooks used for sixth year students, in private, state and municipal 

schools of Balneário Camboriú in the state of Santa Catarina, and the ways in which this variation is 

addressed in these textbooks. For the data collection, we used Matos and Carvalhos’ (1984) list for 
analysis of teaching materials, supplemented by the analytical categories used by Luna (2000). After 

applying these analytical criteria, the findings were based on assumptions of Linguistics and 

Sociolinguistics. Based on the characterizations, we can demonstrate that four textbooks do include 
linguistic variation in their chapters, sections, side boxes and reminders. However, there is still a 

certain tendency towards a normative grammar and a transmissive teaching approach. We also found 

that the portions of text and the advertising images used are susceptible to stereotypes and prejudices; 

there is little room for oral activities, or for linguistic and cultural contributions of Afro-descendants 
and indigenous peoples. The results of this study demonstrate a need for the teacher to support the use 

of the teaching material with other sources and diversified materials dealing with the topic of linguistic 

variation. We also believe it is important for educational institutions to implement, or continue 
implementing, in the spheres of their administrative responsibility, initial and ongoing training based 

on Linguistics and Sociolinguistics. No less necessary are the constant revision and updating of 

textbooks by publishers and authors. These are the actions that can be fruits of this study, and that will 

make a great contribution to didactics that promote consideration and respect for linguistic diversity in 
Portuguese Language classes. 

 

Keywords: Portuguese Language, Teaching Materials, Linguistic Variation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo dados do último censo
1
, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no Brasil somos atualmente 185.712.713 habitantes, os quais pertencemos a 

diferentes regiões, faixas etárias, classes sociais, características essas que vão definir a 

variação linguística de cada falante.  

 Os estudos sobre a linguagem são antigos, embora a linguística como ciência data do 

século XX. Com a dedicação de estudiosos da língua é possível entender que ela não é 

estática e nem homogênea. A língua é um organismo vivo que se movimenta determinada 

pelo tempo, pelo espaço e pela cultura existente no país. 

Foi com os estudos da sociolinguística, como ramo da Linguística, e com os 

precursores Cohen (1956), Mauro (1963), Labov (1966) e Halliday (1972) que a língua 

passou a ser vista como fenômeno coletivo, sendo concebida como organismo da interação 

social.  Dias (2011, p. 22) ao citar Aryon Dall’Igna e as tarefas da Linguística acrescenta que: 

 
Em 1973, Paulino Vandresen retoma a discussão proposta por Aryon 
Dall’Igna Rodrigues dez anos antes, dessa vez enfocando as tarefas da 

Sociolinguística. O foco de ambos os artigos é o compromisso da Línguística 

brasileira com o ensino da Língua Portuguesa nas escolas do país. Vandresen 
sugeria que o ensino de Língua Portuguesa deveria focar os fatos linguísticos 

efetivamente vigentes na sociedade brasileira e se libertar das prescrições 

arbitrárias e artificiais das gramáticas. 

 

Após Dall’Igna e Vandresen   podemos encontrar outros  autores que,  igualmente,  

falam das tarefas que cabem à Sociolinguística executar. Pessoa (2010, p. 2), por exemplo, 

define assim as tarefas da Sociolinguística: 

 
Nessas perspectivas, a Sociolinguística pesquisa seguimentos sociais que 

constroem e caracterizam a realidade e/ou o futuro linguístico de um povo, 
ao mesmo tempo em que busca compreender os fatores de variação e 

mudança linguística, analisando e divulgando as características da 

Linguagem, da Cultura e da Sociedade pesquisada. 

 

Os Estudos sociolinguísticos, bem como as tarefas a ela atribuídas, vieram trazer um 

novo olhar para o ensino da língua materna, concebendo o aluno, não mais como um sujeito 

nulo. O aluno passa a ser um sujeito com uma história linguística que não pode mais ser 

desprezada. Ao contrário, sua história merece ser valorizada e trabalhada no intuito de ampliar 

                                                             
1 Censo de 2010. Disponível no site  < http://www.ibge.gov.br> . Acesso em 10 out. 2011. 

http://www.ibge.gov.br/
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sua capacidade de adaptação linguística às diversas situações de comunicação em que esteja 

envolvido, seja na escola, em casa, na comunidade onde vive e no trabalho. Enfim, em todos 

os segmentos onde a língua falada é imprescindível para as relações existentes entre os 

falantes. No entanto, conforme Chamma (2007, p. 25):  

 
Essa mudança de abordagem em relação à língua não significa fugir da 

responsabilidade de ensinar a norma-padrão, afinal, os alunos estão nas 
escolas justamente para aprender o que ainda não sabem quando chegam 

nela: ler e escrever de acordo com a linguagem socialmente prestigiada. 

 

Com as contribuições advindas da Sociolinguística, e sendo o direito linguístico 

amparado pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos
2
 (P.E.N. INTERNACIONAL, 

1996) que na secção II – Ensino – artigo 23
o 
traz que: 

 
1. O ensino deve contribuir para fomentar a capacidade de auto-expressão 

linguística e cultural da comunidade linguística do território onde é 

ministrado. 
2. O ensino deve contribuir para a manutenção e o desenvolvimento da 

língua falada pela comunidade linguística do território onde é ministrado. 

3. O ensino deve estar sempre ao serviço da diversidade linguística e 
cultural, e das relações harmoniosas entre as diferentes comunidades 

linguísticas do mundo inteiro. 

 

Não esperávamos, portanto, que em abril do ano de 2011 fôssemos surpreendidos por 

especialistas, jornalistas e estudiosos da Língua Portuguesa que se pronunciaram de forma 

preconceituosa aos fatos da língua, quando julgaram o livro “Por uma Vida Melhor”, da 

Coleção Viver e Aprender, de autoria de Heloísa Cerri Ramos,  distribuído pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) para a Educação de Jovens e Adultos e o capítulo que 

tratava da variação linguística como uma afronta ao bem falar de uma minoria. Se até mesmo 

entre aqueles que pensávamos conhecer e valorizar a temática da variação linguística houve 

toda uma falácia infundada, o que podemos pensar então daqueles professores que, muitas 

vezes, estão despreparados e à frente da tarefa de ensinar e valorizar a diversidade linguística? 

Provavelmente, muitos desses professores não tiveram em sua formação, disciplinas 

relacionadas aos fundamentos da Linguística e Sociolinguística, o que pode fazer com que 

muitos docentes levem para a sala de aula, um ensino ainda alicerçado em decorar regras e 

nomenclaturas gramaticais pensando que essa forma de ensinar possa preparar os alunos para 

o mundo da diversidade linguística e textual que o espera além dos muros da escola.  

                                                             
2 Assinada em Barcelona em 1996. O Brasil tornou-se signatário em 2006 com a assinatura do, então, Ministro 

da Cultura Gilberto Gil. 
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O livro “Por uma vida melhor” traz uma explicação sobre a variação linguística e o 

falar adequado a cada situação comunicativa. Ocorre que as explicações foram interpretadas 

como estímulo para ensinar a fala popular, quando, segundo opiniões manifestadas na época, 

a escola deveria ensinar a norma culta. Essa polêmica trouxe novamente à tona a velha 

discussão do valor atribuído ao falar culto e o desprestígio preconceituoso da fala popular.  

A própria história da Língua Portuguesa já nos mostra que após a Reforma Pombalina
3
 

em que as portas da escola se abriram para as classes populares, as disciplinas curriculares 

continuaram a prestigiar a língua da classe dominante, àqueles que adentraram as portas da 

escola tiveram que deixar lá fora toda sua bagagem cultural e linguística e adaptar-se à língua 

de prestígio. Ou seja, abriram-se as portas do saber, mas permaneceram fechadas as janelas 

que poderiam dar novos horizontes de respeito à diversidade linguística. Mariani (2003, p. 80) 

no artigo intitulado “Políticas de Colonização Linguísticas” relata: 

 
No caso da colonização linguística brasileira, a política linguística 
estabelecida pelo Diretório dos Índios e a ação de Pombal constituem 

elementos cruciais no processo de apagamento das línguas indígenas e da 

língua geral. Estas línguas foram ficando cada vez mais ausentes da 

construção discursiva que oficializa uma história da colonização e, também, 
da história da própria língua portuguesa no Brasil. 

 

Parece que uma nova tentativa de apagamento de línguas, após 251 anos se mostra 

evidente com a polêmica do livro de Heloisa Cerri Ramos. 

Como professora de Língua Portuguesa e atuando também como formadora de 

professores da área, ao ouvir as declarações, feitas na época, me vi motivada a pesquisar 

outros materiais didáticos para ver se a variação linguística é de fato abordada e como é feita 

essa abordagem. Instigou-me saber se o material tão criticado era o único a trazer o assunto, 

havia outros materiais tratando da temática? Como se dava essa abordagem nos materiais 

didáticos utilizados em sala de aula?  

Os materiais didáticos, aqui entendidos como livros,  são ferramentas usadas pelo 

professor de Língua Portuguesa no planejamento e execução de suas aulas. Para evitar que os 

próprios alunos intensifiquem o que pode ser um círculo vicioso, o de que existe uma língua 

certa e uma errada, é importante que a variação linguística esteja presente entre os conteúdos 

curriculares da escola para, assim, trabalhá-los com o devido respeito e importância, não 

figurando simplesmente com os conceitos que apenas cumpram exigências para aprovação 

dos docentes. 

                                                             
3 Implementado por Marquês de Pombal no período de 1760 a 1808, o período ficou conhecido pela expulsão 

dos Jesuítas e criação de aulas régias. 
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Instigada por esses questionamentos, este projeto tem por objetivo geral caracterizar os 

materiais didáticos impressos usados para os sextos anos da rede municipal de ensino de 

Balneário Camboriú/SC quanto à abordagem da variação linguística e como acontece essa 

abordagem nesses materiais. Para que o objetivo geral seja alcançado esboçamos como 

objetivos específicos:  

 

 Identificar ou não a existência da abordagem da variação linguística nos materiais 

didáticos. 

 Verificar como é feita a abordagem da variação nesses materiais impressos. 

 Categorizar exemplos dos tipos de variações existentes nos materiais didáticos 

impressos. 

 Descrever a relação entre os princípios da Linguística e da Sociolinguística e a 

exposição dos conteúdos e atividades propostas nos materiais didáticos. 

 

O objetivo desse trabalho de pesquisa difere de outros, na área, por estudar materiais 

didáticos específicos do sexto ano e do município de Balneário Camboriú, município que 

recebe, anualmente, um grande fluxo de pessoas de todas as regiões do país, devido ao seu 

potencial turístico, podendo, assim, ser caracterizado como cenário de diversidade linguística. 

As inquietações que inspiraram a temática deste projeto parecem-nos oportunas. 

Afinal, os materiais didáticos são recursos usados pelo docente e que podem subsidiar na 

compreensão de que a diversidade linguística é um fator comum de um país plurilinguístico. 

Soares (1987, p. 41) no capítulo “Diferença não é deficiência” afirma que: 

 
[...] os preconceitos sociais, que valorizam certas regiões do país em 
detrimento de outras, determinados contextos, em relação a outros, alguns 

grupos sociais, em oposição a outros, levam leigos e até especialistas a 

atribuir superioridade a certos dialetos regionais, a certos registros e, 
sobretudo, a certo dialeto social, criando-se, assim, estereótipos 

linguisticamente inaceitáveis. 

 

O preconceito social, ainda reproduzido nas escolas, além de criar estereótipos 

também fere o exposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, 

(BRASIL, 1996) que ao fixar e regularizar o ensino brasileiro expressa na seção 1, artigo 27 

que “Os conteúdos curriculares da educação básica deverão observar I - a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
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comum e à ordem democrática”. E isso, portanto deveria aplicar-se também à diversidade 

dialetal presente nas salas de aula. 

 Outro documento oficial que norteia a ação pedagógica dos professores nos Anos 

Iniciais, Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNS Língua Portuguesa (BRASIL, 2001, p. 

31)
4
 recomenda que desde os Anos Iniciais a temática das falas dialetais conste como parte do 

objetivo da educação: 

 
O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas 

dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional 

mais amplo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também 
para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns 

mitos: o de que existe uma única forma ‘certa’ de falar – a que se parece 

com a escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala- e, sendo assim, seria 

preciso ‘consertar’ a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. 

 

Para alcançarmos nosso objetivo usaremos como metodologia a pesquisa bibliográfica 

e caracterização qualitativa de materiais didáticos usados para os sextos anos em uma escola 

particular, uma estadual e quatorze escolas da rede municipal de ensino de Balneário 

Camboriú. Consideramos importante esclarecer que as quatorze escolas da rede municipal, em 

2011, fizeram escolha unificada do livro didático. Portanto, serão  analisados os dois volumes 

escolhidos pelos professores que estavam na rede municipal na época. Trabalharemos com 

uma abordagem qualitativa baseada em questionário com critérios de análise – Lista para 

Análise de Materiais Didáticos (MATOS; CARVALHO, 1984) - adaptada à temática de 

nosso projeto e complementadas pelas categorias  usadas por Luna (2000). 

A título de delimitar este estudo, escolhemos como amostra representativa os materiais 

didáticos dos sextos anos porque entendemos que nessa série/ano seguindo as orientações já 

descritas, a temática da variação linguística já foi trabalhada nos Anos Iniciais. Portanto, 

julgamos que nos sextos anos, os alunos já tenham tido uma noção sobre as diversas línguas 

que fazem nossa sociedade; os alunos, nessa etapa, passam a ter aulas com um professor 

específico, com habilitação plena em Língua Portuguesa. Aqueles professores que tiveram em 

sua formação disciplinas como Introdução à Linguística, Sociolinguística e disciplinas afins, 

podem estar mais bem preparados para trabalhar a temática. A Revista Raça Brasil Online 

(COSTA, 2006, p. 1), na matéria intitulada - Bullying um mal que pode ser reparado - 

expressa que o bullying “É mais comum entre alunos com idades entre 11 a 13 anos e menos 

frequente na educação infantil ou no ensino médio”, razão que se soma a nossa escolha pelos 

sextos anos, pois de fato, por experiências que tivemos como profissional da educação, esses 

                                                             
4 O ano de 2001 refere-se à segunda impressão dos PCNs. 



19 

 

alunos tendem, por brincadeira ou porque já trazem de casa exemplos de discriminação, a 

atribuir apelidos depreciativos a seus colegas.    

Apoiados, portanto, nos materiais didáticos professor e aluno têm a possibilidade de 

ampliar conhecimentos sobre o tema, subsidiados por atividades bem elaboradas podem 

discutir e ampliar sua consciência sobre a língua e seus fenômenos variacionais. 

 Uma vez que delineamos até aqui os motivos que nos levam a investigar a temática da 

variação linguística em materiais didáticos, passamos a esboçar a organização desse trabalho. 

Na seção dois ponto um (2.1) trazemos algumas definições de Saussure, Chomsky, 

Bakhtin, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Proposta Curricular de Santa Catarina 

(PCSC) a respeito de língua e linguagem, mostrando que a clareza desses conceitos é 

importante para o professor de Língua Portuguesa. 

Na seção dois ponto dois (2.2) conceituamos a Sociolinguística e o valor de seu objeto 

de estudo – a língua em uso na sociedade. Assim, citamos alguns de seus precursores, as 

contribuições de Labov, bem como as influências internas e externas à língua que contribuem 

para o fenômeno da variação. 

Na seção dois ponto três (2.3) trazemos um pouco da história do livro como material 

didático, as mudanças ocorridas após o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

características de um bom livro, mercado editorial, o processo de escolha das obras que irão 

para as escolas de todo país e o processo de escolha em Balneário Camboriú/SC. 

Na seção dois ponto quatro (2.4) falamos um pouco da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e a inclusão de políticas públicas para escolha do livro didático por meio do Programa 

Nacional do Livro Didático EJA (PNLD EJA) e as características dos livros que se destinam a 

esse público. Logo após, trazemos as questões envolvendo a polêmica em torno do livro “Por 

uma vida melhor”, excertos de críticas contundentes ao material, que foram publicadas e 

anunciadas  na mídia impressa e eletrônica; a devolutiva de estudiosos reunida em um dossiê 

publicado pela Organização Não Governamental (ONG) Ação Educativa favorável ao 

conteúdo da obra e contra o preconceito linguístico revelados nas opiniões manifestadas por 

jornalistas, escritores e até mesmo estudiosos do assunto. 

Na seção  quatro (4) fazemos as análises do material didático usado em uma escola 

particular de Balneário Camboriú, uma estadual e quatorze escolas da rede municipal de 

ensino.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Língua e linguagem 

 

 

Não parece haver dúvidas de que o professor de Língua Portuguesa tem presenciado, 

neste século, mudanças extraordinárias no campo das Ciências e das tecnologias. Não é de se 

surpreender quando, em sala de aula, um aluno tenha o domínio sobre equipamentos de 

multimídia que o próprio professor desconhece. Mas, existe algo que o professor de Língua 

Portuguesa, ao entrar em sala de aula, deveria ter clareza e entendimento – conceitos de 

Língua e Linguagem que permeiam a sua prática e podem definir cada passo da aula que ele 

irá ministrar. Gagliardi e Amaral (2008, p. 84) ao falarem sobre o “Papel da Escola” 

acrescentam que “Uma reflexão sobre a concepção de língua e de ensino aprendizagem que 

fundamentam as práticas escolares pode ser um bom começo para uma ação pedagógica mais 

sintonizada com as necessidades dos sujeitos no mundo”. Por essa razão, vemos a necessidade 

de  levantarmos alguns teóricos que ao longo da história mudaram o modo de ser e de pensar 

concepções de língua e linguagem. 

Não vamos nos deter nos estudos pré-saussurianos, mas também não podemos deixar 

de dizer que esses se centravam nos estudos histórico-comparativos tendo como análise, 

textos clássicos da Literatura. Com a publicação do Curso de Linguística Geral (anotações das 

aulas de Ferdinand de Saussure feitas por dois de seus alunos), introduziu-se uma nova 

maneira de ser e de pensar a Linguística, que passa a ser vista, então, como Ciência. Em 

entrevista para uma possível segunda edição de “conversas com Linguistas” Perini (2010, p. 

07) resume que “[...] a Linguística é uma Ciência na medida em que se ocupa sempre, em 

última análise, do estudo de dados reais, tirados do uso normal das línguas”. 

Assim, Saussure, considerado o pai da Linguística Moderna e conhecido por suas 

antinomias concebia a língua como algo exterior ao indivíduo, produto da faculdade da 

Linguagem. Para o linguista, a língua deveria ser estudada de forma sincrônica, considerando-

a estática em relação ao tempo.  

Saussure fazia distinção entre langue (língua) e parole (fala) centrando seus estudos na 

langue, um sistema de signos composto por significado (conceito) e significante (imagem 

acústica). A fala era a concretização da língua, portanto poderia ser imperfeita, já a língua era 

vista como um sistema perfeito não admitindo “falhas”. 
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Enfim, Saussure via a Língua como uma porta de passagem para o estudo e 

compreensão da linguagem. Ivanissevich (2011, p. 01) diz que: 

 
Saussure captou a natureza da linguagem humana como ninguém, mostrando 

que ela é um sistema que não só se desenrola no passado, mas que também 

se estende pelo presente. A língua é, portanto, um sistema vivo, em 
constante transformação. Além disso, Saussure mostrou que os componentes 

da língua não têm significado intrínseco, mas são definidos por meio de suas 

relações com os componentes vizinhos. 

 

Já o teórico Noam Chomsky (1957)  teve como preocupação central o estudo de uma 

Gramática Universal e sua estrutura. Essa Gramática Universal era, para ele, inata ao sujeito e 

capaz de gerar novos vocábulos. Enquanto Saussure é visto como estruturalista, já que 

estudou as estruturas da língua, Chomsky é visto como Gerativista, pois, para ele, todo 

indivíduo traz consigo uma Gramática Universal que, acionada é capaz de gerar novos 

vocábulos, frases e sentenças. Assim, Chomsky caracteriza o indivíduo como sendo 

competente perante a língua, pois à medida que entra em contato com esses novos vocábulos 

ele vai aprendendo como e onde usá-lo, isso é o que Chomsky denomina de desempenho.  

Verceze (2009, p. 4) na revista Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos ao 

considerar a significação do enunciado escreve que: 

 
Chomsky traça uma distinção fundamental (semelhante à dicotomia 
língua/fala de Saussure) entre o conhecimento que as pessoas têm da língua 

e o uso efetivo desta língua em situações reais de fala. Ao conhecimento da 

língua chamou de ‘competência’ e ao uso como ‘desempenho’. 

 

Para Mikhail Bakhtin – considerado filósofo da Linguagem- o que interessa é estudar 

a linguagem em relação ao indivíduo, Bakhtin não vê como entender esse fenômeno sem 

associar a fala em relação ao social. Para esse filósofo, é no contato nas diversas situações de 

comunicação que é possível estudar uma língua. Enquanto para Saussure o importante era o 

signo e suas estruturas, para Bakhtin o que realmente importa é o enunciado, aquilo que 

queremos comunicar e as circunstâncias em que é comunicado e compreendido pelo outro, o 

que envolve aspectos relacionados à cultura dos indivíduos.  

Bakhtin entendia que a linguagem se dá na troca com os indivíduos e está em 

constante movimento, portanto ele trabalha numa perspectiva dialética e diacrônica. 

Real e Souza (2009) no artigo “Reflexões sobre a Linguagem como atividade 

Sociocognitiva” aproximam os estudos de Bakhtin às ideias de Piaget e Vigotsky e explicam 

que: 
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A correlação existente entre Piaget, Vygotsky e Bakhtin decorre de que os 

mesmos abordam concepções interacionistas, devido às relações existentes 

entre sujeitos e mundo. Piaget considera que o conhecimento advém da 
relação existente entre sujeito e objeto. Vygotsky trabalha, ao longo do 

desenvolvimento humano, a relação entre homem e mundo, como sendo uma 

relação mediada. A interação para Bakhtin resulta de um consenso (a língua) 

entre indivíduos socialmente organizados. Dentro desta ótica, a linguagem é 
vista como instrumento de interação social e formadora de conhecimento. 

Essa concepção supera a concepção da linguagem como sistema pré-

estabelecido, estático, centrado no código. (REAL; SOUZA, 2009, p. 5). 

 

A partir dos estudos de Bakhtin (1992)  abriu-se o caminho para se trabalhar com os 

Gêneros Discursivos definidos como as diversas modalidades textuais produzidas no discurso. 

Assim, os alunos podem ter mais condições de inteirar-se com os diversos gêneros que 

circulam socialmente, ampliando sua capacidade de produzir e compreender enunciados. 

Bakhtin (1997) ainda classificava esses gêneros discursivos em primários (discursos informais 

do dia a dia) e secundários (discursos mais formais). 

Entendendo que as definições de Gêneros Discursivos e Gêneros Textuais, para alguns 

estudiosos, como Rojo (2005) tem o mesmo conceito, tratamos, apenas de Gêneros 

Discursivos dispensando maiores definições para Gêneros Textuais. 

Ainda no sentido de melhor centrarmos nosso ponto de vista com relação às teorias 

apresentadas acima iremos considerar  neste estudo  os pontos de vista assumidos pelos 

nossos documentos oficiais
5
 Parâmetros Curriculares Nacionais/Língua Portuguesa (PCN) - e 

Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (PCSC).  

Ao tratar do eixo “Ensino e natureza da linguagem” o primeiro documento entende a 

língua como: 

 
[...] um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 
homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender 

não somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas 

apreender pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. 
(BRASIL, 2001, p. 20). 

 

Já a linguagem  é entendida como “um processo de interlocução que se realiza nas 

práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de 

sua história”. (BRASIL, 2001, p. 20). 

 

                                                             
5 Não mencionamos a proposta Curricular de Balneário Camboriú porque, esta, se encontra em fase de 

reformulação. 
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[...] pela linguagem se expressam ideias, pensamentos e intenções, se 

estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia 

o outro, alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo 
de suas (re) ações. (BRASIL, 2001, p. 20). 

 

A PCSC (SANTA CATARINA, 1998, p. 68), ao sintetizar alguns pressupostos 

teórico-metodológicos que norteiam o desenvolvimento do projeto na área de Língua 

Portuguesa expõe que “A linguagem humana é um fenômeno sócio-histórico manifestado nas 

línguas através de falares resultantes da interação humana, servindo a finalidades múltiplas – 

tanto de caráter público como privado”. 

A teoria Bakhtiniana, juntamente com os documentos oficiais, é importante para  esse 

trabalho, pois estamos em consonância com os conceitos trazidos pelo filósofo. Acreditamos 

que na relação dialógica é que se pode perceber de forma mais concreta as variações 

linguísticas existentes, pois no ato das enunciações podem ficar ainda mais evidentes as 

características históricas, culturais e sociais dos sujeitos participantes dos atos enunciativos. 

 

 

2.2 Sociolinguística 

 

 

Por volta de 1980, as escolas ainda tinham em seu currículo a disciplina de Moral e 

Cívica
6
, e uma de suas máximas era que o homem foi feito para viver em sociedade. A 

disciplina  saiu dos currículos escolares, mas a máxima ainda permanece e pode associar-se a 

uma das características exigidas dos profissionais do século 21 – a capacidade de 

comunicação (estabelecer contacto, relação: comunicar por gestos; comunicar oralmente). 

Assim, a capacidade de viver em sociedade e de comunicar-se faz com que o homem se 

diferencie dos demais seres. Para valer-se dessas capacidades o homem faz uso de diversos 

sistemas e aqui vamos tratar de um dos mais heterogêneos e complexos. A língua falada. 

Cada indivíduo ao utilizar-se das variáveis da língua falada pode possibilitar a ligação 

direta entre as duas situações colocadas acima, pois para viver em sociedade e haver a 

possibilidade, dentre outras coisas, de ascensão profissional, o indivíduo utiliza-se da língua 

interagindo na sociedade ou comunidade a que pertence e desenvolvendo cada vez mais a 

habilidade de comunicar-se. 

                                                             
6 A disciplina de Moral e Cívica esteve nos currículos de 1964 a 1985. 
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A Sociolinguística ao estudar a língua na sociedade acredita que as variáveis sociais 

como o sexo, a etnia, idade e classe social podem influenciar nas realizações linguísticas de 

cada usuário de uma língua. Chamma (2007, p. 9) acrescenta que:  

 
A variação é inerente ao sistema linguístico, e a Sociolinguística, com o 
intuito, entre vários, de construir a gramática variacionista, busca apresentar 

teorias que abarquem a união indissociável entre sociedade e língua, isto é, o 

uso da língua na vida cotidiana. 

 

Assim, ao contrário do que postulava Saussure, percebe-se que a língua não é estática, 

é um organismo vivo que cresce, alimenta-se de transformações e pode também morrer,  

como já aconteceu com algumas línguas. Mostrando preocupação com os mais de 2500 

idiomas que correm o risco de desaparecer, Koichiro Matsuura, Diretor Geral da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em entrevista à 

Revista Planeta sublinha que:  

 
A extinção de uma língua implica o desaparecimento de numerosas formas 
de patrimônio cultural imaterial, em particular, da preciosa herança 

constituída pelas tradições e expressões orais – poemas e lendas, além de 

provérbios e anedotas – utilizadas pela comunidade que falava tal idioma. 
Essa extinção prejudica também a relação que a humanidade estabelece com 

a biodiversidade porque as línguas veiculam numerosos conhecimentos 

sobre a natureza e o universo. (MATSUURA, 2009, p. 1-3). 

 

Foram Uriel Weinreich, Charles Ferguson e Joshua Fishman os pioneiros dos estudos 

sociolinguisticos tendo como sucessor William Labov (1972), linguista norte-americano, que 

reagindo ao modelo gerativo priorizou os estudos sobre variação linguística, ou teoria 

variacionista, tendo como objeto principal a língua em uso na sociedade.  

 
A sociolinguística superou a concepção estática da normatividade linguística 

e do objetivismo abstrato ao conceber a língua no seio da interação social, 

que muda e se transforma em função do contexto sócio-histórico, trazendo 
para a ordem do dia a questão da variação linguística. Ou seja, para a teoria 

da variação, a língua sofre influência de fatores sociais e históricos que 

ocasionam a heterogeneidade linguística, seja dentro de um mesmo idioma 
ou entre diferentes línguas. (MOURA, 2011, p. 2). 

 

Labov também é conhecido por ter se oposto à teoria da Deficiência Linguística, ou 

conforme o próprio Labov a denominava, teoria da privação verbal. Teoria essa defendida, 

anteriormente, por Bernstein (de 1958 a 1973). Bernstein em sua teoria da deficiência 

linguística dizia que as crianças das classes populares fracassavam na escola porque eram 

desprovidas linguisticamente. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uriel_Weinreich&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Ferguson&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_Fishman&action=edit&redlink=1
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Labov contestando a teoria acima é citado por Soares (1987, p. 45): 

 
A tese de Labov é que as crianças dos guetos, isto é, pertencentes às classes 

socialmente desfavorecidas, dispõem de um vocabulário básico exatamente 

igual ao de qualquer outra criança, dominam dialetos que são sistemas 
linguísticos perfeitamente estruturados, possuem a mesma capacidade para a 

aprendizagem conceitual e para o pensamento lógico. 

 

As contribuições de Labov para a sociolinguística colocaram em xeque a teoria de 

Bernstein e trouxeram uma nova visão para os estudos da língua. Considerando aspectos 

interacionistas (relacionados à interação entre os indivíduos) e variacionistas (aspectos 

relacionados à cultura, geografia, a história etc.), a sociolinguística mostrou também que a 

língua varia sofrendo influências tanto de fatores internos (morfologia, sintaxe, fonologia...) 

quanto de fatores externos (idade, sexo, grau de escolaridade, fatores étnicos...). Todos esses 

fatores podem alterar-se com o tempo, o que também dá à Sociolinguística um caráter 

diacrônico. 

Entendendo a língua como um organismo dinâmico e vivaz, a sociolinguística 

preocupa-se em estudar questões de variação entendidas como alterações em uma mesma 

palavra sem modificação de sentido. Afinal, assim como o homem não permanece o mesmo 

ao longo de sua vida, a língua também tem seu caráter maleável, adaptando-se às diversas 

circunstâncias e ocasiões a que é submetida no ato das trocas verbais de interação. Assim, a 

sociolinguística se preocupa em analisar, por exemplo, as variações geográficas (diatópicas), 

variações de nível socioeconômico (diastrática) que pode ser determinada pelo nível cultural 

do indivíduo, sua profissão e classe social; variações de situação determinada pelo grau de 

formalidade ou informalidade (diafásica); variação temporal que uma língua pode sofrer ao 

longo dos anos (diacrônica) e variações relacionadas à língua falada e escrita (diamésica).  

Para finalizar essa seção considero importante destacar algumas expressões muito 

usadas pela sociolinguística e que, embora pareçam sinônimas têm significados distintos e 

importantes para professores, estudantes e pesquisadores da área. 

Variedade - corresponde ao termo dialeto e está associada ao padrão de língua 

escolhido ou herdado por uma comunidade. 

Variável – aquele vocábulo que apresenta variação e por essa característica é passível 

de investigação. 

Variante – é onde, exatamente, ocorre a variação, aquela palavra que sofreu uma ou 

várias mudanças. 
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Considerando e pesquisando cada uma ou todas as expressões acima, a  

Sociolinguística não vê razões consistentes para o preconceito linguístico que se manifesta, 

muitas vezes,  contra  aqueles que possuem uma maneira distinta de falar uma palavra ou  

uma expressão.  

 
É importante ressaltar que do ponto de vista estritamente linguístico, não há 

uma variedade melhor, mais bonita e mais certa que outra. Isso porque todas 
são igualmente organizadas e atendem igualmente as necessidades dos 

grupos que as usam. (COELHO, 2007, p. 27). 

 

Os estudos da Sociolinguística deduzem, pois, que o preconceito linguístico é 

descabível, pois é mais uma questão de discriminação social do que propriamente uma 

questão de discriminação contra a língua que cada um fala. 

 

 

2.3 O livro como material didático 

 

 

Ao longo da história do ensino foi-se percebendo que apenas os conhecimentos 

empíricos dos professores não eram suficientes para o aprendizado dos alunos, era preciso 

mediá-los com materiais didáticos que pudessem oferecer novas formas de transmissão do 

conhecimento. Leite (2003, p. 22-23) explica: 

 
Assim os materiais didáticos há muito tempo vem despertando o interesse 

dos professores e, atualmente, é quase impossível que se discuta o ensino de 

algumas disciplinas sem fazer referência a esse recurso. [...] Um material é 
utilizado tanto porque a partir dele podemos desenvolver novos tópicos ou 

ideias, quanto para dar oportunidade ao aluno de aplicar conhecimentos que 

ele já possuía, num outro contexto, mais solicitador.  

 

Já o termo “livro didático”, juntamente com sua definição, surge pela primeira vez, no 

Brasil, através do decreto lei n
o
1006, de 30 de dezembro de 1938 – Art. 2 “Para os efeitos da 

presente lei, são considerados livros didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe”.  

Até então, o direcionamento didático do professor de Língua Portuguesa baseava-se apenas 

em alguns excertos da Literatura e exercícios extraídos de uma gramática. Santos (2009, p. 

50) esclarece: 

O ensino da Língua Portuguesa foi durante um longo período por meio de 

cartilhas e livros de leitura nas séries iniciais e por meio de antologias 

seletas, gramáticas e manuais nas séries avançadas. Existiam apenas 



27 

 

coletâneas responsáveis pela seleção dos textos literais em prosa e verso 

representativos de autores portugueses e brasileiros que eram apresentados 

aos alunos, seguidos de comentários breves, notas explicativas e, quase 
sempre, de um vocabulário.  

 

O tempo passou e muitas transformações foram ocorrendo tanto com relação aos 

aspectos físicos quanto aos aspectos criteriais, até que, em 1985 é criado o PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático), programa do Ministério da Educação sob responsabilidade da 

Secretaria de Educação Básica que tem como objetivo
7
 “subsidiar o trabalho pedagógico dos 

professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação 

básica” . 

A partir de 1990 o livro didático passa a ser tema de muitas pesquisas, cujos resultados 

vieram contribuir para que a preocupação se voltasse para a qualidade desses materiais. 

Santos e Martini (2008, p. 3) dizem que: 

 
Até então, não havia a preocupação acerca do controle de qualidade dos 

livros, o que passou a vigorar a partir de 1993, quando o MEC criou uma 

comissão de especialistas encarregada de duas tarefas principais: avaliar a 
qualidade dos livros mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios 

gerais para a avaliação das novas aquisições. 

 

Desde a sua criação, o PNLD e sua política de distribuição do livro didático passaram 

por vários aprimoramentos, ajustes necessários para uma melhor seleção, avaliação e 

distribuição, até que finalmente o livro didático é entregue para o professor. Soares (2003, p. 

9) diz que o Livro Didático é “um fundamental instrumento de trabalho para o ensino e 

aprendizagem escolar, um importante coadjuvante da formação das novas gerações, uma 

contribuição significativa ao trabalho do professor”.  

Considero importantes as palavras de Soares (2003) já que, muitas vezes, esse é o 

único material com que professores e alunos podem contar no processo de ensino e 

aprendizagem, pois o país ainda marcado pela má distribuição de renda e baixos salários, 

muitas vezes, não os possibilita investir em outros materiais que possam auxiliar no 

desenvolvimento intelectual e na própria formação. 

Nomeado como guia, suporte, instrumento, o livro didático não representa apenas um 

recurso didático, é mais do que isso, é um meio de transmissão de valores e cultura. Adaptado 

às necessidades de escolas, pais, alunos e professores esse material traz impresso em suas 

páginas, conteúdos, metodologias de trabalho, critérios, objetivos, sugestão de projetos, 

                                                             
7 Extraído do site: < portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668&id=12391...>. Acesso em 12 jan. 2012. 
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atividades e avaliação, confundindo-se e constituindo-se, muitas vezes, com o próprio 

currículo. 

É sabido que muitos dos professores que hoje estão em sala de aula têm duras jornadas 

de trabalho, sendo, muitas vezes, o livro didático um apoiador e facilitador da elaboração e 

execução do seu planejamento. Pavão (2006, p. 4) falando sobre o universo de referências do 

professor alerta que: 

 
O livro deve contribuir para que o professor organize sua prática e fornecer 

sugestões de aprofundamento das concepções pedagógicas desenvolvidas na 

escola. O livro deve oferecer uma orientação para que o professor busque, de 
forma autônoma, outras fontes e experiências para complementar seu 

trabalho. Deve garantir ao professor liberdade de escolha e espaço para que 

ele possa agregar ao seu trabalho outros instrumentos e o professor não pode 

se transformar em refém do livro, imaginando encontrar ali todo o saber 
verdadeiro e a narrativa ideal. 

 

Por toda fama que o livro alimentou, desde sua criação, ele não escapa das críticas e 

disputas às quais sofre até hoje. Responsável por cerca de 50% do mercado editorial, autores, 

distribuidores, representantes e editoras digladiam-se para “abocanhar” pelo menos uma 

pequena fatia desse mercado ideológico, rico e atrativo, sendo o provável vencedor aquele que 

tiver o maior poder de persuasão, ou melhor, dizendo, as melhores estratégias de marketing. 

Em 2011, por exemplo, foi investido cerca de R$ 890 milhões
8
 em livros didáticos 

necessários para suprir a necessidade das escolas públicas brasileiras, o que faz com que o 

PNLD ostente o título do 2
o
 maior programa do livro didático do mundo, perdendo a primeira 

posição apenas para a China. 

A escolha de um livro didático é um processo longo e burocrático. Inicialmente passa 

pelo crivo dos pareceristas do MEC para depois fazer parte da lista dos livros indicados no 

Guia do Livro Didático, quando finalmente chega às escolas e fica sob a responsabilidade dos 

professores a escolha da obra que melhor se adapte à realidade dos alunos e aos objetivos 

propostos no Projeto Político Pedagógico da escola.  

Em Balneário Camboriú a escolha envolveu os professores de Língua Portuguesa que 

em suas Unidades Escolares fizeram suas opções por dois livros didáticos, repassando-as para 

o Supervisor escolar, que posteriormente participou, na Secretaria de Educação, juntamente 

com os outros Supervisores, da votação das obras mais sugeridas.  

                                                             
8 Dados obtidos no site < http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico >. Acesso em 20 de jan. de 2012. 

http://www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico
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Tendo a compreensão de que o Livro Didático desempenha nas escolas um importante 

papel e que, muitas vezes, por ter seu lado político e ideológico pode ser alvo de críticas, 

passo à polêmica gerada em torno do livro didático “Por uma Vida Melhor”. 

 

 

2.4 A polêmica  

 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem atendido, nos últimos anos, um número 

expressivo de alunos. Pessoas que por alguma razão não puderam concluir seus estudos na 

época certa têm procurado essa modalidade de ensino para vencer o desafio do analfabetismo 

e da conclusão dos estudos. A distribuição de livro didático para Educação de Jovens e 

Adultos foi regulamentada  na resolução CDFNDE 18 de 24/04/2007, tendo como principal 

objetivo “distribuir obras e coleções de qualidade para alfabetizandos do programa Brasil 

Alfabetizado e estudantes da EJA das Redes públicas de ensino”. 

Em 2009, no intuito de “garantir material didático de qualidade para escolas do 

sistema público de ensino”, o Ministério da Educação lançou o Programa Nacional do Livro 

Didático da Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA)
9
, o qual em 2011 teve uma tiragem 

de 14.109.028 obras o que significa um investimento de R$ 140.605.140,89. 

Assim como as obras que compõem o Guia do Livro Didático do Ensino Fundamental, 

as obras da EJA também passam por uma seleção que considera critérios específicos para essa 

modalidade de ensino devendo, assim, desempenhar os seguintes papéis: 

 
a) um papel pedagógico, assegurando uma concepção e proposta pedagógica 

adequada às características dos sujeitos da EJA, e também garantindo a 

veiculação de conceitos e informações corretos, mantendo coerência da sua 
opção metodológica e fornecendo ao educador subsídios para o 

aprimoramento de sua pratica docente, b) Um papel social, contribuindo para 

a formação da cidadania ao garantir o direito universal à alfabetização, à 
educação básica e à aprendizagem ao longo da vida, incentivando a 

autonomia do educador e do estudante, valorizando a liberdade de expressão 

e pensamento e promovendo o respeito mútuo entre os sujeitos. (BRASIL, 

2011, p. 20). 

 

Ao ser aprovado pelo MEC, o material didático desenvolvido para EJA, supõe assumir 

um compromisso ainda maior em relação ao respeito às características linguísticas de cada 

                                                             
9  Dados obtidos no site < www.fnde.gov.br/.../35-dados-estatísticos?...263%3Apnld-eja-2011 >. Acesso em 21 

set. 2011. 
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estudante, presumindo considerar no seu conjunto o cunho identitário, necessidades e 

especificidades desses educandos. Por essa razão, o Guia do Livro Didático – PNLD EJA 

(BRASIL, 2010, p. 132) ao se referir aos componentes curriculares, na coleção, diz que “O 

trabalho com Língua Portuguesa é subsidiado por teorias linguísticas, o que é perceptível no 

trabalho com os diversos gêneros discursivos. Os conteúdos são trabalhados em situações 

contextualizadas de uso da língua”. 

Como se vê, a proposta vem ao encontro do que orientam os PCNs, na introdução, ao 

propor que o ensino de Língua Portuguesa propicie a ampliação de aspectos discursivos e 

linguísticos de forma que saiba “Refletir sobre os fenômenos da linguagem, particularmente 

os que tocam a questão da variedade linguística, combatendo a estigmatização, discriminação 

e preconceitos relativos ao uso da língua”. (BRASIL, 2001, p. 59).  

No entanto, a socialização das informações contidas nos PCNs e nos livros em que 

eles se baseiam parece não ter sido geradora de compreensão da sociedade acerca da 

existência de variações linguísticas e da importância de abordá-las didaticamente na escola. 

Em 2011, uma das obras aprovadas pelo MEC e distribuída a milhões de estudantes, da EJA, 

no país, foi alvo de intensas críticas. O motivo foi uma frase, lida e mal interpretada pelos 

defensores da norma padrão e do falar culto. 

O livro “Por uma vida melhor”, da Coleção “Viver e Aprender”, de autoria de Heloisa 

Ramos, editora Global, sob a responsabilidade da ONG Ação Educativa traz, na disciplina de 

Língua Portuguesa, um capítulo intitulado “Escrever é diferente de falar”. Na nota 

introdutória do capítulo a autora explica: 

 
A língua escrita não é o simples registro da fala. Falar é diferente de 

escrever. A fala espontânea, por exemplo, é menos planejada, apresenta 
interrupções que não são retomadas. [...] Neste capítulo, vamos exercitar 

algumas características da linguagem escrita. Além disso, vamos estudar 

uma variedade da língua portuguesa: a norma culta. Para entender o que ela 
é e a sua importância, é preciso antes conhecer alguns conceitos. Em 

primeiro lugar, não há um único jeito de falar e escrever. A língua portuguesa 

apresenta muitas variantes, ou seja, pode se manifestar de diferentes formas. 

Há variantes regionais, próprias de cada região do país. Elas são perceptíveis 
na pronúncia, no vocabulário (fala-se ‘pernilongo’ no Sul e ‘muriçoca’ no 

Nordeste, por exemplo) e na construção de frases. Essas variantes também 

podem ser de origem social. As classes sociais menos escolarizadas usam 
uma variante da língua diferente da usada pelas classes sociais que têm mais 

escolarização. Por uma questão de prestígio — vale lembrar que a língua é 

um instrumento de poder —, essa segunda variante é chamada  de variedade 

culta ou norma culta, enquanto a primeira é denominada variedade popular 
ou norma popular. (RAMOS, 2009, p. 11). 

 

Talvez, pelo real fato da língua ser um “instrumento de poder” é que tenha reacendido 
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entre jornalistas, estudiosos e autores, de forma tão intensa, a antiga polêmica do ensino da 

norma culta na escola e o desprezo pelas falas dialetais. As explicações da autora seguem 

durante todo o capítulo de forma bastante coerente com os pressupostos da Sociolinguística, 

inclusive aquelas que causaram tanta indignação na mídia. Abaixo as frases do livro “Por 

Uma Vida Melhor” (RAMOS, 2009, p. 15-16) que despertaram a polêmica: 

 
Os livro ilustrado mais interessante estão emprestado. 

livro (masculino, singular)                   os  (masculino, plural)                                                                        
                                                              ilustrado ( masculino, singular) 

                                                              interessante ( masculino, singular) 

                                                              emprestado (masculino, singular) 

Você acha que o autor dessa frase se refere a um livro ou a mais de um livro? 
Vejamos: O fato de haver a palavra os (plural) indica que se trata de mais de 

um livro. Na variedade popular, basta que esse primeiro termo esteja no 

plural para indicar mais de um referente. Reescrevendo a frase no padrão da 
norma culta, teremos: Os livros ilustrados mais interessantes estão 

emprestados. Você pode estar se perguntando: ‘Mas eu posso falar ‘os 

livro?’’. Claro que pode. Mas fique atento porque, dependendo da situação, 

você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Muita gente diz o 
que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as regras 

estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as 

formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser capaz de usar a variante 
adequada da língua para cada ocasião. Na variedade popular, contudo, é 

comum a concordância  funcionar de outra forma. Há ocorrências como: 

Nós pega o peixe                           nós (1ª pessoa do plural) 
                                          pega (3ª pessoa do singular) 

Os menino pega o peixe                       menino (3ª pessoa, ideia de plural por 

causa do “os”) 

                                                pega (3ª pessoa do singular) 
Nos dois exemplos, apesar de o verbo estar no singular quem ouve a frase 

sabe que há mais de uma pessoa envolvida na ação de pegar o peixe. Mais 

uma vez, é importante que o falante de português domine as duas variedades 
e escolha a que julgar adequada à sua situação de fala. 

 

Não faltaram opositores às explicações da autora e conferidas nos trechos acima, a 

obra bem como a professora Heloisa Ramos foram expostas a comentários que podem ser 

considerados desrespeitosos e sensacionalistas. Ouso até dizer que vivemos na época dos 

acontecimentos uma “inquisição linguística”, perseguiram os responsáveis por terem 

defendido a variação linguística e a fala popular,  em um livro didático, como se estivessem 

cometendo um  crime contra a norma padrão, “última  flor do Lácio, inculta e bela” como já 

dizia o poeta Olavo Bilac.  Estabelecida, por vários fatores históricos e educacionais, como a 

correta e a única aceita para demonstrar cultura, inteligência e ascensão social, a norma 

padrão não é rejeitada na proposta de Heloisa Ramos, muito pelo contrário, a autora mostra 

que a escola também tem o compromisso de ensiná-la. 
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Pela impressão que se tem, não houve por parte dos críticos, se quer uma análise mais 

profunda da obra, dos critérios para adoção e da proposta da coleção à qual o livro faz parte. 

Parece que o principal objetivo das matérias veiculadas na mídia impressa foi usar de 

oportunismo político e ideológico, o que pode ser constatado por algumas manifestações 

contrárias ao livro e que passamos a apresentar agora: 

 
O assassinato da língua portuguesa 

Livro distribuído pelo MEC que tolera erros gramaticais como ‘os livro’ e 
‘nós pega’ causa estragos no aprendizado de meio milhão de brasileiros e 

atrapalha o desenvolvimento do País. [...]Sob diversos aspectos, ‘Por uma 

Vida Melhor’ tem potencial para piorar a existência de meio milhão de 

brasileiros. Se realmente for levado a sério pelas escolas públicas, a obra vai 
condenar esses jovens a uma escuridão cultural sem precedente. Ao dificultar 

o aprendizado da norma correta, os professores da ignorância terão criado 

uma espécie de ‘apartheid linguístico’, para usar uma expressão do ex-
ministro da Educação Cristovam Buarque. De um lado, os ricos e bem 

instruídos. De outro, os jovens reféns da falta de conhecimento gramatical. 

(SEGALLA; CAVALCANTI, 2011, p. 3). 

 

Essa, talvez, tenha sido uma das matérias mais sensacionalista que circulou na época 

dos acontecimentos. A reportagem se equivoca com o sobrenome da autora, referindo-se à 

autora como Heloisa CAMPOS, quando o nome é Heloisa Cerri RAMOS, diz que os efeitos 

do livro serão “nefastos” para o futuro dos estudantes, que a autora é desconhecida e sem 

grandes feitos na área da educação. A reportagem também afirma que a coleção irá “piorar a 

existência de meio milhão de brasileiros” e que é evidente que o livro “assassina” a Língua 

Portuguesa por dizer que o aluno pode falar sem concordância. Para piorar veicula palavras da 

procuradora da justiça Janice Ascari em que ela diz que “o material emburrece em vez de 

instruir” (ASCARI, 2011 apud SEGALLA; CAVALCANTI, 2011, p. 3). Acontece que a 

procuradora retificou suas palavras em nota para a Ação Educativa, onde se desculpa pelo 

episódio.  

 
Os aiatolás do idioma insistem na vigarice lucrativa e levam mais um troco 

do escritor Deonísio da Silva. A Ação Educativa, irmandade que congrega a 
turma que acha que falar errado está certo, divulgou uma Nota Pública em 

que agradece ‘o apoio da comunidade científica e dos especialistas no ensino 

da língua’ ao livro ‘Por uma vida melhor’, também conhecido como ‘Nós 
pega o peixe’. Ainda grogues com a vigorosa reação dos brasileiros sensatos, 

os aiatolás do idioma resolveram fazer de conta que ganharam a briga para 

não perder o acesso aos cofres do MEC, que publica essas lucrativas 

vigarices com o patrocínio involuntário dos que pagam impostos. Vejam a 
nota que viola o artigo 171 do Código Penal. E leiam em seguida outro 

merecidíssimo corretivo aplicado pelo escritor e professor Deonísio da Silva. 

Assim será até que a turma que deseduca aprenda que o dever de um 
professor é ensinar (AN). (NUNES, 2011, p. 2). 

http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/os-aiatolas-da-linguistica-insistem-na-vigarice-lucrativa-e-levam-mais-um-troco-do-escritor-deonisio-da-silva/
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/os-aiatolas-da-linguistica-insistem-na-vigarice-lucrativa-e-levam-mais-um-troco-do-escritor-deonisio-da-silva/


33 

 

A matéria jornalística, na coluna de Augusto Nunes, traz um trecho da nota pública 

divulgada pela Ação Educativa e logo em seguida se vangloria da contra-argumentação de 

Deonísio da Silva. 

Aqui destacamos apenas algumas colocações da reportagem. A matéria questiona a 

aplicação de recursos do MEC em um material que ensina Linguística, quando na opinião do 

autor, a Linguística “é matéria do curso de Letras”. Mais adiante ele afirma que “É raro um 

professor vir a público para reforçar a norma culta” (NUNES, 2011, p. 3). 

Professores que se formam em Letras trabalham com uma disciplina que se chama 

Língua Portuguesa, portanto, tratar de aspectos relativos à língua dos alunos é uma das 

missões desse professor. Quanto ao segundo item, não é raro aparecer na TV um defensor dos 

usos gramaticais explicando o que é “certo” e o que é “errado”, duas expressões que nos 

estudos linguísticos são ressignificadas.  

 
ABL discorda da posição do MEC 
Todas as feições sociais do nosso idioma constituem objeto de disciplinas 

científicas, mas bem diferente é a tarefa do professor de Língua Portuguesa, 

que espera encontrar no livro didático o respaldo dos usos da língua padrão 

que ministra a seus discípulos, variedade que eles deverão conhecer e 
praticar no exercício da efetiva ascensão social que a escola lhes 

proporciona. A posição teórica dos autores do livro didático que vem 

merecendo a justa crítica de professores e de todos os interessados no cultivo 
da língua padrão segue caminho diferente do que se aprende nos bons cursos 

de Teoria da Linguagem. (ABL, 2011, p. 1). 

 

A Academia Brasileira de Letras (ABL) na nota oficial, de onde foi extraído o trecho 

acima discorda das posições do MEC em relação ao livro didático “Por uma vida melhor”. A 

ABL diz ainda, na mesma nota, que o manual entregue nas escolas não auxiliará o ministro 

Fernando Haddad na melhoria da educação que ele tanto almeja. Afirmar que esse material 

não ajudará na melhoria da educação, dá-nos a impressão de incutir toda responsabilidade 

dessa melhoria nos materiais didáticos.  

Após as críticas contundentes e à exposição a que foram submetidos, a editora, o MEC 

e a autora justificaram-se em notas oficiais explicando os princípios pedagógicos da obra e os 

vínculos com os fundamentos da sociolinguística.  
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Entenda o caso 

Desde o último 12 de maio de 2011, muitas notícias, debates e artigos foram 

veiculados pelos meios de comunicação acerca de um trecho presente em 
uma página do livro ‘Por uma vida melhor’ que trata do que se denomina de 

variação linguística.  

Informações incorretas ou imprecisas foram divulgadas com base em uma 

frase retirada de seu contexto. Considerando esses equívocos, a Ação 
Educativa, responsável pela construção da proposta pedagógica da obra, 

informa que: 

O livro é destinado à EJA – Educação de Jovens e Adultos. Ao falar sobre o 
tema, muitos veículos omitiram este ‘detalhe’ e a mídia televisiva chegou a 

ilustrar VTs com salas de crianças. Nessa modalidade, é necessário levar em 

consideração a bagagem cultural do adulto para incentivá-lo a adquirir novos 

conhecimentos. Lidar com as diferenças é uma das maiores dificuldades do 
ser humano.  

 Ao se descobrir a diversidade, em muitas ocasiões, manifesta-se a tensão, a 

intolerância e, principalmente, o preconceito, que se define como uma 
postura negativa, sem fundamentos, para com as diferenças manifestadas nas 

várias dimensões da vida humana.  

Uma forma de preconceito particularmente sutil é a que se volta contra a 
identidade linguística do indivíduo e que, mesmo sendo combatido, no 

Brasil, por estudiosos da sociolinguística continua a ser relevado pela 

sociedade em geral, inclusive na escola.  

O capítulo chama a atenção para algumas características da linguagem 
escrita e para uma variedade da Língua Portuguesa (existem inúmeras 

outras): a norma culta, também conhecida como norma de prestígio. 

Pretende defender que cabe à escola ensinar as convenções ortográficas e as 
características da variedade linguística de prestígio justamente porque isso é 

valorizado no mundo do trabalho, da produção científica e da produção 

cultural. [...] 
É um direito de todos os cidadãos ter essa formação linguística competente. 

É dever da escola a responsabilidade de promover tal formação, 

especialmente dos profissionais do ensino da alfabetização e da Língua 

Portuguesa. (AÇÃO EDUCATIVA, 2011, p. 4). 

 

Apesar das explicações, jornalistas, especialistas e professores mais radicais e 

tradicionais esperavam que a obra fosse recolhida das escolas, já que para eles, além de 

ensinar os alunos a falarem “errado” a autora usou o local e momentos impróprios para 

abordar a variação linguística. 

Em contraposição, várias entidades ligadas aos estudos linguísticos e sociolinguísticos 

manifestaram-se favoráveis aos conteúdos da obra. Assim, em seus blogs, colunas de revistas 

e jornais postaram e publicaram notas de esclarecimentos, explicando os princípios 

Linguísticos que embasaram teoricamente o livro “Por Uma Vida Melhor”. Todas essas 

manifestações foram reunidas em um dossiê sobre o livro didático. 

A grande questão que se levanta de tudo isso é o fato de que as manifestações  

contrárias que foram escritas ou faladas acerca do livro refletem  o preconceito linguístico que 
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parece imperar em nossa sociedade letrada; letrada mas, ao que tudo indica, pouco consciente 

dos deveres da escola e de um professor que leciona Língua Portuguesa. 

Questionada sobre o papel dos linguistas frente à sociedade e diante dos constantes 

ataques da mídia a variações linguísticas e ao ensino de Língua Portuguesa, a professora, 

pesquisadora e sociolinguista Cláudia Roncarati (2011, p. 9) responde que “a polêmica 

reavivou ranços de preconceito linguístico contra as variedades populares” e mais à frente 

complementa que essas temáticas farão com que novos compêndios revisitando as 

contribuições dos estudos linguísticos surjam e que esse é um compromisso casual e 

emergencial. (RONCARATI, 2011). 

O ensino de Língua Portuguesa quando conduzido por professores, que saibam tratar 

teórica e metodologicamente da temática da variação linguística, sendo subsidiados por 

materiais didáticos, também coerentes com a temática, podem contribuir com a redução do 

preconceito linguístico e com um ensino ainda mais voltado para o entendimento dos 

fenômenos linguísticos. 

Incluir o assunto entre os demais que compõem uma obra didática deduz o respeito do 

autor para com as falas populares. Com esse entendimento passamos a descrever a 

metodologia de nosso trabalho para depois apresentar nossa investigação sobre as variações 

linguísticas, objeto da nossa pesquisa nos materiais didáticos do município de Balneário 

Camboriú/SC.  
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 Por que os sextos anos? 

 

 

A metodologia deste trabalho começou a ser esboçada a partir da escolha do tema e da 

pesquisa de referenciais teóricos que auxiliassem na compreensão da temática e de suas 

particularidades. Dessa forma, os referenciais da literatura cinzenta que buscamos, foram 

imprescindíveis para essa compreensão e para o desenvolvimento do projeto que segue. 

A construção deste projeto iniciou em novembro de 2011, com orientações quinzenais, 

sendo que a caracterização do material iniciou em março de 2012. Assim, nesta seção 

apresentamos a organização do trabalho no que diz respeito à coleta, amostra do material e 

procedimentos para a caracterização. 

Os materiais didáticos escolhidos para essa pesquisa são avaliados de acordo com 

questionário elaborado a partir da Lista Baseada em Análise de Materiais Didáticos (MATOS; 

CARVALHO, 1984) tendo como objetivo caracterizar a existência da abordagem da variação 

linguística e como acontece essa abordagem nesses materiais. Após aplicação do questionário 

subsidiamos esse trabalho com as categorias usadas por Luna (2000) assim, trazemos de cada 

obra o elemento biográfico, conteúdo introdutório, aspectos visuais e o conteúdo 

programático, item em que caracterizamos os fenômenos da variação quanto a aspectos 

qualitativos, classificando-os quanto aos tipos e os níveis de variações. 

 

 

3.2 Amostragem 

 

 

A amostra dessa pesquisa compõe-se de material didático, usado para os sextos anos, 

nas 14 escolas da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú/SC, em uma escola da 

rede estadual e uma escola da rede particular. Serão caracterizados, portanto quatro materiais 

didáticos, sendo três livros com um volume cada um e um livro com quatro volumes. Desses, 

dois livros são exemplares do professor e os outros dois livros exemplares do aluno. 
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Os dois livros didáticos do município foram adotados em 2011, mediante a escolha do 

PNLD, portanto são livros que já haviam passado por avaliadores do MEC para compor o 

Guia do Livro Didático.  

Esses dois livros foram distribuídos em 2011 para um total de 48 turmas de sextos 

anos, perfazendo um total de 1.295 alunos, sendo que o total de alunos do Ensino fundamental 

era de 10.202 alunos
10

. 

Os sextos anos têm um total de 5h/aula semanais de Língua Portuguesa. No estado e 

na rede particular esse número varia de 4h/aula até 6h/aula. 

Serão caracterizadas aqui as seguintes obras: 

 

 Tudo é linguagem – de Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi, editora 

Ática. 

 A Arte da Palavra – de Gabriela Rodella, Flávio Nigro e João Campos, editora AJS 

Ltda. 

 Livro – volumes 1, 2, 3 e 4 da Rede Positivo
11

. 

 Diálogo – de Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho, editora FTD. 

 

 

3.3 Instrumentos e coleta de dados  

 

 

Para a obtenção de resultados na pesquisa usamos como instrumento, questionário 

com 17 (dezessete) perguntas fechadas pelas quais os materiais didáticos foram submetidos. 

As 13 (treze) questões iniciais foram adaptadas da Lista para Análise de Materiais 

Didáticos. As outras 4 (quatro) questões foram formuladas a partir de critérios estabelecidos  

no Guia do Livro Didático 2011 (BRASIL, 2010)  e também de objetivos propostos nos PCNs 

(BRASIL, 2001)  para o ensino de Língua Portuguesa. 

Todos os materiais didáticos, que compõem o corpus de nosso trabalho, foram obtidos 

no Departamento Técnico-Pedagógico da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú e 

também com professores que atuam na rede estadual e particular de ensino e que gentilmente 

cederam os materiais para análise. 

 

                                                             
10 Dados obtidos na Secretaria de Educação de Balneário Camboriú/Departamento Técnico-Pedagógico. 
11 A Rede Positivo trabalha com 4 volumes didáticos para o ano letivo, aqui analisamos os 4 volumes.  
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3.4 Critérios das caracterizações 

 

 

As caracterizações dos materiais didáticos impressos, que são objetos dessa pesquisa 

serão feitas, inicialmente, pela Lista para Análise de Materiais Didáticos (MATOS; 

CARVALHO, 1984). Após a aplicação da lista de análise utilizaremos as categorias usadas 

por Luna (2000) verificando, assim, o aspecto biográfico, conteúdo introdutório, aspecto 

visual e conteúdo programático. Nessas categorias procuraremos evidências de fundamentos 

linguísticos e sociolinguísticos. A partir disso, classificaremos os achados em tipos e níveis de 

variações.  

Importante esclarecermos que os exemplos que irão compor nossas amostras não são 

os únicos presentes em cada uma das obras. Foram extraídos apenas alguns excertos que 

pudessem ilustrar as conclusões de nossas caracterizações ancoradas nos pressupostos da 

Linguística e da Sociolinguística Variacional e seguidas de discussões e embasamentos 

teóricos desses mesmos pressupostos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO  E DISCUSSÃO DE CADA MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

Neste capítulo apresentamos as caracterizações realizadas e seguidas das devidas 

discussões sobre os materiais didáticos que compõem o corpus de nossa investigação bem 

como a caracterização do livro “Por uma vida melhor” de Heloisa Cerri Ramos. Salientamos, 

contudo, que essa obra não faz parte dos materiais usados nas escolas de Balneário Camboriú, 

todavia consideramos esta análise oportuna para que pudéssemos compreender melhor as 

questões relativas à variação linguística que envolveram o livro "Por uma vida melhor". 

Questões essas que inspiraram nossa pesquisa e que já foram explicitadas na seção sobre a 

polêmica. 

 

 

4.1  Coleção Viver e Aprender 

 

 

Identificação da amostra: Coleção Viver e Aprender/ Por uma vida melhor; segundo 

segmento do Ensino Fundamental/ EJA. Volume 2/ multidisciplinar (Quadro 1). 

Autores: Carolina Amaral de Aguiar, Claudio Bazzoni, Denise Grinspum, Denise 

Mendes, Dulce Satiko Onaga, Fábio Fernandes Madeira Lourenço, Helena Henry Meirelles, 

Heloisa Ramos, José Carlos Fernandes Rodrigues, Maria Amábile Mansutti, Marina Marcos 

Valadão, Mirela Laruccia Cleto, Noemi Jaffe e Roberto Giansanti. 

Editora: Global
12

 

 

TÓPICO SIM NÃO 

O material ajuda a promover a aquisição de atitudes de respeito à variação 
linguística? 

X  

Os assuntos para produção textual focalizam a língua em sua diversidade? X  

Explicita os princípios linguísticos nos quais o ensino de Português deveria ou 

poderia ser baseado? 
X  

O autor (a) valoriza as línguas da minoria (indígenas)?  X 

As ilustrações valorizam as diversas culturas do país? X  

O material descreve os usos do Português oral? X  

É transmitido algum tipo de estereótipo nos trechos de leitura?  X 

Admite as incorreções do aluno como usuário da língua? X  

Ajuda a melhorar a percepção dos usuários a respeito da diversidade cultural? X  

Enfatiza as diversas manifestações inerentes à comunicação humana (gestos, X  

                                                             
12 Todas as informações a respeito da editora foram extraídas do site < www.globaleditora.com.br >. Acesso em 

09/03/012. 
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TÓPICO SIM NÃO 

oralidade, grafia)? 

Apresenta amostras realistas de Português como interação? X  

Ajuda a preparar os usuários para prevenir-se ou lutar contra o preconceito 

linguístico? 
X  

Traz sugestões de ampliação do tema da variação linguística em outras 

bibliografias? 
X  

Amplia a capacidade de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento da 

língua e da linguagem? 
X  

Aborda os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situação de uso, 

articulando-os com as diversas atividades propostas? 
X  

Os gêneros discursivos presentes na obra mostram a língua em sua dinamicidade? X  

Há coerência entre os princípios linguísticos apresentados pelo autor e o 
tratamento dado à diversidade? 

X  

Quadro 1- Características da Obra “Por uma vida melhor” 

 

A obra Por Uma Vida Melhor pertence à editora Global com assessoria da ONG Ação 

Educativa, está há 39 anos no mercado editorial, tendo como Diretor chefe Luiz Alves Júnior. 

Em 2011 a editora foi responsável por uma tiragem total de 2.948.969 obras 

totalizando R$ 21.914.332,64. 

A editora dedica-se à formação cultural dos indivíduos com a publicação de livros 

para crianças, jovens e também adultos. Em 2002 participou do programa “Biblioteca em 

Minha Casa” do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola). 

A Global dedica-se a projetos editoriais, ligados à Educação de Jovens e Adultos, 

aceleração de estudos (alfabetização) e capacitação de profissionais que atuam em bibliotecas. 

Para isso conta com alguns parceiros como, por exemplo: Instituto Ayrton Senna, ONG Ação 

Educativa, Fundo de Assistência ao Trabalhador, Ipece e a empresa WA-Corbi. Juntos 

prestam assistência educativa a 1300 municípios e cerca de 300 mil jovens e Adultos. 

  

 

4.1.1 Elemento biográfico  

 

 

Por tratar-se de uma obra multidisciplinar elencamos, aqui, somente os elementos 

biográficos da autora Heloisa Cerri Ramos responsável, na obra, pela disciplina de Língua 

Portuguesa. 
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Formação Acadêmica
13

 

Professora Licenciada em Letras Português e Inglês pela PUC de Campinas 

e pós-graduada, com especialização, pela PUC de São Paulo. 

Experiência Profissional 

• Professora aposentada de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e 

Médio da Rede estadual de Educação de São Paulo. 

• Professora do Ensino Superior de Língua Portuguesa do curso de Letras. 
• Elaboradora de questões de avaliação municipal (Itanhaém – SP), estadual 

(SARESP) e nacional (SAEB). 

• Formadora de educadores em serviço em escolas e prefeituras, em cursos 
sobre os temas: Leitura, Produção Textual, Oralidade, Sequências Didáticas, 

Projetos Didáticos e Avaliação. 

• Assessora e Consultora Pedagógica para reorientação curricular na área de 

Língua Portuguesa para escolas e prefeituras. 
• Colaboradora de revistas e sites de educação. 

• Autora de material didático para Ensino Fundamental e EJA. 

• Selecionadora do Prêmio Nacional de Educação Victor Civita Educador 
Nota Dez. 

Trabalhos Publicados 

• Projeto de Jornal da Escola, publicação do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), 1997. 

• Resenha do livro ‘Pensamento e Linguagem’, de Lev Vygotsky, publicada 

na revista Nova Escola, da editora Abril e da Fundação Victor Civita, em 

outubro de 2001. 
• Planos de Aula de Língua Portuguesa publicados em revistas – Recreio, 

Nova Escola, Carta na Escola, e publicações de educação, Veja na Sala de 

Aula, e no site http://revistaescola.abril.com.br/. 
• Livros didáticos de Língua Portuguesa para a 3ª e 4ª séries do Ensino 

Fundamental, Projeto Pitanguá, editora Moderna, 2002. 

• Coleção de Língua Portuguesa, Fundamental II, para EJA, editora Global, 
no prelo, 2007. 

Comunicação em Congressos 

• 6o Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa, IP-PUC, 1996. 

• IV SBPC JOVEM PUC, 1996. 
• 11o Congresso de Leitura do Brasil, UNICAMP, 1997. 

• Congresso de Pedagogia de Cuba, Havana, 2001. 

 

 

4.1.2 Conteúdo introdutório 

 

 

A capa do livro é marcada por uma imagem que se assemelha a uma figura ligada à 

escrita do Egito, em destaque o nome da coleção Viver, Aprender. Sob a letra A - de aprender 

- destaca-se a imagem de um lápis de escrever, tendo como plano de fundo a imagem de uma 

grande extensão de terra, o que nos leva a depreender das imagens é a escrita no tempo e no 

espaço. Logo após o título vem o subtítulo em letras um pouco menores – Por uma vida 

                                                             
13 Informações obtidas no site < http:// jornalecoteca-equipe.blogspot.com.br> .  Acesso em 02 maio 2012. 

http://revistaescola.abril.com.br/
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Melhor- com o nome dos 14 autores que assinam a obra, já que essa é multidisciplinar, ou 

seja, a obra traz, além da seção de Língua Portuguesa, seções de outras disciplinas.  

Na capa também aparecem as indicações: educação de jovens e adultos, segundo 

segmento do Ensino Fundamental, volume 2/Multidisciplinar, editora Global. Destaques, na 

capa, também são as informações de que a obra é atualizada conforme o novo acordo 

ortográfico da Língua Portuguesa e aprovada pelo MEC, pois destaca o selo de indicação da 

obra MEC- PNLD EJA 2011, 2012 e 2013; FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), Ministério da Educação, código da obra, tipo, e o impresso de venda proibida. 

Na contracapa destaca-se a conversa inicial dos autores na qual dizem que o livro é do 

aluno, que as escolas e entidades de alfabetização passaram a receber as obras do PNLD EJA, 

distribuídas pelo MEC por intermédio do FNDE após criteriosa avaliação e que o livro pode 

ser usado em qualquer lugar como material de apoio e de consulta para os estudos. 

Na apresentação os autores informam a que público a obra é destinada, os princípios 

para elaboração da coleção, as propostas de conteúdo que integram os quatro volumes da 

coleção, as abordagens das diferentes áreas do conhecimento e encerram desejando que o 

material seja um meio para aquisição de qualificação estudantil e conhecimentos 

significativos. 

O sumário está organizado em seis unidades, cada uma delas dedicada a um 

componente curricular. A unidade um (1) é de Língua Portuguesa e está dividida em quatro 

capítulos: 

 

 Capítulo 1 - Escrever é diferente de falar. 

 Capítulo 2 - Histórias, histórias e histórias... 

 Capítulo 3 - Texto de divulgação científica. 

 Capítulo 4 – A hora e a vez do leitor. 

                   

A proposta pedagógica trazida pela coleção visa um trabalho interdisciplinar, assim 

um mesmo tema pode ser retomado em componentes curriculares distintos. 
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4.1.3 Aspectos visuais 

 

 

O livro faz parte de uma coleção de quatro (4) volumes, cada volume dirigido a um 

segmento da Educação de Jovens e Adultos. Sendo vol. 1 (6
o 

ano), vol. 2 (7
o 

ano), vol. 3 (8
o 

ano), vol. 4 (9
o
 ano). Cada um desses volumes se concentra em uma temática em especial; no 

caso do vol. 2 a temática é “Por uma Vida Melhor”. 

Esse segundo volume/segundo segmento do Ensino Fundamental é composto de 288 

páginas distribuídas para as seis disciplinas. O componente curricular de Língua Portuguesa 

ocupa as 72 páginas iniciais. 

Na capa o destaque visual fica por conta dos dizeres “Viver, Aprender” em letras 

pretas e brancas sob fundo laranja. As demais informações aparecem em letras e fontes 

diferentes. Também no interior do livro, os textos são destacados por um tracejado colorido, o 

que destaca cada tema das unidades. Tabelas, mapas e figuras aparecem de forma bem 

ilustrativas e com boa visibilidade. A numeração de cada capítulo segue a sequência em 

ordem crescente cardinal e os exercícios podem ser respondidos no próprio livro, pois são 

deixados espaços em branco para as respostas. 

Cada capítulo traz boxes laterais com comando das atividades: convite à leitura, roda 

de escrita, explorando o universo textual, atividades, conhecer mais e roda de conversa. 

Também nos boxes laterais são trazidos verbetes com definições. 

 

 

4.1.4 Conteúdo programático 

 

 

O conteúdo programático é trabalhado a partir dos gêneros discursivos subsidiado por 

teorias linguísticas. Assim, as questões relativas à leitura são explicitadas por meio dos 

gêneros: poema, narrativas de aventura, biografias, diálogo, texto de divulgação científica e 

carta. Esses gêneros subsidiam as atividades da modalidade oral, como rodas de conversa, 

convite e indicação de leituras. Os assuntos trazidos podem ser ampliados nos eixos de 

incentivo “conhecer mais” e “explorando o universo textual”. 

As atividades de escrita são desenvolvidas nos eixos “diálogos com o texto”, “rodas de 

escrita” e aplicação de conhecimentos gramaticais que assim como a ortografia partem de 

forma contextualizada dos textos e nas atividades para aplicação dos conhecimentos trazidas 
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nos eixos “rodas de escrita”. Reescritas e transcrição de frases e/ou trechos e preenchimento 

de lacunas são exemplos dessas atividades. 

As produções textuais são incentivadas em diversos momentos de escrita, nos quais os 

alunos darão sequência a um texto a partir de um parágrafo inicial, criarão narrativas de 

aventura, texto científico e cartas. No capítulo um intitulado “escrever é diferente de falar” a 

autora traz uma explicação sobre a variação linguística, diferenças da língua falada e escrita 

evidenciando-se a variação diamésica. Também traz explicações sobre a norma culta e suas 

convenções e a norma popular. 

Ao explicar a importância da pontuação na língua oral e escrita “explorando o 

universo textual” a autora, na página 18, dois últimos parágrafos, usa o seguinte exemplo, 

conforme Figura 1: 

 

 
Figura 1 – Exemplo do livro “Por uma vida melhor” 
Fonte: Ramos (2009) 

 

 

Na página 22 (Figura 2), “convite à leitura” a obra traz: 
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Figura 2 – Exemplo do livro “Por uma vida melhor” 
Fonte: Ramos (2009) 

 

 

Como se pode perceber na figura 2 estão presentes aspectos da variação diacrônica. Na  

lateral,  informações sobre o autor do texto. Já na página seguinte a autora explica aspectos 

relacionados ao texto, como pode ser observado no trecho abaixo da pág. 23 (Figura 3). 
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Figura 3 – Exemplo do livro “Por uma vida melhor” 
Fonte: Ramos (2009) 

 

 

Na página 24 a autora explica: 

 

Em resumo, tudo que pode parecer erro é uma forma intencional de usar a 
língua escrita. E esse uso significa algo. 

Naturalmente existe um código convencional a ser seguido no registro da 

norma culta [...] mas ele não é o único viável, sobretudo na linguagem 
literária. (RAMOS, 2009, p. 24). 

 

Na página  38 para explicar sobre os recursos empregados para apresentar a fala e/ou 

pensamento de um personagem a autora traz o texto intitulado “Conversinha Mineira”,  assim,  

traz aspectos da variação diatópica, dialeto típico da região mineira (Figura 4).  
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Figura 4 – Exemplo do livro “Por uma vida melhor” 
Fonte: Ramos (2009) 

 

A obra traz explicações com relação à linguagem adaptada à situação comunicativa, 

isso pode ser observado nos exemplos das figuras 5 e 6: 
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 Figura 5 – Exemplo do livro “Por uma vida melhor” 
 Fonte: Ramos (2009) 
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       Figura 6 – Exemplo do livro “Por uma vida melhor” 

Fonte: Ramos (2009) 

 

 

4.1.5 Algumas considerações 

 

 

Conforme citamos em nossa introdução o livro caracterizado foi alvo de muitas 

críticas por, supostamente, ensinar em desacordo com a norma padrão. No entanto, ao 

caracterizá-lo constatamos que a obra trabalha coerentemente com os pressupostos da 

Sociolinguística e da variação, deixando apenas a desejar o fato de que não traz, neste 

volume,  questões relacionadas à língua e cultura indígenas. As autoras não desconsideram a 

norma padrão, pelo contrário mostram a sua importância. Portanto, nossa análise conjuga-se 

com o exposto pela Ação Educativa (AÇÃO EDUCATIVA, 2011, p. 4). 
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Os autores não se furtam a ensinar a norma culta. Pelo contrário, a 

linguagem formal é ensinada em todo o livro, inclusive no trecho em 

questão. No capítulo mencionado, os autores apresentam trechos 
inadequados à norma culta para que o estudante os reescreva e os adeque ao 

padrão formal, de posse das regras aprendidas. Por isso, é leviana a 

afirmação de que o livro ‘despreza’ a norma culta. Ainda mais incorreta é a 

afirmação de que o livro ‘contém erros gramaticais’, ou ainda que ‘ensina a 
falar e escrever errado’. 

 

 

A obra analisada, pois, aborda a variação linguística de forma bem elaborada e 

coerente, pontuando aspectos da língua oral e escrita. As autoras consideram aspectos da 

variação linguística, mas destacam também a importância da norma padrão. 

 

4.2  Livros
14

 da Rede Positivo 

 

 

Identificação da amostra: livros da Rede de Ensino Positivo, 6
o
 ano do ensino 

Fundamental, Língua Portuguesa, exemplar do professor, volumes 1, 2, 3 e 4 (Quadro 2). 

Autoras: Alessandra Cibelly Finkler com adaptação de Nathália Saliba Dias. 

Editora: Positivo. 

 

TÓPICO SIM NÃO 

O material ajuda a promover a aquisição de atitudes de respeito à variação 
linguística? 

X  

Os assuntos para produção textual focalizam a língua em sua diversidade? X  

Explicita os princípios linguísticos nos quais o ensino de Português deveria ou 

poderia ser baseado? 

X  

O autor (a) valoriza as línguas da minoria (indígenas)? X  

As  ilustrações valorizam as  diversas culturas do país? X  

O material descreve os usos do Português oral? X  

É transmitido algum tipo de estereótipo nos trechos de leitura? X  

Admite as incorreções do aluno como usuário da língua? X  

Ajuda a melhorar a percepção dos usuários a respeito da diversidade cultural? X  

Enfatiza as diversas manifestações inerentes à comunicação humana (gestos, 

oralidade, grafia)? 

X  

Apresenta amostras realistas de Português como interação? X  

Ajuda a preparar os usuários para prevenir-se ou lutar contra o preconceito 
linguístico? 

X  

Traz sugestões de ampliação do tema da variação linguística em outras 

bibliografias? 

X  

Amplia a capacidade de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento da 

língua e da linguagem? 

X  

                                                             
14 Popularmente denominam-se “apostilas”, mas usamos a nomenclatura “livros” por ser o termo adotado  pelas 

autoras. 
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TÓPICO SIM NÃO 

Aborda os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situação de uso, 

articulando-os com as diversas atividades propostas? 

X  

Os gêneros discursivos presentes na obra mostram a língua em sua 
dinamicidade? 

X  

Há coerência entre os princípios linguísticos apresentados pelo autor e o 

tratamento dado à diversidade? 

X  

Quadro 2 - Características dos livros da Rede Positivo 

 

Antes de passarmos as conclusões deste estudo , vamos situar o leitor no universo da 

Rede Positivo de Ensino. 

O grupo foi fundado em 1972 e atua no segmento público e privado da Educação 

Infantil à Educação Superior, por meio de 2 (dois) sistemas, o SPE (Sistema Positivo de 

Ensino) voltado para as escolas particulares e o Sistema de Ensino Aprende Brasil – voltado 

para as escolas da Rede Pública. 

A rede conta também com portal com conteúdo educacional na internet. Além do 

mercado nacional atende também Japão e Estados Unidos. As escolas que adotam o Sistema 

Positivo de Ensino contam com uma assessoria pedagógica diferenciada. Metodologicamente 

o SPE: 

 
Privilegia a integração (os conteúdos de uma série dão continuidade aos da 
série anterior, como também os conteúdos de uma disciplina são inseridos no 

aprendizado de outra disciplina). Essa metodologia se materializa no 

conjunto de materiais didáticos que a escola recebe ao adotar esse sistema de 
ensino: o Livro Didático Integrado, o CD ROM (com conteúdos 

complementares), e o portal educacional (o Portal Positivo, 

www.portalpositivo.com.br) que traz conteúdos complementares vistos em 

sala de aula. (COLÉGIO ALAMO, 2012, p. 01).  

 

 

4.2.1 Elemento biográfico 

 

 

Já nas capas dos livros não aparece nenhuma referência com relação à autoria do 

material, aparece apenas a marca da editora Positivo. O nome das autoras aparece em letras 

com fonte pequena nos dados internacionais para catalogação na publicação – Finkler, 

Alexandra Cibelly com adaptação de Dias, Nathalia Saliba,  não consta nenhuma informação 

a mais sobre a formação acadêmica das autoras. 

Em consulta na Internet também não encontramos nenhuma informação relevante 

sobre Alexandra Cibelly Finkler. Sobre Nathalia Saliba Dias encontramos a dissertação de 



52 

 

mestrado, intitulada “A construção da casa assombrada” ano de 2006. Dissertação apresentada 

como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre. Curso de Pós-Graduação em Letras, 

Área de concentração: Estudos Literários, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Universidade Federal do Paraná. Orientadora: Prof
a
 Drª. Patrícia da Silva Cardoso. 

Podemos deduzir com a falta de informações sobre as autoras, no material didático, o 

fato de que comercialmente o que vende é o nome  “Positivo” e também o fato  do material, 

em quatro volumes, fazer  parte do Sistema de Ensino Positivo, talvez por isso pouca 

relevância às autoras e consequentemente às suas formações acadêmicas e experiências na 

área de Língua Portuguesa. 

 

 

4.2.2 Conteúdo introdutório 

 

 

Os volumes analisados possuem duas páginas introdutórias com informações 

editorias mais as páginas onde estão distribuídos os conteúdos. A programação dos volumes 

está dividida sempre em dois grandes temas e os aspectos textuais são divididos em três (3) 

eixos e cada eixo subdividido em seções que organizam as unidades, conforme quadro abaixo: 

 
Eixos Seções 

Leitura e análise da Linguagem - Ouvindo e expondo ideias 

- Construindo o sentido do texto 

- Nas malhas do texto 

Estudo da Língua e da Linguagem - Nos fios da linguagem 

- Ensaios e experiências com a linguagem 

Leitura e produção textual Outras seções como: nas malhas e nos fios da 
linguagem, relacionando, comparando e 

soltando a voz. 

   Quadro 3 - Subdivisão das seções que organizam cada unidade da obra 

 

 

A primeira parte dos livros (p. 1 a p. 30) é dedicada ao projeto pedagógico, 

fundamentações acerca das concepções de ensino, organização didática, avaliação, 

programação anual, orientações metodológicas e referências, onde encontramos como autores 

consultados: Bakhtin, Faraco, Koch, Orlandi, Possenti, Rojo, Schneuwly e Dolz, autores que 

em suas obras dedicam-se ou dedicaram-se aos estudos da Linguística, Linguagem, Discurso 

e Gêneros discursivos/ textuais, o que de alguma forma já delineia a proposta de trabalho 

pedagógico e a preocupação em ensinar a norma padrão, mas não como modalidade única: 
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Nessa vertente a língua, em sua modalidade padrão deve ser abordada como 

uma das variedades possíveis, mas não a única, já que, como construto 

social, é um evento que se dá em decorrência da variação cultural dos grupos 
sociais aos quais pertence. Embora essa variação seja um fenômeno natural, 

as sociedades organizam um sistema de regras que valida uma modalidade – 

a chamada padrão – possibilitando uma relativa uniformidade em situações 

de escrita ou uso formal da oralidade. O acesso a esse padrão e o seu 
domínio constituem uma das condições centrais para a participação 

competente do sujeito na sociedade e, portanto, compromisso permanente da 

escola. (FINKLER e DIAS, 2007, p. 2). 

 

 

Na sequência as autoras continuam a explanação sobre o ensino de conteúdos e regras 

gramaticais, práticas de oralidade e escrita. 

 

 

4.2.3 Aspectos visuais 

 

Os quatro volumes são em espiral, capa dura e trazem a preocupação com o meio 

ambiente, rios e florestas; imagens com uma boa qualidade fotográfica. No verso da capa, selo 

de associado corporativo SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (Figura 7) com a 

seguinte explicação: 

 

 
Figura 7 – Verso da capa – Selo SPVS 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

Nos quatro volumes, além da indicação do número, aparece série, ano, disciplina, livro 

do professor e logomarca da editora Positivo, não aparece na capa a autoria do material.  

Também no verso aparece a tabela de equivalência de estudos nos regimes de 8 e 9 anos, e 

quadro para o horário das aulas. 
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Na página seguinte, imagem de crianças no computador com os dizeres “Recursos 

para deixar o aprendizado mais interativo e divertido”. No verso aparecem informações sobre 

o museu virtual, fábrica de textos e o site do portal Positivo. Essas informações podem 

caracterizar-se, portanto, como apelo comercial. Na sequência, além dos dados internacionais 

para catalogação aparecem também os dados editoriais e o selo de revisão conforme acordo 

ortográfico. 

Nas páginas iniciais, numeradas de 1 a 5 os livros trazem orientações metodológicas 

para o professor com informações e sugestões didáticas. 

 

 

4.2.4 Conteúdo programático  

 

 

4.2.4.1 Aspectos incoerentes com a variação linguística 

 

 

Na avaliação preliminar feita por meio da lista para análise de material didático apenas 

a questão que se refere às páginas 14 e 15, do volume um (1), e p. 16 do volume dois (2) 

podem-se considerar inadequadas. No volume um, na seção “relacionando” as autoras 

mostram um anúncio publicitário dos celulares Nokia (Figura 8), na página 15 indagam sobre 

as cores que se destacam (preto, azul e cinza) sugerem, na resposta, que a cor preta seja 

sinônimo de sofisticação e seriedade.  

 

 
Figura 8 – Anúncio publicitário Nokia Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 
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Na questão de número 3 as autoras perguntam: 

 
Suponha que os criadores de anúncio tivessem escolhido um rapaz jovem, 

vestindo uma camiseta laranja com grandes flores cor-de-rosa, despenteado e 

com mechas no cabelo. No caso você acha que o público - alvo seria o 
mesmo? Explique. (FINKLER; DIAS, 2007, p. 15). 

 

Na resposta sugerida temos que: 

 
Não. Ao criar um anúncio publicitário, o anunciante tenta provocar a 
identificação do consumidor com o produto. O modelo desse anúncio foi 

escolhido para que empresários bem-sucedidos pudessem se identificar com 

ele. Aproveite esse momento para discutir os estereótipos. Por exemplo, 

atribui-se, normalmente, status de grande empresário, homem sério, àqueles 
que usam terno e gravata. Outro exemplo são os anúncios de margarina que 

mostram sempre uma família feliz, sem problemas e uma mãe satisfeita, 

bem-humorada e bem-arrumada. . (FINKLER; DIAS, 2007, p. 15). 
 

 

Essa questão exemplificada, embora pareça sutil, pode carregar consigo um jogo 

simbólico de discriminação e perpetuação de estereótipos, pois pela maneira como se 

formulou a questão 2, parece-nos que ao sugerir a escolha de um rapaz com as características 

citadas para um anúncio publicitário, embora as autoras aconselhem o trabalho de discutir os 

estereótipos, na própria questão, ideologicamente,  já está explícito o estereótipo de um rapaz  

descuidado de sua aparência e de suas vestimentas, o que acaba inferindo  um caráter  

“brega”, cafona  e de mau gosto,  características essas, normalmente, atribuídas a pessoas com 

menor poder aquisitivo. 

  Na questão anterior as autoras já haviam atribuído à cor preta as qualidades de 

sofisticação e seriedade. Quando, aqui sugerem a mistura de cores (laranja com flores cor-de-

rosa) implicitamente estão desqualificando o possível protagonista do anúncio. 

No volume dois, página 16, com a intenção de mostrar o público a que se destina a 

publicidade, aparece uma propaganda em que um dos destaques é para a seguinte manchete 

“É tanta historinha engraçada que vão ouvir suas risadas até lá na roça” (Figura 9). A 

propaganda é para as revistinhas da turma da Mônica e em tamanho maior aparece a 

revistinha do Chico Bento, personagem que nas historinhas representa o homem do interior. 

Mais uma vez a questão dá margem ao estereótipo do tipo caipira que fala “errado” e que por 

isso torna-se motivo de risadas até lá na roça. 
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Figura 9 – Propaganda para revistinha da “Turma da Mônica” – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

 

4.2.4.2 Aspectos da variação linguística presentes na obra 

 

 

VOLUME 1 

Na p. 2 em ouvindo e expondo ideias as autoras iniciam com a seguinte pergunta: Para 

que ensinar Língua Portuguesa a quem já conhece a própria língua? (Figura 10). Pertinente a 

pergunta, já que pode oportunizar a discussão em torno da aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 
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Figura 10 – Aspectos da variação linguística – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

Nas questões seguintes o aluno é levado a responder oralmente sobre os gêneros 

produzidos em cada ocasião. As ilustrações da atividade oral mostram cartas e manchetes das 

capas de jornal de diversos estados: Sergipe, Maranhão, Rio Grande do sul, São Paulo... O 

que de certa forma, infere a valorização da diversidade geográfica de nosso país, enfatizando, 

portanto, a variação diatópica. 

Na p. 6, a questão de número 5 faz referência à variação diafásica, nível semântico da 

língua - adaptação da linguagem à situação de nível formal e informal/ transformação de um 

texto publicitário sério para um evento engraçado. 

Na p. 7, atividades do eixo – Estudo da Língua e da Linguagem, na seção - nos fios da 

linguagem - o exercício envolve a variação diastrática, nível semântico na palavra polissêmica 

– pulso (Figura 11). 
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Figura 11 – Exercício envolvendo a variação diastrática – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

Um dos textos que embasa a lição desse primeiro volume traz à tona a questão da 

variação externa da língua, variável classe social. A questão enfatiza a conta telefônica de 

grandes empresas em comparação com um cartão telefônico para orelhão que se destina a 

pessoas com menor poder aquisitivo, destacando a função do texto para a conscientização das 

pessoas para o uso do telefone público. Na atividade também se destaca a palavra “orelhão” e 

sua polissemia. Nessa perspectiva trabalha com a variação diastrática, nível semântico (Figura 

12). 
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Figura 12 – Exemplo orelhão – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

As questões dos gêneros discursivos, envolvidos nas experiências de linguagem, 

procuram situar os alunos nos contextos em que estão circundadas, para quem se destinam e 

com que finalidade. Essas questões sugerem ampliação da competência discursiva e 

adaptabilidade da língua a cada situação. As atividades de prática da oralidade são 

incentivadas tanto nesse primeiro volume como nos volumes 2, 3 e 4. 

Na página 15, questão 2, as autoras colocam uma questão de variação de fatores 

externos com a indicação de público alvo, faixa etária, classe social e poder aquisitivo a que 

se destinariam as imagens e a alta tecnologia empregada. 

Nas páginas 25 e 26 a atividade é com manchetes de jornais de vários estados (Figura 

13), dirigidos a diversos tipos de público, não são priorizados os de grande circulação ou os 

dirigidos a um público mais seleto. Na sequência (Figura 14) trabalha-se com os provérbios 
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populares e sua linguagem, demonstrando que, se caso fossem usados em textos jornalísticos, 

poderiam apresentar algum tipo de julgamento de valor. 

 

 
Figura 13 – Manchetes diversas de jornais – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 
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Figura 14 – Provérbios populares e sua linguagem – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

Na obra, em nenhum momento, as autoras se referem aos desvios da linguagem com 

expressões como “certas” e “erradas”, os alunos são orientados para a correção  com 

reescritas de produções textuais em relação à adaptabilidade ao contexto e ao público a que se 

destinam (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Reescritas de produções textuais – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 



62 

 

VOLUME 2 

O destaque fica na unidade três (3) que trabalha com a temática “Histórias contadas e 

cantadas pelo povo” sob a perspectiva da análise do discurso respeitando as variações 

linguísticas e buscando preservar os valores históricos e culturais presentes nas histórias com 

personagens como Pedro Malasartes e Robin Hood. 

As atividades seguem os mesmos padrões do volume 1. 

 

VOLUME 3 

Esse volume destaca na unidade “Brinquedo é coisa séria” o trabalho com entrevista, 

antes, porém, sugere para o professor a leitura de um trecho, extraído de um artigo escrito por 

Dolz e Schnewly em que eles explicam esse gênero jornalístico.  

Na página 42 a proposição de produção textual trabalha com a variação diafásica, com 

ênfase no nível de variação estilístico-pragmática. Segue a página da atividade (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Atividade – variação diafásica – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 
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VOLUME 4 

Na unidade 7 “Uma viagem ao passado” são evidenciadas diferenças e mudanças 

decorridas no tempo (variação diacrônica). Já na página 3, o texto “Tempo de infância” 

(Figura 17), de Daniel Munduruku traz a possibilidade de se trabalhar com as diferenças 

culturais do dia a dia de uma comunidade indígena. 

 

 
Figura 17 – Tempo de infância – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 
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O destaque deste volume está na unidade 8 “Uma língua, vários falares” em que as 

autoras abordam a variação linguística sob os enfoques do tempo (variação diacrônica) e do 

espaço (variação diatópica). Exemplos (Figuras 18 e 19): 

 

 
Figura 18 – Exemplo de variação diacrônica – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 
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Figura 19 – Exemplo de variação diacrônica – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

Na página 36, 37 e 38 destacam-se as variações diatópicas e o nível fonológico 

(Figuras 20 e 21): 

 

 
Figura 20 – Variações diatópicas – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 
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Figura 21 – Variações diatópicas – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

 

E aqui na página 38 atividades em que se destacam as variações diafásicas e 

diatópicas, nível semântico e estilístico-pragmático (Figura 22). 
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Figura 22 - Variações diafásicas e diatópicas – Livro “Positivo” 
Fonte: Finkler e Dias (2007) 

 

Na unidade é bastante considerada “a reflexão acerca de algumas possibilidades de 

registro da modalidade oral da língua, em virtude das características do texto e das intenções 

do autor” (FINKLER; DIAS, 2007, p. 3). 
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4.2.5 Algumas considerações  

 

 

Respondendo as questões de nossa pesquisa, o material didático caracterizado e usado 

por uma escola particular de Balneário Camboriú aborda a variação linguística obedecendo, 

assim as orientações dos PCNs que norteiam a prática de ensino de Língua Portuguesa e o 

respeito às variedades linguísticas em sala de aula.  

Com base na obra, podemos dizer que os princípios encontrados em Bakhtin (1992), 

em que a língua e os gêneros discursivos são vistos como práticas sociais,  estão presentes nas 

questões gramaticais que não aparecem aleatoriamente, estão inseridas no contexto levando o 

aluno a adaptar a língua a suas diversas circunstâncias, situações e interlocutores. A gramática 

normativa também aparece, porém é contrastada com a gramática textual. 

Podemos também constatar que as autoras trouxeram a temática da variação 

linguística, nos textos e questões, respeitando os diversos enfoques da Linguística e da 

Sociolinguística possibilitando ao aluno uma possível ampliação da capacidade de leitura, 

escrita e oralidade sem desrespeitar outras formas de manifestações linguísticas. 

Para apontarmos a única ressalva que fazemos com relação ao material analisado 

trazemos o alerta de Soares (2003, p. 41) quando diz que certos preconceitos sociais que 

valorizam certas regiões, contextos e grupos em relação aos outros podem levar a leigos e 

especialistas a atribuir superioridades a certos dialetos, com isso criando estereótipos 

inaceitáveis linguisticamente. As duas situações, citadas no corpo deste trabalho e que 

envolvem imagens publicitárias, embora não propositalmente, podem inferir estereótipos e 

difundir ainda mais ideias preconceituosas de que somente o “bem arrumado” fala bem e de 

que a pessoa do interior fala mal e por isso pode ser motivo de risos e chacotas na cidade e 

“até” (limite espacial) no campo. 

 

 

4.3 Livro  Diálogo 

 

 

Identificação da amostra: Diálogo – Edição renovada/Língua Portuguesa – 6
o 

ano – 

Exemplar do aluno (Quadro 4). 

Autores: Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho (BELTRÃO; GORDILHO, 2009). 

Editora: FTD. 
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TÓPICO SIM NÃO 

O material ajuda a promover a aquisição de atitudes de respeito à variação 

linguística? 

X  

Os assuntos para produção textual focalizam a língua em sua diversidade? X  

Explicita os princípios linguísticos nos quais o ensino de Português deveria 
ou poderia ser baseado? 

X  

O autor (a) valoriza as línguas da minoria (indígenas)? X  

As ilustrações valorizam as  diversas culturas do país? X  

O material descreve os usos do Português oral? X  

É transmitido algum tipo de estereótipo nos trechos de leitura? X  

Admite as incorreções do aluno como usuário da língua? X  

Ajuda a melhorar a percepção dos usuários a respeito da diversidade 

cultural? 

X  

Enfatiza as diversas manifestações inerentes à comunicação humana 

(gestos, oralidade, grafia)? 

X  

Apresenta amostras realistas de Português como interação? X  

Ajuda a preparar os usuários para prevenir-se ou lutar contra o preconceito 
linguístico? 

X  

Traz sugestões de ampliação do tema da variação linguística em outras 

bibliografias? 

X  

Amplia a capacidade de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento 
da língua e da linguagem? 

X  

Aborda os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situação de 

uso, articulando-os com as diversas atividades propostas? 

X  

Os gêneros discursivos presentes na obra mostram a língua em sua 
dinamicidade? 

X  

Há coerência entre os princípios linguísticos apresentados pelo autor e o 

tratamento dado à diversidade? 

X  

Quadro 4 - características do livro “Diálogo” edição renovada 

 

 

A Editora FTD pertence aos irmãos maristas, possui mais de 100 anos de experiência 

em livros didáticos e infanto-juvenis. Atua no mercado editorial com cerca de 4 mil obras 

publicadas e 100 autores catalogados. Em 2011 a editora foi responsável pela distribuição de 

397. 654 exemplares da coleção Diálogo, edição renovada, 6
o 
ano, o que totalizou um custo de 

R$ 2.684.164,50. 

 

 

4.3.1 Elemento biográfico 

 

 

Eliana Santos Beltrão é Graduada em Letras pela Universidade Federal da Bahia, com 

especialização em Linguística textual. Professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação 

no Ensino Fundamental e Médio. Em consulta à plataforma Lattes não foi encontrada 

nenhuma informação a mais. Tereza Gordilho é Graduada em Psicologia pela Universidade 
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Federal da Bahia, tem Curso de especialização em Psicopedagogia clínica e institucional pelo 

Instituto Sedes Sapientiae. É Psicóloga na área educacional. Não há nenhum registro da autora 

na plataforma Lattes. 

 

 

4.3.2 Conteúdo introdutório 

 

 

A obra destaca na capa o título “Diálogo”. Importante, aqui, trazer o significado 

etimológico da palavra – diálogo
15

 – “A origem da palavra DIÁLOGO está nas raízes gregas 

“dia”, que significa “através de”, e “logos”, que quer dizer “significado”. Ou seja, o vocábulo 

diálogo refere-se ao encontro das pessoas por meio dos significados que compartilham para 

compreenderem verdadeiramente umas às outras e estabelecerem um padrão de convivência 

alicerçado no respeito mútuo”. Em letras com fontes diferentes aparecem as demais 

informações: edição renovada, Língua Portuguesa, Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho 

(BELTRÃO; GORDILHO, 2009). 

No canto superior esquerdo escrito em fonte menor – coleção Diálogo. Ainda na capa 

temos a indicação de série/ano – 6
o 

ano, logomarca da editora FTD e o selo de aprovação 

PNLD 2011, 2012 e 2013 com a informação de “venda proibida” escrita em letras vermelhas. 

No verso da capa as autoras dirigem-se aos alunos solicitando para que cuidem bem do 

livro e que a colaboração deles é importante. Logo abaixo dessa informação aparece um 

quadro para que os alunos possam escrever o nome da escola, nome do aluno e o ano, sendo 

que os espaços para nome do aluno e o ano aparecem em branco três vezes supondo que o 

livro nos próximos três anos possa ser usado por três alunos diferentes. Essa estratégia dá uma 

ideia de pertencimento do material ao aluno e junto com as solicitações das autoras fazem 

com que o aluno perceba que o material é dele, no momento, mas que será de outro aluno no 

próximo ano e, por isso merece ser cuidado. 

Na folha de rosto, além das informações da capa que são repetidas, consta um resumo 

biográfico das autoras, nome da cidade em que a obra foi editada, edição e ano. No verso da 

folha de rosto estão os dados internacionais de catalogação na publicação. 

                                                             
15 Definição disponível em < http://www.escoladedialogo.com.br/reflexoes.asp?id=5>. Acesso em: 11 maio 

2012. 

http://www.escoladedialogo.com.br/reflexoes.asp?id=5
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4.3.3 Aspecto visual 

 

 

A obra, composta de um único volume com 304 páginas, mais informações adicionais, 

é apresentada na cor azul, laranja e salmão; na imagem destaca-se um telefone e, o que nos 

parece, ondas de transmissão, o que deduzimos pelo título da obra, pela etimologia da palavra 

Diálogo e pela imagem é o Diálogo encurtando distâncias entre as pessoas, via suporte 

telefônico. 

O livro é bem ilustrado e as imagens, de boa qualidade, lembram a infância, 

adolescência, personagens de histórias, de lendas e do folclore nacional. 

O tipo de letra e a fonte usada pelas autoras facilitam bastante a leitura, além disso, o 

cuidado que tiveram em colocar as informações importantes em boxes coloridos, com letras 

em negrito e também em boxes laterais na cor laranja, pode facilitar a compreensão dos 

assuntos pelos alunos. Quase todas as unidades trazem tirinhas animadas e coloridas, o que 

talvez seja uma forma de tornar as atividades mais prazerosas, assim como as indicações de 

leituras, pesquisas em sites e biografia de autores cujas obras fazem parte da coleção. 

 

 

4.3.4 Conteúdo programático  

 

 

A coleção Diálogo está dividida em 7 (sete) módulos temáticos que iniciam sempre 

com um texto. Cada módulo traz outros 2 (dois) ou 3 (três) textos a serem trabalhados e 

privilegia alguns eixos para desenvolvimento dos conteúdos: jogando com a imaginação, 

trabalhando a gramática, conversando sobre linguagens, trabalhando a ortografia, produzindo 

textos, ampliando tema, trabalhando a linguagem, comparando os textos e dialogando com as 

imagens. 

A obra traz uma diversidade de gêneros, embora em alguns momentos eles apareçam 

fragmentados. Charges, quadrinhos, diário, blog, conto, relato, reportagem, relato de 

memórias, tradição oral, anúncio publicitário, texto explicativo, poema, texto instrucional de 

autoria de escritores como: Fernando Sabino, Darcy Ribeiro, Orlando Villas Bôas, Ulisses 

Tavares, Drauzio Varella, Sérgio Capparelli, Carlos Drummond de Andrade, Florbela 

Espanca, Ferreira Gullar entre outros. 
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4.3.4.1 Aspectos incoerentes com a temática da variação linguística 

 

 

Enfoque nos conhecimentos gramaticais: 

 

Com o advento dos gêneros discursivos e as teorias de Mikhail Bakhtin as aulas de 

Língua Portuguesa passam a ter um novo significado, assim o foco não é mais a gramática 

conceitual, mas a gramática operacional e reflexiva partindo das produções de usos sociais da 

linguagem. Em outras palavras, o estudo gramatical parte do texto como enunciado. 

Na coleção analisada a gramática aparece como foco do conhecimento, o estudo das 

palavras ou expressões partem da identificação no texto, para o conceito, do conceito para a 

classificação, da classificação para os exercícios, isso pode ser observado na seção 

“Trabalhando a Gramática” estudo dos substantivos que vai da página 82 a página 88 (Figuras 

23 a 25). 

 

 
Figura 23 – Trabalhando a gramática – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 
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Figura 24 – Trabalhando a gramática – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

 

 
Figura 25 – Trabalhando a gramática – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

 

Pouca ênfase em língua, linguagem e cultura afrodescendente: 

 

Por sermos um país multicultural e por ser o livro didático suporte para transmissão da 

identidade histórica, étnica e cultural, na perspectiva da variação linguística, os falares dos 

muitos povos aparecem nas diversas modalidades discursivas de forma que não sejam 
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privilegiadas somente as contribuições das culturas europeias. No livro “Diálogo” a referência 

à língua e cultura dos povos afrodescendentes é discreta. Na página 289, como se verifica pela 

própria chamada da página, “Trabalhando a Gramática” é a única referência direta a esses 

povos e se faz por intermédio de um fragmento textual em que o objetivo é o estudo dos 

verbos e não da colaboração etnolinguística na constituição do nosso idioma (Figura 26). 

 

 
Figura 26 – Trabalhando a gramática – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

  

Pouca ênfase em atividades da modalidade oral: 

 

Na coleção analisada as atividades de prática da oralidade são pouco priorizadas, 

embora em alguns momentos sejam mostradas as diferenças dessa modalidade para a 

modalidade escrita. 

 

Texto publicitário com margem a estereótipo e preconceito racial e social: 
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Vejamos a seguir o exemplo da página 190 (Figura 27). 

 

 
 Figura 27 - Imagem sujeita a estereótipos e preconceitos – Livro 

“Diálogo” 
 Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

 

 

4.3.4.2 Aspectos da variação linguística presentes na obra 

 

As questões de leitura são incentivadas pela ampliação das diversas modalidades 

discursivas destinadas aos alunos. Nelas são sugeridas ampliação do assunto e uma pequena 

biografia dos autores de causos, contos e crônicas com personagens representando pessoas de 

todos os cantos do nosso país e do mundo, aqui se evidencia, portanto, a variação diatópica. 

A modalidade da língua escrita é trabalhada nesta obra tanto pelo desenvolvimento das 

atividades ortográficas e/ou gramaticais, ou pelas propostas de produção textual que 

oportunizam o contato com as variações diafásicas e diamésicas. 
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Da página 141 a 150 é trabalhada a prática da modalidade oral numa proposta do livro 

falado: de boca em boca, proporcionada aos alunos por intermédio da coleta, contação, 

audição, estudo, seleção e gravação das histórias (Figura 28).  

 

 
Figura 28 – História de boca em boca – trabalhando a oralidade – Livro 

“Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

 

A obra traz temas relacionados à preservação da natureza e o papel de cada um, tema 

do módulo 4 do livro. A variação diatópica está presente nessa temática quando aparecem 

duas histórias atuais envolvendo os povos indígenas. Uma envolvendo um garoto de São 
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Paulo que visitou uma aldeia indígena conhecendo o dia a dia da população e a outra, um 

texto em que Orlando Villas Bôas elabora um retrato da sociedade indígena brasileira, com 

experiências que teve convivendo com os índios. 

Nas seções intituladas “conversando sobre linguagens” as autoras explicam questões 

relacionadas à variação linguística, como nos exemplos abaixo (Figuras 29 e 30). 

 

 
Figura 29 – Explicações sobre a variação linguística – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 
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Figura 30 – Variação linguística e condições de produção textual – livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 
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Também com relação à variação linguística aparecem na obra alguns boxes laterais 

com informações. A seguir seguem alguns exemplos (Figura 31). 

 

Figura 31 - Mais explicações sobre a variação linguística e influências extralinguísticas – Livro 
“Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

 

Após as seções gramaticais as autoras trazem aspectos das variações diamésicas e 

diafásica, ou seja, diferenças da modalidade falada para modalidade escrita e também dos 

usos em situações formais e informais (Figuras 32 e 33). 
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Figura 32 – Exemplo da variação diamésica – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 

 

 
Figura 33 – Exemplo da variação diafásica – Livro “Diálogo” 
Fonte: Beltrão e Gordilho (2009) 
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4.3.5 Algumas considerações 

 

 

O que pudemos constatar com relação ao enfoque da variação linguística na obra 

“Diálogo” a partir da aplicação do questionário e da exploração visual e leitora de cada página 

é que essa atende parcialmente às abordagens da Linguística e da Sociolinguística, visto que 

houve a preocupação das autoras em trazer a temática da variação nos aspectos 

extralinguísticos (diastráticas, diamésicas e diafásicas) presentes nas diversas modalidades 

textuais, nas explicações dos usos da modalidade escrita e falada, adequação a cada situação e 

também nas seções em que aparecem em destaque, nos boxes, explicações relativas à 

linguagem empregada pelos usuários da língua. Nesses aspectos a obra está em consonância 

com:  

 
O desenvolvimento de atitudes, competências e habilidades envolvidas na 

compreensão da variação linguística e no convívio democrático com a 

diversidade dialetal, de forma a evitar o preconceito e valorizar as diferentes 

possibilidades de expressão linguística.  (BRASIL, 2010, p. 20). 
 

 

No entanto, ao lado dessa tendência apontamos nos próximos três parágrafos aspectos 

que vêm de encontro com os princípios da Sociolinguística. 

As seções gramaticais priorizam a normatização dos conceitos seguindo a seguinte 

ordem: identificação das sentenças gramaticais no texto, conceito morfológico e /ou sintático, 

classificação e exercícios de aplicação das regras prescritas com pouca oportunidade para 

abstração dos conhecimentos linguísticos.  

Os aspectos variacionais da cultura e língua dos povos afrodescendentes são 

abordados de forma singela já que o texto sobre a Irmandade da Boa Morte: mulheres negras 

que fundaram o primeiro movimento feminista no Brasil,  é usado mais como pretexto para 

estudo de verbos do que propriamente com a intenção de explorar aspectos linguísticos e/ou  

de conscientização para a língua e cultura afro.  

A atividade da página 190 – Dialogando com a imagem – e o título “Feios, sujos e 

malvados” pode dar dupla interpretação. A imagem refere-se aos pés que chutam a bola, mas 

a escolha dos adjetivos feios, sujos e malvados, mais a imagem do círculo (pés negros) pode 

dar  margem ao estereótipo de pessoas negras, de classes menos favorecidas financeiramente, 

sujas, feias e malvadas. Expressões que podem contribuir com estigmas e preconceitos em 

sala de aula. 
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O que foi explicitado nesses três últimos parágrafos apontam aspectos em desacordo 

com o tratamento da variação linguística, essa tendência é apontada em Coelho (2007, p. 141) 

“Alguns autores apresentam o tema de forma superficial, outros se limitam a expor o tema em 

um capítulo apenas e, nos capítulos seguintes, ‘esquecem’ o assunto, principalmente nos 

exercícios gramaticais”. Por essa razão, ainda há ajustes a serem feitos na obra para que ela 

atenda coerentemente os aspectos da variação linguística. 

 

 

4.4 Livro  Português a Arte da Palavra 

 

 

Identificação da amostra: Português A Arte da Palavra – 6
o 

ano - Exemplar do aluno 

(Quadro 5). 

Autores: Gabriella Rodela, Flávio Nigro e João Campos 

Editora: AJS 

A editora AJS
16

 é uma empresa brasileira e tem sua sede no bairro do Brás em São 

Paulo/SP. Em 2011 foram adquiridos 341.780 exemplares do livro do sexto ano totalizando 

um custo total de R$ 2.737.657,80. 

TÓPICO SIM NÃO 

O material ajuda a promover a aquisição de atitudes de respeito à variação 

linguística? 

X  

Os assuntos para produção textual focalizam a língua em sua diversidade? X  

Explicita os princípios linguísticos nos quais o ensino de Português deveria ou 

poderia ser baseado? 

X  

O autor (a) valoriza as línguas da minoria (indígenas)? X  

As  ilustrações valorizam as  diversas culturas do país? X  

O material descreve os usos do Português oral? X  

É transmitido algum tipo de estereótipo nos trechos de leitura? X  

Admite as incorreções do aluno como usuário da língua? X  

Ajuda a melhorar a percepção dos usuários a respeito da diversidade cultural? X  

Enfatiza as diversas manifestações inerentes à comunicação humana (gestos, 

oralidade, grafia)? 

X  

Apresenta amostras realistas de Português como interação?  X 

Ajuda a preparar os usuários para prevenir-se ou lutar contra o preconceito 
linguístico? 

X  

Traz sugestões de ampliação do tema da variação linguística em outras 

bibliografias? 

X  

Amplia a capacidade de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento da 
língua e da linguagem? 

 X 

                                                             
16 Dados disponíveis em < http://www.editoraajs.com.br/quem_somos.html> . Acesso em: 02 set. 2012. 

 

http://www.editoraajs.com.br/quem_somos.html
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TÓPICO SIM NÃO 

Aborda os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situação de uso, 

articulando-os com as diversas atividades propostas? 

X  

Os gêneros discursivos presentes na obra mostram a língua em sua dinamicidade? X  

Há coerência entre os princípios linguísticos apresentados pelo autor e o 
tratamento dado à diversidade? 

X  

Quadro 5- Caracterização do livro Português a Arte da Palavra 

 

 

4.4.1 Elemento biográfico 

 

 

Na página de rosto do livro encontramos um breve resumo biográfico dos autores, 

onde consta que Gabriela Rodella é graduada em português e Alemão e licenciada em 

Português pela USP (Universidade de São Paulo). Mestre em Linguagem e Educação pela 

faculdade de Educação da USP. Já Flávio Nigro é Graduado em Jornalismo e comunicação 

Social pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). João Campos é 

Graduado em Português pela USP, professor da rede particular de ensino da cidade de São 

Paulo. 

Na pesquisa que fizemos na plataforma Lattes adquirimos ainda as seguintes 

informações: A autora Gabriela Rodella desenvolveu em 2009 pesquisa de doutorado sobre 

leituras literárias de adolescentes. Tem experiência na área de Educação, com ênfase no 

ensino de Leitura e Produção de Textos, Literatura e Língua Portuguesa, atuando 

principalmente nas seguintes áreas: produção e edição de material didático para o ensino 

básico; ensino de leitura e produção de textos; ensino de literatura; formação de professor. Os 

autores Flávio Nigro e João Campos não possuem seus dados inseridos na plataforma Lattes. 

 

 

4.4.2 Conteúdo introdutório 

 

 

O material didático traz na capa o título “Português – A arte da palavra” subentende-

se, já pelo título da obra, que os autores dão destaque à palavra, que se origina do latim 

parábola, que por sua vez se originou do grego parabolé e à qual podemos definir como sendo 

o conjunto de letras ou sons de uma língua associada à ideia desse conjunto. Essa visão de 

estudar a palavra é uma tendência que predomina ao longo de toda obra.  
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Em letras com fontes diferentes e cores que se intercalam entre verde, azul e vermelho 

as demais informações como nomes dos autores, série/ano, selo do PNLD, indicações de 

venda proibida e livro não consumível. Diferente de outras obras a capa não traz a informação 

de atualização segundo novo acordo ortográfico. 

A folha de rosto segue o padrão de outras obras aprovadas pelo MEC. Na sequência os 

autores trazem um convite aos alunos, no entanto, não mencionam o estudo das “palavras”, 

mas destacam “uma viagem pelo universo dos textos”. (Figura 34). 

 

 
Figura 34 – Convite em que os autores se referem a uma viagem pelo 

universo dos textos. Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 
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O volume caracterizado traz da página cinco à página sete informações bem coloridas 

e chamativas intitulada “Conheça seu livro” onde expõe uma explicação detalhada para o 

aluno de cada subdivisão dos capítulos. O sumário está dividido em sete capítulos principais e 

cada capítulo traz como destaque o estudo de um gênero discursivo ou de um suporte textual. 

A partir desse estudo seguem: leitura, discussão, curiosidades, estudo do texto, língua em uso, 

gramática em ação, mão na massa, leitura da arte e multimídia. Essa ordem não é seguida 

rigorosamente. 

O capítulo inicial é dedicado ao estudo do próprio livro: informações quanto à história  

e compreensão das informações da capa, contracapa e orelhas. 

 

 

4.4.3 Aspectos visuais 

 

 

O volume do sexto ano segue o padrão de encadernação, com papel de boa qualidade. 

São 240 páginas mais as informações adicionais que acompanham a obra. As cores dão 

destaque ao título e a foto ilustrativa é de autoria de Jan Macdonald, intitula-se Venezianas e 

foi pintada em 2004. Não nos parece uma imagem muito apropriada para um livro de Língua 

Portuguesa. Embora a imagem maior seja de um adolescente leitor, a postura não está 

adequada para um estudo proveitoso já que a cabeça do adolescente se apoia sobre uma das 

mãos. Na imagem projetam-se sombras de venezianas, o que provavelmente dá o nome à 

pintura. Por tratar-se de uma empresa brasileira a editora AJS poderia, quem sabe, ter usado a 

imagem de um pintor brasileiro, o que valorizaria ainda mais nossa arte e cultura (Figura 35). 
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Figura 35 – Capa do livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

 

O livro é bem ilustrado e composto por obras de arte, charges, boxes laterais com 

informações importantes, gravuras, muitas indicações de leitura com informações de autores e 

pesquisa multimídia. Todas as imagens são de excelente qualidade e as letras coloridas são 

usadas em todo livro com fontes menores e maiores facilitando a leitura e a visualização. 

 

 

4.4.4 Conteúdo programático  

 

 

A obra dividida em sete (7) capítulos inicia sempre com o estudo de um gênero 

discursivo ou de um suporte textual. Os gêneros privilegiados nesta obra são: fábulas, cartas, 

poemas, narrativas mitológicas e notícias. Nos capítulos um (1) e três (3) o estudo parte dos 

seguintes suportes textuais: livro, dicionário e enciclopédia. 

Os gêneros são trabalhados com suas variações, por exemplo, no estudo das fábulas 

encontramos seis fábulas ao longo do desenvolvimento das atividades. No estudo a partir das 

cartas temos seis textos a serem lidos com modalidades e assuntos diferentes em cada uma. 
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Após a apresentação de cada gênero os autores trazem alguns recursos que podem ser 

utilizados na sua produção escrita. 

 

 

4.4.4.1 Aspectos incoerentes com a variação linguística 

 

 

Ênfase no estudo das classes gramaticais: 

 

Nas perspectivas propostas na PCSC (SANTA CATARINA, 1998) a análise 

gramatical com exercícios padronizados, segundo a norma padrão, é substituída por exercícios 

de análise linguística. Dessa forma, as atividades epilinguísticas devem antecipar toda e 

qualquer atividade metalinguística. Essa tendência não é o que se observa na obra analisada. 

Nas seções “gramáticas em uso” os autores definem cada palavra como sendo um tijolo da 

grande construção denominada de classe de palavras ou classe gramatical. 

Durante toda obra as palavras são estudadas segundo a classe a que pertencem, assim 

seguem-se as definições, classificações e atividades. Essas atividades têm como fio condutor 

um pequeno fragmento textual, verbete, estrofes de poemas etc. partindo de uma perspectiva 

de gramática contextualizada, mas logo em seguida sucedem-se as explicações exaustivas de 

uma gramática transmissiva (Figura 36). 
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Figura 36 – Exemplo de comando de alguns exercícios gramaticais – Livro 

“A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Na obra são estudadas todas as dez classes de palavras com exercícios que priorizam a 

estrutura da língua. São exercícios que têm como comandos principais a classificação e 

identificação de termos gramaticais sucedidos por exercícios de reescrita e transcrição, a partir 

de fragmentos textuais, de palavras que correspondem à classe gramatical em estudo no 

capítulo. Essas atividades seguem a percepção de linguagem como expressão do pensamento 

desvinculando as regras da gramática internalizada. A obra, portanto dá ênfase à gramática 

normativa prescritiva (Figura 37), pois trabalha com as regras de uso padrão de cada palavra 
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priorizando a língua escrita em detrimento da língua falada tendência que também é apontada 

em Lima (2005, p. 119): 

 
Os livros didáticos costumam trabalhar as classes gramaticais dando ênfase a 

aspectos conceituais, classificatórios, identificatórios e prescritivos. É 

privilegiada, pois, a exposição de conteúdos gramaticais e a exploração de 
atividades metalinguísticas. 

 

 
Figura 37 – Gramática em ação – classe de palavras em estudo na obra – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Com essa tendência, a ampliação da capacidade de reflexão sobre as propriedades e o 

funcionamento da língua e da linguagem ficam restritas a um conjunto de normas que, nessa 

visão são necessárias para um bem falar e escrever. No entanto, Pernambuco e Figueiredo 

(2011, p. 157) ao preconizarem que o ensino de gramática se faça de forma dialógica 

fundamentam: 

 
As unidades de ensino devem ter como alvo não o saber gramatical, mas o 
modo como o aprendizado dessas formas pode entrar no jogo da interação, 

como eles podem deixar de ser apenas elementos formadores de frases, para 

se tornarem elementos vivos dos enunciados. 

 

Oralidade pouco trabalhada: 
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A obra traz pouquíssimas atividades de desenvolvimento da capacidade da linguagem 

oral embora em alguns momentos traga dicas para leitura em voz alta como entonação, 

qualidade da voz e respiração, a oportunidade de aplicação dessas dicas se dá apenas nas 

apresentações em sala de aula, não configuram situações de uso público da oralidade (Figura 

38). 

 

 
Figura 38 – Condições para leitura em voz alta – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

 

Nos critérios específicos da disciplina de Língua Portuguesa o Guia do Livro Didático 

(BRASIL, 2010, p. 22) traz que: 

 

A linguagem oral, que o aluno chega à escola dominando satisfatoriamente, 

no que diz respeito a demandas de seu convívio social imediato, é o 

instrumento por meio do qual se efetivam tanto a interação professor-aluno 
quanto o processo de ensino-aprendizagem. Será com o apoio dessa 

experiência prévia que o aprendiz não só desvendará o funcionamento da 

língua escrita como estenderá o domínio da fala para novas situações e 
contextos, inclusive no que diz respeito a situações escolares como as 

exposições orais e os seminários. 

 

Dessa forma caberia ao livro didático de Português: 
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 recorrer à oralidade nas estratégias didáticas de abordagem da leitura e da  

produção de textos; 

 valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade 

linguísticas, situando nesse contexto sociolinguístico o ensino das normas 

urbanas de prestígio;  

 propiciar o desenvolvimento das capacidades e formas discursivas 

relacionadas aos usos da linguagem oral próprios das situações formais 

e/ou públicas pertinentes ao nível de ensino em foco. (BRASIL, 2010, p. 

22). 
 

 

Ao assumirmos, nesta pesquisa, a responsabilidade de trabalharmos numa perspectiva 

sociointeracionista convém lembrar que para essa corrente, os gêneros orais devem ser 

trabalhados com o objetivo de preparar os alunos para um melhor desempenho em eventos 

que se realizam não só em sala de aula, mas também e, principalmente, nos eventos fora de 

sala de aula onde também se concretizam os atos de comunicação. Assim, quanto mais 

contato o aluno tiver com gêneros orais diversos, mais preparado estará para responder os 

enunciados sociais de forma mais criativa, dinâmica e eficaz. 

 

Texto com margem a estereótipos: 

 

Na página 44, a primeira estrofe do poema de Carlos Drummond de Andrade 

“Família” traz a frase – A cozinheira preta, a copeira mulata. Nas atividades que seguem os 

autores não aproveitam para refletir sobre essa questão, trabalham apenas com identificação e 

classificação de substantivos que prevalecem no poema (Figura 39). 

 

 
Figura 39 – Estrofe sujeita a estereótipos – Livro “A 

arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

 

Na página 74 os autores trazem para leitura e estudo dos artigos no texto intitulado “O 

negrinho do pastoreio”. Lembramos que embora faça parte do folclore gaúcho, a figura do 



92 

 

negrinho do pastoreio retrata a imagem de um negro castigado, indevidamente, pelo seu 

patrão. Santos et al. (2010, p. 3) constata: 

 
No Negrinho do Pastoreio observa-se um personagem sofrido, marcado pela 

exclusão social e econômica, um escravo acossado por seu patrão, que sofre 

todo o tipo de crueldade de maneira cabisbaixa, sem questionamento algum. 
Acaba santificado como protetor dos viajantes dos campos, numa espécie de 

sublimação de tanto sofrimento e humilhação. Enquanto vivo, nada mais era 

do que um reles negrinho sofredor, que apanhou e foi enterrado num 

formigueiro. 

 

Essas  indagações  não são trazidas para reflexão no livro, os autores perdem, portanto, 

a oportunidade de discutir as questões morais e éticas presentes também nas lendas e mitos 

(Figura 40). 

 

 

 
Figura 40 – História folclórica do Negrinho do Pastoreio – 
Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 
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Ao constatarmos certo “descuido” com textos que trabalham com a imagem e cultura 

de afrodescendentes concordamos com o exposto em Lopes (2006, p. 259) quando escreve 

que: 

 

Uma atitude necessária ao professor em relação a qualquer instrumento que 

sirva como mediador entre o aluno e o conhecimento é o questionamento 
sobre a sua natureza. É importante que o professor tenha consciência da 

estrutura que organiza seja um texto, uma imagem, um filme, um jogo [...] 

na verdade o que fica mais difícil para o professor é quando o material de 
que dispõe está posto em dúvida. Algumas questões devem orientar a relação 

do professor independente do conteúdo curricular para o qual se remete. São 

diversas as situações em sala de aula em que o aluno negro sente-se exposto 
pelo conteúdo omisso ou preconceituoso contido nos materiais didáticos. 

 

 

Para tanto, entendemos que um olhar atento do professor poderá suscitar um diálogo, 

capaz, senão de reverter o sentimento de exposição preconceituosa, que pelo menos auxilie na 

compreensão de que nenhum tipo de preconceito deve ter espaço, nem na sala de aula, nem na 

sociedade, nem no Brasil e no mundo. Visto que já sofremos muito pela intolerância de 

grupos que vão ao extremo por entender que existe uma supremacia de raça (branca) e de 

língua (padrão). 

 

Questões implícitas nos textos não são aprofundadas nas atividades de interpretação e 

compreensão: 

 

Embora o livro venha muito rico em termos de trechos para leitura, nas seções de 

estudo do texto não são explorados aspectos morais, políticos, éticos e ideológicos presentes. 

O foco fica nas questões de compreensão com maior dedicação às questões que envolvem o 

próprio gênero e a classe de palavras trabalhada no capítulo. 

Neste momento é válido trazermos as diferenças entre compreender um texto e 

interpretá-lo. De forma singela, quando compreendemos um texto descobrimos o que está, ali, 

visível aos nossos olhos de leitor. Já quando interpretamos é como se usássemos óculos de 

grau para ver o que está além da escrita e da imagem. Está na intencionalidade de quem diz, 

para quem diz, como se diz e em que circunstâncias se diz.  E está, assim, na capacidade do 

leitor inferir e interagir sobre essas informações a partir dos conhecimentos de mundo que ele 

tem.  

Nenhum texto é neutro e não provocar essa discussão com os alunos parece-nos ser 

perda de oportunidade em desenvolver o senso crítico e aperfeiçoar o nível de letramento 
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desses alunos e mais do que isso, pode-se perpetuar um ensino que esconde nas entrelinhas de 

cada texto questões simbólicas de segregação, preconceito e discriminação. 

 

4.4.4.2 Aspectos da variação linguística presentes na obra 

 

 

Apresentação dos gêneros discursivos: 

 

Na seção “para discutir”, antes da apresentação de cada gênero, o aluno é instigado a 

refletir sobre alguns aspectos desse gênero. São questões motivacionais em que o aluno 

poderá formular hipóteses e expor aquilo que já sabe sobre o gênero em questão. Os autores 

foram felizes também na apresentação dos gêneros que introduzem cada capítulo a ser 

estudado e na forma como são mostrados para o aluno (Figura 41). 

 

 
Figura 41 – Apresentação do gênero em 

estudo na seção – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Curiosidades e explicações: 
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Na seção intitulada “você sabia” aparecem curiosidades sobre os autores dos textos e 

sobre os próprios textos, favorecendo o conhecimento dos alunos. Também no sentido de 

ampliar o vocabulário, dos usuários do livro, em cada seção aparecem boxes laterais com 

glossário, sempre coloridos e em destaque. As explicações sobre as variações linguísticas são 

bastante claras demonstrando preocupação em trazer a temática e torná-la compreensiva 

diante dos usuários da língua (Figura 42). 

 

 
Figura 42 – Exemplo de variação diafásica – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Mitos indígenas e africanos: 

 

Aspectos da cultura afro e indígena aparecem na obra por meio dos mitos africanos e 

indígenas Kayapós e Maués (Figura 43). Na página 190 o texto se refere a Pelé como um 

herói real. 
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Figura 43 – Presença de mitos indígenas – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Trabalho com suportes textuais: 

 

Destaque também para a ideia de trabalhar aspectos do livro e do dicionário como 

suportes o que pode fazer com que os alunos os conheçam e entendam seu uso apropriado. 

 

Autoavaliação das produções textuais: 

 

No final das propostas de produção de textos os alunos são convidados a fazerem a 

avaliação sobre o que escreveram seguindo um roteiro de questões que focalizam as 

condições de produção do gênero em estudo (Figura 44). 
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Figura 44 – Proposta de avaliação da produção escrita – Livro “A arte da 

palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Seções de multimídia: 

 

As seções de multimídia vêm com várias sugestões de leitura, música, filme e sites 

para pesquisa, o que pode permitir que cada discente amplie seu conhecimento sobre o estudo 

do gênero  em destaque (Figura 45). 
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Figura 45 – Exemplo da seção multimídia – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

 Noções de gramática contextualizada: 

 

Nas seções “língua em uso”, nos sete capítulos, as explicações iniciais de gramática 

partem do texto e relacionam-se ao gênero, lamentável que isso aconteça em pequenas 

proporções, pois poderia dar uma abordagem mais contextualizada aos tópicos gramaticais. 
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Presença da variação linguística: 

 

Os tipos e níveis de variação linguística estão presentes em várias páginas do livro, 

com destaque para as variações diamésicas (fala/escrita) e diastrática (formal/informal) 

(Figura 46). 

 

 
Figura 46 – Explicação de variação diamésica – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 
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Nesta página os autores trazem a variação diamésica (língua falada e língua escrita) e 

diacrônica (variação no tempo). Destaque para as explicações do primeiro parágrafo que 

enfatizam a dinamicidade da língua e os níveis de variação fonética, fonológica e semântica. 

A presença da variação diatópica está na página 92, com foco no nível semântico. O 

exemplo a seguir traz a página citada (Figura 47). 

 

 
Figura 47 – Exemplo de variação diatópica – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009). 
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Figura 48 – Explicações da variação diafásica – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Na página 129 evidencia-se a variação diastrática correspondendo ao nível estilístico-

pragmático (Figuras 48 e 49). 
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Figura 49 – Gírias – exemplo de variação diastrática – Livro “A arte da palavra” 
Fonte: Rodella, Nigro e Campos (2009) 

 

Pode-se perceber que os aspectos mais presentes nessa obra dizem respeito 

principalmente ao estudo dos gêneros discursivos e da variação linguística, havendo uma 

tendência de inovar o material didático ao incluir esses dois grandes temas. Assim, Ao incluir 

o estudo da variação linguística os autores do livro atenderam ao critério estabelecido no Guia 

do Livro Didático (BRASIL, 2010, p. 20) em proporcionar ao aluno: 
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[...] o desenvolvimento de atitudes, competências e habilidades envolvidas 

na compreensão da variação linguística e no convívio democrático com a 

diversidade dialetal, de forma a evitar o preconceito e valorizar as diferentes 
possibilidades de expressão linguística. 

 

Quanto à inclusão dos gêneros discursivos, Uber (2008,  p. 3) nos diz que: 

 
Oportunizar ao educando uma melhor participação nos relacionamentos 

humanos é o principal objetivo do estudo dos gêneros discursivos, pelo fato 
que a escola tem um compromisso claro com a formação de cidadãos que 

tenham condições de compreender criticamente as realidades sociais, e que 

estes saibam enxergar os diferentes pontos de vista e formar os seus 
próprios, através da comparação e da reflexão. 

 

Parece-nos que está clara a importância  dessas duas questões no livro didático, pois 

são questões urgentes e de extrema significação para a formação dos alunos. 

 

 

4.4.5 Algumas considerações 

 

 

Atendendo à resposta de nossa pesquisa o livro “A arte da palavra” traz a presença da 

variação linguística de forma parcial e a faz da forma como apresentamos acima. A obra é 

bastante difícil em termos de caracterização, pois os autores seguiram tendências diferentes.  

Pode-se dizer que a obra se apresenta em duas propostas, uma primeira em que os 

autores focalizam os gêneros discursivos, a defesa de um falar adequado a cada situação, a 

proposta condizente entre o estudo do gênero e as produções escritas solicitadas. Já numa 

segunda tendência os autores priorizam o estudo das classes gramaticais de forma bastante 

tradicional e exaustiva. É verdade que há a presença de textos nesse estudo, mas o destaque 

fica mesmo para os conceitos, classificações e regras da norma padrão que ocupam grande 

parte das páginas do livro. Outra questão que chamou nossa atenção foi o excesso de 

informações para o aluno, em algumas páginas pode-se verificar certa poluição visual. Nesse 

sentido, aquilo que poderia ser considerado como positivo, às vezes pode vir a confundir o 

aluno. 

Há na obra uma tentativa de inovação com relação aos aspectos da Sociolinguística, 

porém, ainda predominam as abordagens gramaticais. Não desconsideramos a gramática em 

nosso estudo, pelo contrário entendemos que há uma necessidade de vincular aspectos 

gramaticais aos aspectos linguísticos, mas não como norma ou classificação de termos e sim 
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com o sentido de entender o uso e a função desses termos de forma consciente e reflexiva, 

alimentada entre os sujeitos numa relação dialógica e interativa onde haja espaço para todas 

as manifestações linguísticas. 

O intuito de trabalhar a palavra (substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e etc.) como um 

dos tijolos da construção denominada de classe gramatical desvincula a palavra do seu valor 

enunciativo e social, pois conforme Pernambuco e Figueiredo (2011) “para viver e sobreviver 

fazemos enunciados e não análise morfológica ou sintática das frases e das palavras que as 

constituem”. Os autores de “A arte da palavra” poderiam rever essas questões no livro, o que 

tornaria o material didático muito mais atualizado e recomendável. 

 

 

4.5 Livro  Tudo é Linguagem 

 

 

Identificação da amostra: Livro Tudo é Linguagem, 6
o 

ano do Ensino Fundamental. 

Língua Portuguesa. Manual do professor (Quadro 6). 

Autores: Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi. 

Editora: Ática. 

A editora Ática
17

 foi fundada em 1965 pelo professor Anderson Fernandes Dias e é 

uma das editoras mais importantes do país em termos de livro didático, atende da Educação 

Infantil ao Ensino Médio. A empresa é integrante da Abril Educação e já recebeu por 3 anos 

consecutivos o prêmio TOP em Educação. 

Em 2011 foram adquiridos 333.714 exemplares do 6
o
 ano

 
num custo total de R$  

2.239, 220, 94. 

 

TÓPICO SIM NÃO 

O material ajuda a promover a aquisição de atitudes de respeito à variação 

linguística? 

X  

Os assuntos para produção textual focalizam a língua em sua diversidade? X  

Explicita os princípios linguísticos nos quais o ensino de Português deveria 
ou poderia ser baseado? 

X  

O autor (a) valoriza as línguas da minoria (indígenas)?  X 

As  ilustrações valorizam as  diversas culturas do país? X  

O material descreve os usos do Português oral? X  

É transmitido algum tipo de estereótipo nos trechos de leitura? X  

Admite as incorreções do aluno como usuário da língua? X  

                                                             
17 Dados disponíveis em < http://www.atica.com.br/Paginas/default.aspx?Exec=1> .  Acesso em: 10 out. 2012. 

 

http://www.atica.com.br/Paginas/default.aspx?Exec=1
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TÓPICO SIM NÃO 

Ajuda a melhorar a percepção dos usuários a respeito da diversidade 

cultural? 

X  

Enfatiza as diversas manifestações inerentes à comunicação humana (gestos, 
oralidade, grafia)? 

X  

Apresenta amostras realistas de Português como interação? X  

Ajuda a preparar os usuários para prevenir-se ou lutar contra o preconceito 

linguístico? 

X  

Traz sugestões de ampliação do tema da variação linguística em outras 
bibliografias? 

X  

Amplia a capacidade de reflexão sobre as propriedades e o funcionamento 

da língua e da linguagem? 

X  

Aborda os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situação de 

uso, articulando-os com as diversas atividades propostas? 

X  

Os gêneros discursivos presentes na obra mostram a língua em sua 

dinamicidade? 

X  

Há coerência entre os princípios linguísticos apresentados pelo autor e o 

tratamento dado à diversidade? 

X  

Quadro 6 – Características  do livro Tudo é Linguagem 

 

 

4.5.1 Elemento biográfico 

 

 

Um breve resumo sobre a formação das autoras pode ser encontrado na página de 

rosto do livro, onde se pode observar que ambas são professoras de Língua Portuguesa e 

coautoras de projetos na área de Literatura. Na Plataforma Lattes não encontramos nenhuma 

informação adicional referente ao currículo de Ana Maria Trinconi Borgatto. Já de Terezinha 

Costa Hashimoto Bertin encontramos a informação de autônoma do Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas Brasil; com relação à Vera Lúcia de Carvalho Marchezi 

não consta nenhuma informação na Plataforma Lattes. 

 

 

4.5.2 Conteúdo introdutório 

 

 

A capa segue os padrões exigidos pelo MEC com indicações das autoras, ano/série, 

selo da editora com código da coleção, título da obra, disciplina, editora e a tarja de manual 

do professor. A folha de rosto repete essas informações e traz ainda um breve resumo das 

autoras da obra, constam também nome dos ilustradores, dados de edição, impressão, cidade e 

ano. Dados editoriais e catalográficos encontram-se no verso da página de rosto. 
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Na página 3 as autoras fazem uma apresentação da obra falando das quatro habilidades 

– falar, ouvir, ler e escrever – e dos desafios que o aprendizado dessas habilidades impõe. As 

autoras também se referem aos gêneros que a obra traz, bem como a forma interativa com que 

são propostas as atividades. 

O sumário é apresentado nas páginas quatro e cinco (4 e 5) e dividido em uma unidade 

prévia, oito (8) unidades com estudo dos gêneros, mais uma (1) unidade suplementar, 

bibliografia e um projeto de leitura. 

Cada unidade trabalha a partir de um gênero discursivo predominando o conto em suas 

diversas modalidades (prosa, verso, fantástico...) com produções de autores renomados como: 

Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Fernando Sabino e Marcos Bagno. 

Na sequência seguem interpretação de texto, estudos gramaticais, ampliação de leitura e 

produção de texto. 

Na página seis (6) as autoras trazem uma visão geral da coleção para os quatro anos 

finais do Ensino Fundamental, cores diferenciadas destacam o gênero predominante em cada 

série/ano. 

 

 

4.5.3 Aspecto visual  

 

 
Figura 50 – Capa da obra “Tudo é linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 
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O livro apresenta-se nas cores lilás e branco com destaque para a foto da capa fazendo 

referência à ciranda de bonecos de cerâmica feitos em Caruaru, PE (Figura 50). A imagem 

escolhida pelas autoras valoriza nossa cultura e mostra que a ciranda de bonecos também é 

uma forma de linguagem, assim é feita a perfeita conexão entre a imagem e o título “Tudo é 

Linguagem”. As autoras levam essa impressão ao longo de toda obra onde a linguagem verbal 

contrasta o tempo todo com várias formas de linguagem não verbal. 

O livro é bem ilustrado e não há uma poluição visual, pois todos os aspectos são bem 

distribuídos entre as páginas. Letras e fontes escolhidas facilitam a leitura e dão destaque a 

cada tópico. Assim também, as páginas em laranja destacam as produções de texto e 

ampliação de conhecimentos por intermédio das chamadas “Veja Mais”, “Ouça Mais” e “Leia 

Mais” que trazem dicas de filmes, músicas e livros. 

No final da obra está a bibliografia, um projeto de leitura e o manual do professor com 

páginas de bordas esverdeadas, cor que também ajuda a dar destaque a alguns tópicos do 

livro. O volume do sexto (6
o
) ano possui trezentos e quatro (304) páginas mais cinquenta e 

seis (56) páginas do manual do professor. 

 

 

4.5.4 Conteúdo programático  

 

 

O conteúdo programático traz uma unidade prévia com o grande tema “Língua e 

Diversidade Cultural”, este é o tema que embasa o volume do sexto (6
o
) ano com destaque 

para o gênero da ordem do narrar, sendo o conto e suas modalidades trabalhados em cinco das 

oito unidades do livro. A partir do gênero as autoras trazem para estudo, textos de autores de 

renome na Literatura. 

A interpretação de texto é desdobrada em três subdivisões: compreensão inicial, 

construção do texto e linguagem do texto o que possibilita ao aluno um “mergulho” sobre 

todos os aspectos textuais. 

O estudo gramatical é trabalhado principalmente nas seções – Língua: usos e reflexão- 

nessas seções o destaque é para a gramática normativa, conceitos, regras e aplicação. 

Em “Ampliação da leitura” as seções “outras linguagens” trazem pinturas, desenhos, 

gravuras, fotos, ilustrações e outras formas de linguagem não verbal. Já na seção “outros 

textos” as autoras trazem curiosidades e letras de música sempre significativas para o tema da 

unidade. 
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A “Produção de texto” divide-se em duas seções, uma para produções orais, com 

predomínio do debate e outra para produções escritas com predomínio das narrativas. 

A unidade suplementar traz reflexões sobre a competência comunicativa e os usos da 

gramática natural e da gramática normativa, ortografia, sons e letras, tonicidade e acentuação. 

No final da obra o destaque fica para o projeto de leitura que tem como fio condutor o livro 

“Operação Risoto” de Eva Furnari. 

 

 

4.5.4.1 Aspectos incoerentes com a variação linguística 

 

 

 Comando de alguns exercícios: 

 

Vejamos os exemplos abaixo extraídos do livro: 

Pg. 31 – Atividade Oral 

Cuitelinho reproduz a variedade regional, ou seja, o falar típico da região onde essa 

música foi encontrada. 

Um aluno lê em voz alta a primeira estrofe, fazendo as alterações para torná-la mais 

próxima da variedade-padrão da língua. Observe o resultado: o que ocorreu? Explique 

 

Pg.203 

D - Releia os aspectos listados e reescreva a frase de modo que ela fique mais próxima 

da linguagem formal. 

Observação: os aspectos listados referem-se a aspectos da fala coloquial de um 

quadrinho. 

Embora as autoras num primeiro momento usem o termo “variedade-padrão da 

língua” e depois “Linguagem formal” o objetivo é o mesmo, ou seja, fazer com que o aluno 

adeque determinado tipo de variação para a norma padrão da língua. Marcos Bagno em seu 

livro “Nada na língua é por acaso” (2007, p. 123) esclarece que as atividades que têm como 

comando passar para a norma padrão são bastantes problemáticas e de fundo preconceituosas, 

pois ao mesmo tempo em que se reconhece as diferenças, essas passam a ser deficiências 

quando sugerimos a sua correção pela norma padrão, afinal induzimos a ideia de que ela é a 

que supostamente vale. 
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Falta de discussão sobre estereótipos: 

 

Ao trabalhar o texto “O caso do espelho” de Ricardo Azevedo as autoras não se 

aprofundam no fato de que alguns trechos do texto induzem o estereótipo de um homem do 

campo que não sabia quase nada e que ao ir à cidade e passar em frente a uma loja comete um 

engano ao olhar para o espelho. Vejamos o primeiro parágrafo do texto: 

Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapé 

esquecida nos cafundós da mata. 

Logo a seguir na atividade de escrita número quatro (4), da página 26, as autoras 

indagam “Como seria uma pessoa que vivesse como essa personagem tivesse as mesmas 

características e habitasse o mesmo ambiente?”.  Na sugestão de resposta as autoras 

escrevem que: “O aluno deve perceber que “não saber quase nada” pode estar relacionado a 

uma condição cultural, de ingenuidade ou simplicidade na forma de encarar a realidade”. 

Discordamos do fato de dizer que pode ser uma questão cultural, isso nos remete à 

teoria do déficit cultural, ou seja, o mito de que aquele que não aprende é porque não tem 

cultura, assunto abordado por Soares (1987) em seu livro “Linguagem e escola: uma 

perspectiva social”. 

 

Cultura e língua indígenas pouco abordadas: 

 

Não há na obra nenhuma seção ou texto que fale explicitamente sobre a contribuição 

linguística dos povos indígenas. A valorização desses povos é feita implicitamente na unidade 

prévia que trata da diversidade cultural e na página 45 na sugestão da seção “Veja Mais” com 

sugestão de arquivos sonoros e partituras de cantos indígenas. Na página 239, capítulo II – 

ortografia: conceito e história, no sexto parágrafo consta que “No Brasil, o léxico da língua 

portuguesa incorporou palavras de origem indígena (tupi-guarani), africana e, mais 

recentemente, de outras línguas, como o italiano, o inglês, o francês, o japonês, etc.”. 

Entendemos que um espaço maior no material didático para o estudo das línguas 

indígenas se justificaria, pois conforme Seki (2000) a importância de estudar as línguas 

indígenas deve-se ao aspecto científico, para a compreensão da linguagem humana. 

Entretanto: 

 
 [...] há muitos linguistas que se preocupam não só com a ciência, mas 

também com o aspecto social da questão, e colocam a necessidade de estudar 

as línguas minoritárias tendo em vista contribuir para auxiliar as 
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comunidades que assim o desejarem no sentido de preservar e/ou revitalizar 

suas línguas e sistemas de conhecimentos. (SEKI, 2000, p. 245). 

 
 

Aí, portanto duas boas justificativas para um maior espaço sobre os aspectos das 

línguas indígenas nos livros didáticos de Português. 

 

 Foco principal em apenas um gênero oral (debate): 

 

No Guia do Livro Didático (BRASIL, 2010) consta como um dos pontos fracos da 

coleção o trabalho com a oralidade, dizendo que é o eixo de ensino menos explorado pela 

coleção. Pela análise que fizemos da obra discordamos em parte do Guia do livro didático, 

pois na verdade a obra propicia o envolvimento dos alunos em roda de causos, jogral, debate e 

leitura expressiva de notícia. Em todas as oito unidades há uma atividade de produção e 

exposição oral, o que ocorre é que o volume do sexto ano prioriza o gênero debate em sete das 

oito unidades. Pode-se dizer, portanto, que o ponto fraco não está no pouco trabalho com a 

oralidade, mas sim, em proporcionar atividades focadas apenas no gênero debate, quando se 

poderiam proporcionar atividades como seminários, júri simulado, saraus, peças de teatro, 

entrevistas, relato de experiências etc. 

Sobre o debate, no manual do professor,  Borgatto et al. (2009, p. 13) escrevem: 

 
Consideramos esse momento uma importante oportunidade de produção oral 

de texto que favorece a apropriação de recursos de argumentação, a 

sistematização de usos públicos da linguagem e a prática efetiva de escuta. 
Constitui também um exercício concreto que envolve valores como respeito, 

tolerância, saber ouvir, saber posicionar-se e uma oportunidade de pôr em 

prática a mediação de conflitos. 

 

Ao tratar dos gêneros orais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) 

orientam que esse trabalho deve garantir atividades de fala, escuta e reflexão sobre a língua, 

pois segundo esse documento: 
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São essas situações que podem se converter em boas situações de 

aprendizagem sobre os usos e as formas da língua oral: atividades de 

produção e interpretação de uma ampla variedade de textos orais, de 
observação de diferentes usos, de reflexão sobre os recursos que a língua 

oferece para alcançar diferentes finalidades comunicativas. Para isso, é 

necessário diversificar as situações propostas tanto em relação ao tipo de 

assunto como em relação aos aspectos formais e ao tipo de atividade que 
demandam — fala, escuta e/ou reflexão sobre a língua. 

[...] 

O trabalho com linguagem oral deve acontecer no interior de atividades 
significativas: seminários, dramatização de textos teatrais, simulação de 

programas de rádio e televisão, de discursos políticos e de outros usos 

públicos da língua oral. Só em atividades desse tipo é possível dar sentido e 

função ao trabalho com aspectos como entonação, dicção, gesto e postura 
que, no caso da linguagem oral, têm papel complementar para conferir 

sentido aos textos. (BRASIL, 2001, p. 33). 

 

Portanto, para atender ao exposto, as autoras poderiam incluir outros gêneros orais, 

que também fizessem sentido às situações que o aluno vivencia no dia a dia.  

 

Grande espaço para a gramática normativa: 

 

As questões gramaticais são trabalhadas na seção de estudo dos textos, na seção 

“Língua: usos e reflexão” e na seção complementar. Nas seções de estudo  textual  privilegia-

se a identificação de fatos linguísticos importantes para os efeitos de sentido do texto. 

Borgatto et al. (2009, p. 14) ao afirmar que a competência comunicativa supõe mais do que o 

domínio de regras explicam que na obra “cuidou-se para que, sempre que possível, o conceito 

seja construído a partir da análise e da reflexão do alunos sobre os usos reais para depois se 

proceder à descrição gramatical”. Já na seção “Língua: usos e reflexão”, todas as oito 

unidades do livro dedicam várias páginas para o estudo transmissivo das classes gramaticais e 

seus aspectos morfológicos (Figura 51). Na seção suplementar da página 258 a 262 aparece 

modelo de conjugação verbal das três terminações ar, er e ir. 
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Figura 51 – Classe de palavras em estudo na obra – Livro “Tudo é linguagem) 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 

 

No manual do professor em vários momentos as autoras justificam a escolha por essa 

metodologia, pois segundo Borgatto et al. (2009, p. 14) “queiramos ou não, a língua 

especialmente a escrita, é apoiada num código, o que significa dizer, apoiada em convenções. 

O domínio da língua escrita supõe também o domínio do código que a sustenta”. As autoras 

também explicam porque optaram pela gramática descritiva: 

 
Optou-se também pela inclusão de momentos de descrição e construção da 

metalinguagem da gramática normativa e teórica por considerarmos que a 
autonomia no uso da língua pressupõe segurança e liberdade de escolha de 

formas de expressão, de variedades de linguagem mais adequadas a 

determinadas situações de comunicação. Para exercer essa autonomia o 

aluno necessita também de um domínio mínimo das regras de uso da língua 
padrão. (BORGATTO et al., 2009, p. 15). 

 

Nosso questionamento maior é com relação à seção “Língua: usos e reflexão”, pois 

entendemos que a escolha por uma abordagem normativa descritiva contraria os princípios 

linguísticos que fundamentam o trabalho com o texto conforme orientam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) e conforme Faraco e Castro (1999, p. 2) defendem: 
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[...] o objeto de estudo privilegiado no ensino de linguagem, ao 

abandonarmos o formalismo gramatical, deve ser o texto, na medida em que 

ele é, de fato, a manifestação viva da linguagem. Nesse sentido, até mesmo o 
ensino dos aspectos normativos estaria subordinado ao trabalho com o texto, 

isto é, as regras gramaticais não seriam mais ensinadas por meio de frases 

soltas, abstraídas de contexto, e sim na perspectiva de sua funcionalidade 

textual. Em outras palavras, a proposta dos linguistas reivindica o abandono 
da memorização exaustiva dos conceitos e normas gramaticais em frases 

descontextualizadas, em favor da percepção prático-intuitiva dos fatos 

gramaticais presentes no texto. 

 

A insistência em fazer com que os alunos aprendam as classes gramaticais 

desvinculadas do uso também entra em contradição com Bakhtin (1992 apud FARACO; 

CASTRO, 1999), pois para esse autor o léxico e a estrutura gramatical da língua materna não 

se aprende em dicionários ou gramáticas, mas sim nos enunciados efetivos que ocorrem tanto 

na fala quanto na escuta quando dialogamos com outros indivíduos. Também segundo 

Bakhtin, falamos por enunciados e não por frases ou orações isoladas. 

 

 

4.5.4.2 Aspectos da obra coerentes com a variação linguística 

 

 

 Unidade prévia que trata do tema da diversidade cultural (Figuras 52 e 53): 
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Figura 52 – Tema da unidade prévia – Livro “Tudo é linguagem”  
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 
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Figura 53 – Diversidade cultural como tema de música – Livro “Tudo é 

linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos da Diversidade Cultural, UNESCO (2001), no 

artigo primeiro que trata da cultura como patrimônio comum da humanidade nos diz que: 

 
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa 
diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte 

de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para 
o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a 

natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e 

deve ser reconhecida e consolidada em beneficio das gerações presentes e 

futuras. (UNESCO, 2001, p. 03). 
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A unidade prévia do livro, que traz o tema da diversidade, contextualiza, portanto, a 

importância dos diversos grupos para a formação cultural do nosso país. A música “Para 

Todos” que contextualiza o tema, é um exemplo que pode suscitar uma boa discussão em sala 

de aula sobre as origens e influências dos povos na formação cultural e linguística de nosso 

país. 

Respeitando a diversidade cultural como patrimônio comum, essa seção do livro, bem 

como as questões que foram formuladas a partir dela, estão em consonância também com o 

artigo quinto da Declaração da UNESCO (UNESCO, 2001) que ao tratar do direito cultural 

como marco propício da diversidade cultural esclarece que: 

 
Toda pessoa deve, assim, poder expressar-se, criar e difundir suas obras na 

língua que deseje e, em particular, na sua língua materna; toda pessoa tem 
direito a uma educação e uma formação de qualidade que respeite 

plenamente sua identidade cultural; toda pessoa deve poder participar na 

vida cultural que escolha e exercer suas próprias práticas culturais, dentro 

dos limites que impõe o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais. (UNESCO, 2001, p. 3). 

 

Presença da variação linguística em todas as unidades: 

 

O tema da variação linguística está presente em todas as oito unidades do livro, o que 

demonstra uma preocupação das autoras de que o aluno realmente perceba a variedade e os 

vários tipos de variação como fatores normais entre os falantes. Isso pode fazer com que o 

aluno amplie sua reflexão sobre a língua e sua consciência sobre a heterogeneidade que é 

constitutiva da linguagem. Vejamos os exemplos extraídos deste material didático (Figura 

54). 
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Figura 54 – Explicações sobre as variações linguísticas – diatópica e diafásica – Livro “Tudo é 

linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 

 

Na página 30 variação diatópica (regional) nos níveis fonético e fonológico. Página 31 

com destaque para variação diafásica (Figura 54). 

 

 
Figura 55 – Explicações da variação diastrática – Livro “Tudo é 

linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 
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Ao nos referirmos ao grupo social falamos da variação diastrática, acima exemplo 

dessa variação no nível estilístico-pragmática (Figura 55). 

 

 
Figura 56 – Mais explicações sobre a variação linguística – Livro “Tudo é 

linguagem”. Pág. 52 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 

 

Notam-se aí, na página 52 (Figura 56), evidências da variação diafásica com 

predominâncias na explicação do nível estilístico-pragmática. 

 

 
Figura 57 – Variação diatópica – Livro “Tudo é linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 
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Na (Figura 57)  variação diatópica com destaque para o nível lexical (exercício 2) e 

nível semântico (expressões usadas em Florianópolis). 

 

Questões de interpretação bem trabalhadas: 

 

As questões de interpretação no livro “Tudo é linguagem” está dividida em três 

seções: na primeira seção denominada de “compreensão inicial” os alunos são levados a 

buscar os sentidos do texto;  na segunda seção, denominada “construção do texto” os alunos 

analisam e interpretam a estrutura de cada gênero em estudo, evidenciando de forma bastante 

coerente as condições de produção; na terceira seção “Linguagem do texto” os alunos farão 

análise de aspectos linguísticos apropriados para o reconhecimento dos sentidos implicados 

no texto. O fato de a interpretação ser desdobrada em três seções não a fragmenta, já que cada 

seção complementa o estudo da outra de forma articulada. 

 

 Produção textual com espaço para a escrita e oralidade: 
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Figura 58 – Sumário dividindo as produções 
textuais em oral e escrita – Livro “Tudo é 

linguagem” 
 Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 
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Esse espaço permite ao aluno compreender que a produção de um texto oral e/ou 

escrito envolve mecanismos capazes de torná-los verdadeiramente letrados (Figura 58). 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 40) explica que: 

 
[...] no processo de letramento — a escrita transforma a fala (a constituição 
da ‘fala letrada’) e a fala influencia a escrita (o aparecimento de ‘traços da 

oralidade’ nos textos escritos). São práticas que permitem ao aluno construir 

seu conhecimento sobre os diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais 
adequados para lê-los e escrevê-los e sobre as circunstâncias de uso da 

escrita. 

 

Nem sempre um material didático oferece espaço para as produções que possibilitam 

ampliar as habilidades de fala e escrita, muitas vezes o espaço maior é destinado para as 

produções escritas, desconsiderando a riqueza do oral. 

 

 Reflexão sobre o racismo: 

 

Na página 192 as autoras trazem como ponto de partida para se trabalhar a 

argumentação a música de Gabriel - O pensador “Racismo é burrice”. Conhecido por suas 

letras críticas e bastante enfáticas, nessa música Gabriel discute o tema do racismo e critica 

qualquer forma de preconceito.  

Na página 194, atividade quatro (4), as autoras propõem que em dupla os alunos 

elaborem três (3) argumentos para alertar as pessoas contra o preconceito. A resposta não é 

“engessada”, pois aqueles que quiserem podem apresentar seus argumentos em forma de rap. 

Essa atividade pode permitir uma maior reflexão sobre o tema do preconceito. 

 

 Relevância dos temas discutidos em cada unidade: 

 

Outro ponto bastante presente na obra são os temas trazidos para debate e estudo. São 

temas pertinentes que possibilitam ao aluno ampliar sua capacidade crítica e reflexiva sobre 

injustiças, trapaças, solução de conflitos, trabalho infantil, direitos da criança, problemas de 

habitação. Assuntos  que podem possibilitar o contato do aluno com temáticas de relevância 

social. 

 

Capítulo sobre competência comunicativa: 
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Na unidade suplementar, página 237 (Figura 59) as autoras trazem uma explicação 

sobre competência comunicativa – o uso da gramática natural e da gramática normativa. 

Antes de passarmos para o exemplo extraído dessa página trazemos a contribuição de Dias 

(2007) que diz que o termo competência comunicativa é o que permite a cada usuário da 

língua saber o que falar, como falar e com quem falar, adequando, sua fala a circunstâncias 

diversas. Para isso é necessário além do conhecimento de um código, a habilidade em utilizá-

lo. 

 

 
Figura 59 – Seção suplementar da obra – Livro “Tudo é 

linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 

 

Condições de produção são exploradas: 
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Figura 60 – Trabalho com as condições de produção textual – Livro “Tudo 

é linguagem” 
Fonte: Borgatto, Bertin e Marchezi (2009) 

 

Quase todas as unidades do livro ao trabalharem com a interpretação do texto e com 

proposições de produção textual exploram de forma plausível as condições de produção do 

gênero em destaque (Figura 60). Aspecto muito importante quando se propõe a trabalhar com 

os gêneros discursivos, pois a classificação desse gênero vai depender muito mais das 

condições em que ele é produzido do que propriamente de seus aspectos formais. Questões 

relacionadas aos suportes textuais também são trazidas na obra. Neste sentido, destaque 

também para o projeto de leitura, ao final do livro, que faz a perfeita conexão entre os gêneros 

estudados neste volume, as condições de produção e o resultado final, que é a produção 

escrita e oral. 
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4.5.5 Algumas considerações 

 

 

“Tudo é linguagem” é uma obra que se apresenta com várias inovações como: uma 

unidade prévia, interpretação textual em três etapas, trabalho literário articulado com as 

produções textuais e unidade suplementar. Todos esses aspectos contribuem para fazer com 

que a obra seja bem articulada com duas importantes abordagens, a dos gêneros discursivos, e 

a abordagem da variação linguística, que ganha um espaço considerável neste livro. O 

trabalho com os diferentes gêneros discursivos: 

 
[...] é um exemplo real da dinamicidade da língua por mostrar que esta 

possui diferentes registros, formais ou informais, aos quais os alunos devem 
desenvolver competências que os habilitem a reconhecer em que situações 

devem ser usados. (MOURA, 2011, p. 4). 
 

Já a abordagem da variação linguística: 

 
É fundamental para o falante reconhecer-se na sua própria língua e se 

constituir legitimamente enquanto sujeito, uma vez que essa constituição 

passa, necessariamente pela possibilidade de se reconhecer em seu espaço, 
em seu grupo social, em seu tempo e, também, pela capacidade de se 

adequar às diferentes situações de manifestação linguística. (TELLES, 2009, 

p. 197). 
 

 

Poderíamos seguramente dizer que a obra no seu conjunto tem muito mais aspectos 

presentes da variação linguística do que ausentes. Embora, os ausentes não sejam 

insignificantes para um trabalho voltado para o respeito à diversidade linguística, pois 

entendemos que um material didático que se proponha a valorizar os vários falares poderia 

considerar, igualmente, todos os aspectos de um planejamento pedagógico voltado para as 

habilidades de ler, escrever, ouvir e falar, com fundamentos da Linguística e da 

Sociolinguística, pois, isso, poderia permitir ao aluno uma maior desenvoltura com a 

linguagem que traz para a escola e que leva da escola para as instâncias sociais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi com o objetivo de caracterizar os materiais didáticos, dos sextos anos, usados nas 

escolas de Balneário Camboriú – Santa Catarina, quanto à abordagem da variação linguística 

e como faziam essa abordagem que iniciamos a nossa pesquisa. Partimos da inquietação 

surgida após críticas feitas ao livro didático “Por uma vida melhor” de Heloisa Cerri Ramos, 

livro distribuído pelo MEC para a educação de Jovens e Adultos em que a autora trazia um 

capítulo sobre a variação linguística.  

Mas, pelo fato de trazer a frase “Nós pega o peixe” foi acusada por estudiosos da 

língua e pela imprensa falada e escrita de ensinar “errado” e prejudicar o aprendizado de 

milhões de alunos brasileiros. Porém, no capítulo 1 da obra, intitulado “Escrever é diferente 

de falar” Heloísa Cerri Ramos explica essa diferença sem excluir a norma padrão. Ao 

contrário, a autora explica que a fala espontânea é menos planejada, mas que em determinadas 

circunstâncias precisamos usar a norma padrão, que existe tanto na linguagem escrita quanto 

na linguagem oral. 

O nosso trabalho foi guiado pelas seguintes perguntas de pesquisa: seria o livro “Por 

uma vida melhor” o único a trazer a temática da variação linguística? Há outros materiais 

didáticos que trazem essa abordagem? Como o fazem? 

Partindo dessas questões caracterizamos, com base em Matos e Carvalho (1984) 

adaptando o questionário  ao tema da variação linguística e complementando com as 

categorias encontradas em Luna (2000), os seguintes materiais didáticos: Tudo é linguagem – 

de Ana Borgatto, Terezinha Bertin e Vera Marchezi, editora Ática. A Arte da Palavra – de 

Gabriela Rodella, Flávio Nigro e João Campos, editora AJS Ltda (RODELLA; NIGRO; 

CAMPOS, 2009). Livro –  volumes 1,2,3 e 4 da Rede Positivo
18

 e o livro Diálogo – de Eliana 

Santos Beltrão e Tereza Gordilho, editora FTD (BELTRÃO; GORDILHO, 2009). 

Convém justificarmos que pelo fato de nossa inquietação inicial partir do livro de 

Heloisa Cerri Ramos e para termos certeza de que o material criticado trazia explicações 

congruentes sobre a variação linguística, fizemos a caracterização desse material seguindo os 

mesmos critérios usados para caracterização dos materiais alvos de nossa pesquisa. As 

ilustrações da obra “Por uma vida melhor”, portanto, tiveram  caráter comprobatórias diante 

da defesa da variação linguística por Heloisa Cerri Ramos. Assim, pudemos constatar que a 

                                                             
18 Por tratar-se de produção independente as obras, da editora  Positivo, não passam pela avaliação do MEC. 
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autora usou das abordagens da Linguística e da Sociolinguística para falar da variação 

linguística, principalmente nas habilidades de escrever e falar. Isso se constata tanto nos 

referenciais teóricos, quanto na forma de abordar os conteúdos, explicar e aplicar as 

atividades. Não há, portanto uma exclusão da norma padrão, o que há, é a inclusão do tema da 

variação linguística demonstrando que a norma padrão não é a única, mas é uma das variantes 

possíveis e passíveis de serem usadas na comunicação. 

O corpus de nossa pesquisa composto por materiais didáticos foram caracterizados 

com fundamentação na literatura relativa à Língua e Linguagem e em especial à variação 

linguística. 

Na trajetória de nossa pesquisa conseguimos responder as perguntas a que nos 

propomos inicialmente. Como já apresentado, todos os materiais corpus dessa pesquisa 

trazem a abordagem da variação linguística. Essa abordagem é trazida ora em capítulos ou 

seções específicas, ora em algumas páginas destacando-se em boxes laterais ou com lembretes 

contendo informações. A grande diferença está na forma como cada livro destaca a temática e 

como faz o planejamento das unidades considerando os princípios que norteiam as variações 

linguísticas. Porém, ressaltamos que embora haja a presença de variações linguísticas nesses 

materiais, ainda existe um enfoque maior nas atividades relacionadas à gramática normativa.  

Na primeira obra, o livro da Rede de Ensino Positivo, constatamos, pela aplicação da 

lista de análise, a presença de textos e imagens suscetíveis a estereótipos e preconceitos. Em 

contrapartida, todos os outros dezesseis itens da lista para análise foram favoráveis à obra, nos 

surpreendendo tanto em termos criteriais quanto metodológicos. 

Na segunda obra - Diálogo – Edição renovada/Língua Portuguesa, também 

encontramos trechos de leitura com estereótipos, e outros três aspectos incoerentes com a 

defesa da diversidade linguística: foco na gramática normativa, pouca ênfase à cultura afro e 

pouca ênfase nas atividades da modalidade oral. Mas, aspectos coerentes com os fundamentos 

da Sociolinguística também estão presentes na obra, como por exemplo, as explicações sobre 

a variação linguística, o uso mais monitorado da linguagem e o uso mais informal. 

No livro Português A Arte da Palavra – 6
o 
ano - Exemplar do aluno, três aspectos estão 

em discordância com a lista de análise: a presença de estereótipos,  falta de amostras do 

Português como interação e falta de reflexão sobre a língua e linguagem. Também 

constatamos a ênfase na gramática normativa, pouco trabalho com a modalidade oral e falta 

de aprofundamento em algumas questões de interpretação textual. Como aspectos coerentes 

com a variação linguística destacamos as questões motivacionais, boa apresentação dos 

gêneros discursivos, trabalho com os suportes textuais, presença de mitos indígenas e 
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africanos, boas indicações de leitura e pesquisa, presença da variação linguística e propostas 

para o aluno avaliar seus próprios textos. 

O livro Tudo é Linguagem, 6
o
ano do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa. Manual 

do professor vem com uma proposta inovadora ao trazer uma unidade prévia situando o aluno 

no contexto do tema central da obra e positivamente atualizado ao dedicar várias páginas para 

tratar da variação linguística e dos gêneros discursivos. Mesmo assim, também encontramos 

em nosso estudo dois aspectos incoerentes: texto com margem a estereótipos e pouca ênfase 

para cultura indígena. Além desses dois aspectos encontramos: comando de alguns exercícios 

para passar para a norma padrão, foco principal em apenas um gênero oral (debate), grande 

espaço para a gramática normativa. Em contrapartida, o espaço que é dado para as 

explicações sobre a variação linguística e os fenômenos extralinguísticos que influenciam nas 

variações é bem fundamentado. Outro grande destaque na obra é o trabalho com os gêneros 

da ordem do narrar que estão em plena sintonia com as propostas de produção oral e escrita, 

embora as produções escritas privilegiem mais gêneros que exigem a linguagem formal e 

consequentemente o uso da norma padrão.  

As caracterizações bem como os resultados encontrados nos remetem a um cenário de 

comprometimento ainda maior como professores e formadores de professores, pois os temas 

que deixaram a desejar nos materiais didáticos são importantes para uma pedagogia de 

consideração à diversidade linguística, para um bom planejamento escolar e para um ensino 

voltado para uma consciência plurilinguística. 

Não podemos mais ignorar em um material didático que é distribuído para milhões de 

estudantes brasileiros a ausência de aspectos linguísticos e culturais dos povos afro e 

indígenas e o “descuido” com imagens publicitárias e trechos de textos que podem dar 

margem a estereótipos e a perpetuação de preconceitos e atitudes discriminatórias. 

Como já referido, a presença maciça de conceitos, regras e explicações da gramática 

normativa ferem as concepções defendidas de que não existe um falar errado, mas adequado 

a cada situação. Se não há um falar errado também não há porque insistir em fazer com que o 

aluno acredite que as normas gramaticais farão com que ele fale “certo”.  

Assim, retomamos as ideias de Bakhtin e Volochinov (1992) para quem a palavra só 

tem sentido no outro. É no dialogismo que nós nos concretizamos enquanto falante e ouvinte. 

Tudo se explica e ganha sentido quando partimos de textos orais ou escritos, pois diante das 

situações de uso iremos adequá-los com maior ou menor grau de formalidade, considerando 

um conjunto de aspectos aos quais denominamos de condições de produção.  
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A propósito, essas concepções respaldam documentos que delineiam o trabalho do 

professor de Língua Portuguesa, PCNs (BRASIL, 2001), PCSC (SANTA CATARINA, 1998) 

e o próprio Guia do Livro Didático. Não há, portanto, razões teóricas para ignorarmos esses 

estudos. O que há, muitas vezes, são razões de ordem prática, já que, muitas vezes, o 

professor que está em sala de aula desconhece como ensinar considerando esses aspectos, ou 

porque parece não ter tido essas noções na sua formação ou, talvez, porque prefere seguir as 

lições gramaticais com modelos de exercícios que podem lhe facilitar o trabalho, mas que, 

possivelmente, pouco contribuem para o aprimoramento das habilidades de ler, ouvir, 

escrever e falar em instâncias públicas. 

Como é de se esperar em qualquer fazer científico, além das inquietações iniciais, 

outras tantas inquietações surgiram (Qual o olhar do professor sobre este material didático? 

Como o professor se vê no campo das variações? Esses questionamentos podem vir a ser 

objetos de novas pesquisas na área). 

Por enquanto, ouso responder uma das perguntas que me vêm sendo feitas por 

professores em formação, a quem apresentei os resultados parciais deste trabalho. Refiro-me 

ao seguinte questionamento: “como posso tratar, na sala de aula da educação básica, de 

variações da língua portuguesa, quando o livro didático em si não me oferece essa base?”. 

Partindo do pressuposto de que todo trabalho em sala de aula poderia partir das produções 

textuais dos alunos (BRASIL, 2001), está aí uma oportunidade de professor e aluno 

caracterizarem em conjunto os fatores internos e externos da língua presentes nessas 

produções e que podem influenciar direta ou indiretamente na forma e no estilo de cada um 

manifestar-se por escrito. Afinal, toda palavra não se encerra em si, tem continuidade na 

palavra do outro. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992). 

Penso que o primeiro impacto dos resultados de uma pesquisa deva ser o próprio 

repensar sobre suas concepções e práticas. Assim, em vários momentos analisamos nossos 

fazeres pedagógicos encontrando coerências e incoerências metodológicas. Sempre tive a 

preocupação de não seguir somente um material didático, mas verdade seja dita, poucas vezes 

tive um olhar crítico e reflexivo sobre os preconceitos e estereótipos linguísticos transmitidos 

por esse mesmo material. Nesse sentido, esta pesquisa muito contribuiu para alertar a mim 

mesma, assim como poderá fazê-lo com outros profissionais da educação sobre o cuidado e a 

seriedade que se devem ter ao fazer a opção por um material didático que atenda o respeito à 

diversidade linguística e contribua para amenização de qualquer preconceito. 

Sendo o respeito à diversidade e a luta contra o preconceito características sugeridas 

pelo PNLD para compor um livro didático, parece-nos que ainda há ajustes necessários nos 
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materiais caracterizados, pois ao avaliarmos os resultados de nossa pesquisa, a impressão que 

se tem é que houve uma adequação imediata e teórica da temática da variação linguística 

nesses materiais, provavelmente para adequarem-se às exigências do PNLD para possível 

aprovação das obras. Na prática percebemos certa dificuldade na aplicação dos princípios da 

Linguística e da Sociolinguística, alguns autores conseguem fazê-la e transmitem essa 

preocupação no material didático, já outros, aplicam- nas em menor escala.  

Consideramos, assim, de suma importância que os órgãos educacionais (MEC, 

Secretarias Estaduais de Educação e Secretarias Municipais de Educação) implementem ou 

continuem implementando programas de formação continuada como subsídio aos professores. 

Em âmbito Federal, por exemplo, programas como o GESTAR II (Programa de Gestão da 

Aprendizagem Escolar) destinado aos professores de Língua Portuguesa, com foco na teoria e  

prática dos gêneros discursivos, em sala de aula, podem contribuir para uma melhor 

compreensão, por parte dos professores, dos fenômenos da linguagem, para uma transposição 

didática mais lógica e para a melhor aprendizagem dos alunos. 

Nunca é demais afirmarmos que o livro didático é apenas mais um recurso a ser usado 

na grande construção do ensino e aprendizagem das variações linguísticas. Um professor, que 

fundamente suas práticas pela Linguística e pela Sociolinguística, possivelmente subsidia sua 

aula com muitos outros materiais advindos de muitas outras fontes. 

 Vale lembrar que, provavelmente, o professor que tenha essa fundamentação, ao 

participar da escolha do livro didático, na escola onde leciona, poderá ter um olhar muito mais 

voltado para a variação linguística e para um ensino que se desprenda das lições gramaticais 

desvinculadas de sentido. Outra recomendação que fazemos é uma leitura atenta do manual 

do professor que acompanha cada livro didático, pois ele (manual) poderá trazer orientações 

quanto aos princípios norteadores da proposta pedagógica e da concepção de ensino que este 

professor almeja para suas aulas, cabendo ao docente posicionar-se favorável ou 

desfavoravelmente a este ou àquele material didático. 

Não temos a pretensão de que este trabalho se torne um receituário metodológico, mas 

em defesa da variação linguística nos livros didáticos de Português, coube-nos, portanto, dar a 

nossa contribuição - um passo a mais rumo a uma didática que subsidie a teoria dos materiais 

didáticos com a prática de respeito a todas as variantes linguísticas da Língua Portuguesa. 

 

 

 

 



130 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABL. Academia Brasileira de Letras. Disponível em: <http://www.academia.org.br/abl 

/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=11763&sid=727>. Acesso em: 12 ago. 2011. 

 

 

AÇÃO EDUCATIVA. Dossiê livro didático. São Paulo, 2011. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br >. Acesso em: 12 jan. 2012. 

 

 

BAGNO, M. Nada na língua é por acaso – Por uma pedagogia da variação linguística. 

São Paulo: Parábola, 2007. 240p. 

 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Os gêneros do discurso. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997. 

 

 

BAKHTIN, M.; VOLOCHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. 

São Paulo: Hucitec, 1992. 

 

 

BELTRÃO, E. S.; GORDILHO. T. Diálogo: língua portuguesa, 6
o 
ano. São Paulo: FTD, 

2009. 

 

 

BORGATTO, A.; BERTIN, T.; MARCHEZI. V. Tudo é linguagem, 6
o 
ano. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 2009. 

 

 

BRASIL. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm >. Acesso em: 28 jun. 2012. 

 

 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: 

Língua Portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2001. 

 

 

______. ______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: Introdução. Secretaria de Educação 

Fundamental.  Brasília: MEC/SEF, 2001b. 

 

 

______. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos PNLD 2011: Língua Portuguesa. 

Brasília: MEC, 2010. 

 

 

 



131 

 

______. ______. Guia de livros didáticos PNLD 2011: EJA. Brasília: MEC, SECAD, 

2010b. 

 

 

CHAMMA. L. A variação linguística nos livros didáticos de Português (5
a
 a 8

a 
séries). 

2007, 228f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

 

 

COELHO, P. M. C. O tratamento da variação linguística no livro didático de português. 

2007, 162 p. Tese (Mestrado em Linguística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

 

 

COHEN, M. Pour une sociologie du langage, Paris: Albin Michel, 1956. 396 p.  

 

 

COLÉGIO ALAMO. Sistema Positivo de Ensino. Disponível em: 

<http://www.colegioalamo.com.br/sistema-positivo-de-ensino/. Acesso em: 11 nov. 2012. 

 

 

COSTA, M. Bullying um mal que pode ser reparado. Revista Raça Brasil, São Paulo, Ed. 

101, ago. 2006. Disponível em: < http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/101/artigo25021-

1.asp >: Acesso em: 12 dez. 2011. 

 

 

DIAS, P. M. C. R. Contribuições da Sociolinguística educacional para materiais de 

formação continuada de professores de Língua Portuguesa. 2011, 323f. Tese (Doutorado 

em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 

 

 

FARACO, C. A.; CASTRO, G. Por uma teoria linguística que fundamente o ensino de língua 

materna (ou como apenas um pouquinho de gramática nem sempre é bom). Educar em 

revista, Curitiba, v. 15, 1999. Disponível em: < http://www.educaremrevista.ufpr.br/ 

arquivos_15/faraco_castro.pdf >. Acesso em: 10 out. 2012. 

 

 

FINKLER, A.; DIAS, N. S. (adap.). Língua Portuguesa: 6
o 
ano/5

a
 série. Curitiba: Positivo, 

2007. 

 

 

GAGLIARDI, E.; AMARAL, H. O papel da escola. Revista Ponto de Vista, São Paulo: 

CENPEC: Fundação Itaú Social; Brasília, DF: MEC, 2008. 

 

 

HALLIDAY, M. A. K. The Users and Uses of Language. In: FISHMAN, J. A. (Org.). 

Readings in the xociology of language. Parts: Mouton, 1972. 

 

 



132 

 

IVANISSEVICH, A. Saussure, Skinner e Chomsky deram grandes contribuições à 

Linguística. Globo Ciência. 2011. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globociencia/ 

noticia/2011/09/saussure-skinner-e-chomsky-deram-grandes-contribuicoes-linguistica.html >. 

Acesso em: 20 fev. 2012. 

 

 

LABOV, W. The social stratification of english in New York City [1966]. 2. ed. University 

of  Pennsylvania, 2006. 

 

 

LEITE, T. A. A seleção do material didático para o ensino da Língua Inglesa. 2003, 90f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2003. 

 

 

LIMA, M. A. F. Propostas gramaticais em livro didático: uma reflexão. Revista de Letras, 

Ceará, n. 27, v. 1 e 2, jan./dez. 2005. Disponível em: < http://www.revistadeletras. 

ufc.br/rl27Art21.pdf >. Acesso em: 26 set. 2012. 

 

 

LOPES, A. L. A prática e a construção de identidade. In: UNB. Centro de Educação a 

Distância. Educação Africanidades Brasil. Brasília: Unb/CEAD, 2006. p. 255-273. 

 

 

LUNA, J. M. F. O Português na escola alemã de Blumenau: da formação à extinção de uma 

prática. Itajaí: Univali; Blumenau: Furb, 2000. 

 

 

MARIANI, B. Políticas de colonização linguística. Revista de Letras, Santa Maria, n. 27, 

jul./dez. 2003. Disponível em: < http://w3.ufsm.br/revistaletras/artigos_r27/revista27_7.pdf >. 

Acesso em: 20 mar. 2012. 

 

 

MATOS, F. G.; CARVALHO. Como avaliar um livro didático – Língua Portuguesa. São 

Paulo: Pioneira, 1984. 

 

 

MATSUURA, K. Línguas em perigo. UNESCO/ Revista Planeta, São Paulo, ed. 440, p. 1-3, 

maio/2009. Disponível em: < http://www.terra.com.br/revistaplaneta 

/edicoes/440/artigo138982-1.htm >. Acesso em: 12 jan. 2012. 

 

 

MAURO, T. De. Itália combinado história linguística. Milano: Feltrinelli, 1963. 

 

 

MOURA, J. S. A. O ensino da variação linguística em sala de aula. In: Encontro da 

Associação Nacional de Política e Administração em Educação – ANPAE. Anais... Alagoas,  

2011. P. 01-06. Disponível em: < http://epealufal.com.br/media/anais/584.pdf >. Acesso em: 

08 fev. 2012. 

 

 



133 

 

NUNES. A. Direto ao ponto. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/augusto-

nunes/direto-ao-ponto/os-aiatolas-da-linguistica-insistem-na-vigarice-lucrativa-e-levam-mais-

um-troco-do-escritor-deonisio-da-silva>. Acesso em: 07 out. 2011. 

 

 

P.E.N. INTERNACIONAL. Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Barcelona: 

UNESCO, 1996. Disponível em: <http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura 

/docs/cul_doc.php?idd=14>. Acesso em: 02 jun. 2012. 

 

 

PAVÃO, A. C. A série “O livro didático em questão”. 2006. Disponível em: 

http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/161240LivroDidatico.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2012.  

 

 

PERINI, Mário A. Sobre língua, linguagem e linguística: uma entrevista com Mário A. Perini. 

REVEL, v. 8, n. 14, 2010. ISSN 1678-8931 [www.revel.inf.br]. 

 

 

PERNAMBUCO, J.; FIGUEIREDO, M. F. O ensino do texto e da gramática a partir das 

contribuições Bakhtinianas. Coleção Mestrado em Linguística. São Paulo: Universidade de 

Franca, 2011. Disponível em: <http://publicacoes.unifran.br/index.php/ 

colecaoMestradoEmLinguistica/article/view/333/263 >. Acesso em: 23 ago. 2012. 

 

 

PESSOA, M. S. Sociolinguística aplicada ao ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa. 

São Paulo: USP, 2010. 

 

 

RAMOS, H. C. Escrever é diferente de falar. In: AGUIAR, C. A. et al. Viver e aprender: por 

uma vida melhor. São Paulo: Global, 2009. p. 9-27.  

 

 

REAL, C.; SOUZA, C. Reflexões sobre a linguagem como atividade sociocognitiva adjuvante 

no processo educacional. InterSciencePlace, América do Norte, ago./2009. Disponível em: 

<http://www.interscienceplace.org/interscienceplace/article/viewArticle/30>. Acesso em: 28 

mar. 2012. 

 

 

RODELLA, G.; NIGRO, F.; CAMPOS, J. Português: a arte da palavra, 6
o 
ano. São Paulo: 

AJS Ltda, 2009. 

 

 

ROJO, R. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas. In: 

MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.).Gêneros: teorias, métodos, 

debates. São Paulo: Parábola, 2005. p. 184-207.  

 

 

RONCARATI, C. Estudos sociolinguísticos e dialectológicos. Revista Icarahi, Rio de 

Janeiro, n. 5, p. 1-10, 2011. Entrevista concedida a Letícia Cao Ponso.  

 

http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/os-aiatolas-da-linguistica-insistem-na-vigarice-lucrativa-e-levam-mais-um-troco-do-escritor-deonisio-da-silva/
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/os-aiatolas-da-linguistica-insistem-na-vigarice-lucrativa-e-levam-mais-um-troco-do-escritor-deonisio-da-silva/
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/os-aiatolas-da-linguistica-insistem-na-vigarice-lucrativa-e-levam-mais-um-troco-do-escritor-deonisio-da-silva/


134 

 

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. Proposta 

Curricular de Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental e médio: disciplinas 

curriculares. Florianópolis, SC: COGEN, 1998. 

 

 

SANTOS, B. C. P. et al. A importância do livro didático: eficiência e/ou ineficiência deste 

instrumento no processo de ensino-aprendizagem. 2008, 6p. Artigo. Universidade da Região 

da Campanha – URCAMP - Campus Universitário de São Gabriel/RS. São Gabriel, 2008. 

Disponível em: <http://importanciadolivrodidatico.blogspot.com.br/ >. Acesso em: 8 mar. 

2012. 

 

 

SANTOS, C. G. A escolha do livro didático de Língua Portuguesa e o uso desse material em 

sala de aula: implicações para o ensino da escrita. Revista Língua e Educação, ano 1, v. 1, 

jun. 2009. Disponível em: <http://www.linguaeducacao.net/press/05.pdf >. Acesso em: 21 

fev. 2012. 

 

 

SANTOS, J. V. dos; DALCOL, S.; CAVALHEIRO, N. M. D. O negro como personagem na 

literatura infantil, na obra de Maria Py. In: SOARES, A. L. R. (Org.). Anais do I Congresso 

Nacional Memória e Etnicidade, Casa Aberta Editora, Itajaí, 2010. ISSN: 21784981. 

 

 

SEGALLA, A.; CAVALCANTI, B. O assassinato da Língua Portuguesa. Revista Isto é, 

Brasil, n. 2167, 20 maio 2011. Disponìvel em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/ 

138200_O+ASSASSINATO+DA+LINGUA+PORTUGUESA>. Acesso em: 20 set. 2011. 

 

 

SEKI, L. Línguas indígenas do Brasil no limiar do século XXI. Revista Impulso, 

Piracicaba/SP, v. 12, n. 27, 2000. Disponível em: <http://www.unimep.br/phpg/editora/ 

revistaspdf/imp27art11.pdf.>. Acesso em: 10 out. 2012. 

 

 

SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 4. ed. São Paulo: Ática, 1987. 

 

 

______. Livro didático: contra ou a favor. Revista Nós da Escola. Rio de Janeiro, ano I, v. 

12, 2003. Disponível em: < http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/ portal/_download/revista12.pdf 

>. Acesso em: 12 maio 2012. 

 

 

TELLES, L. F. P. Alguns aspectos da variação linguística. Anuário de produção acadêmica 

docente. Valinhos/SP, v. III, n. 25, 2009. Disponível em: <sare.unianhanguera.edu.br/index. 

php/anudo/article/download/.../755.>. Acesso em: 11 out. 2012. 

 

UBER, T. J. B. Estudos sobre um gênero discursivo. Artigo de Opinião. Maringá, 2008. 

Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/255-4.pdf.>. 

Acesso em: 03 out. 2012. 

 

 

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/


135 

 

UNESCO. Declaração Universal da UNESCO sobre a diversidade cultural. Paris, 02 nov. 

2001. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/ 

0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 11 out. 2012. 

 

 

VERCEZE, R. M. A. N. Gerativismo: suas contribuições para a linguística. Revista 

Philologus, Rio de Janeiro, ano 15, n
. 
43, p. 93-100. jan./abr. 2009. Disponível em: 

<http://www.filologia.org.br/revista/43/07.pdf >. Acesso em: 15 jan. 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


