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INTRODUÇÃO

Discutir o ensino e a aprendizagem de língua materna 
no Brasil é pensar, dentre as inúmeras faces dessa prática a 
serem refletidas e problematizadas, no papel desempenhado 
pelos Livros Didáticos (doravante LDs). Em um país como o 
nosso, que conta com a distribuição gratuita desse material, o 
livro didático é, para muitos sujeitos, a primeira e/ ou principal 
inserção na cultura escrita (BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 
2005). Além disso, embora no cenário atual muitos professores 
já tragam materiais diversificados para a sala de aula, é o 
livro didático, muitas vezes, o material mais utilizado, tendo 
grande relevância na seleção, organização e abordagem dos 
conhecimentos. Ao longo da história da Língua Portuguesa 
como disciplina escolar, muito já se estudou e polemizou 
sobre esse material, ora defendendo sua manutenção na sala 
de aula, ora sugerindo sua rejeição, mas sempre buscando 
entender e/ou apontar o que é um livro didático de qualidade. 

Há, no entanto, inúmeras formas de entrada nesse objeto, 
já que se pode olhar, por exemplo, as concepções de língua e 
linguagem que adota, os gêneros trabalhados, a forma como 
integra diferentes semioses, dentre outras possibilidades. 
Nosso foco neste estudo incidiu sobre o trabalho de análise 
linguística (AL) proposto pelos livros, já que paralelo à 
discussão sobre os LDs no contexto brasileiro, encontra-
se o questionamento sobre o ensino dos conhecimentos 
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linguísticos abordados na escola e, consequentemente, pelos 
LDs. Como destaca Bunzen (2011), o final da década de 70 e 
início da década de 80 são marcados por uma série de críticas 
ao ensino de Português das escolas brasileiras. De acordo com 
o autor, surgem os discursos de que havia uma “crise da leitura 
e da escrita”, o que fez emergir o “discurso da mudança”, 
responsável pela construção discursiva do chamado “ensino 
tradicional de português”. Como consequência dessas 
manifestações, irrompem discussões sobre o não ensino 
de gramática, já que este estaria associado ao tal ensino 
tradicional. É em meio a essas discussões que Geraldi (1984) 
cunha o termo prática de análise linguística, destacando que

o uso da expressão “prática de análise linguística” não se 
deve ao mero gosto por novas terminologias. A análise 
linguística inclui tanto o trabalho sobre questões tradicionais 
da gramática quanto questões amplas a propósito do texto (...). 
Essencialmente, a prática de análise linguística não poderá 
limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos 
gramaticais e ortográficos, limitando-se a correções.  Trata-
se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja 
seus objetivos junto aos leitores a que se destina. (GERALDI, 
1984, p. 74).

De 1984 para cá, muitas pesquisas e discussões 
debruçaram-se sobre o ensino de língua materna, propondo 
uma abordagem mais crítica, voltada para a construção 
da autonomia do sujeito e de sua cidadania. Dessa forma, 
um trabalho com Língua Portuguesa que se restringisse à 
normatividade seria insuficiente para os objetivos propostos. 
Como resultado dos estudos realizados, e como resposta 
às críticas recebidas, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 
II, publicados em 1997, propuseram, dentre as diferentes 
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modificações, o trabalho com a prática de análise linguística, em 
vez do consolidado ensino tradicional de gramática, visando 
integrar leitura, produção e análise linguística. Dessa forma, 
a prática de análise linguística, referente ao eixo da reflexão, 
estaria a serviço das práticas de escuta e leitura de textos, e de 
produção de textos escritos e orais, ambas no eixo do uso, ou 
seja, os conhecimentos linguísticos seriam estudados não de 
forma desconexa, mas em função de melhorar as práticas de 
leitura e produção.

Após a publicação desse e de outros documentos, como 
as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 
diferentes pesquisas mostraram avanços na produção dos 
LDs de Português, no que diz respeito ao trabalho com 
a análise linguística (vide MANINI (2009); CAMARGO 
(2014); CONTE (2015)), embora práticas mais reflexivas 
coexistam, frequentemente, com práticas mais tradicionais, o 
que, a priori, não é um problema, já que a prática de AL prevê 
também esta abordagem. Acreditamos, porém, que o eixo da 
análise linguística, se comparado ao da leitura e produção, é 
o que ainda menos se modificou nas práticas de sala de aula 
(MENDONÇA, 2006). Ao se dispor, portanto, a mapear os 
objetos linguísticos trabalhados no eixo da análise linguística 
nos livros didáticos, este estudo busca contribuir com a 
construção de dados empíricos numa área que muito tem a 
ser explorada.

Partindo, então, de questionamentos sobre que 
conhecimentos linguísticos são abordados pelos LDs no 
eixo da análise linguística, e de que forma são abordados, 
isto é, numa perspectiva mais discursiva/ reflexiva, ou mais 
tradicional, bem como de indagações acerca dos avanços e 
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permanências nessa área, decidimos analisar quatro volumes 
de LDs, pertencentes a duas coleções destinadas ao ensino 
médio, dois aprovados no PNLD 20061, primeiro ano do 
programa em que LDs de Português para o ensino médio 
foram distribuídos aos alunos de todos os anos e regiões do 
país, e dois aprovados no PNLD 2015, último ano2, até então, 
de lançamento do Guia com as obras aprovadas para o ensino 
médio. Buscamos, assim, por meio de uma análise longitudinal, 
verificar o que mudou e o que permaneceu na área de AL nesses 
dez anos em que o programa do livro didático de Português 
para o ensino médio atende a todos os alunos da rede pública 
do Brasil. Escolhemos como corpus da pesquisa os volumes3  

destinados à 1ª série do ensino médio das seguintes coleções: 

•	 AMARAL, E; FERREIRA, M.; LEITE, R. e 
ANTÔNIO, S. Novas Palavras: Português (volume único, 
Ensino Médio). São Paulo: FTD, 2ª edição, 2003.

•	 CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: 
Linguagens (volume único, Ensino Médio). São Paulo: 
Editora Atual, 2003.

•	 AMARAL, E.; FERREIRA, M.; LEITE, R. e 
ANTÔNIO, S. Novas Palavras: 1º ano. São Paulo: FTD, 
2ª edição, 2013.

•	 CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: 
Linguagens, 1. São Paulo: Editora Saraiva, 9ª edição, 2013.

Elegemos, a partir dos questionamentos acima 
explicitados, a seguinte pergunta de pesquisa: quais os 
conhecimentos linguísticos transformados em objeto de 
ensino nos LDs da 1ª série do ensino médio no eixo da AL? 

1 Até a publicação do 
Guia do Livro Didáti-
co para o Ensino Mé-
dio de 2009, o nome 
do Programa respon-
sável pela avaliação e 
distribuição dos LDs 
do Ensino Médio era 
PNLEM (Programa 
Nacional do Livro para 
o Ensino Médio), cria-
do em 2004. A partir 
de então, passou-se a 
se referir ao Programa 
como PNLD Ensino 
Médio. Nesta pesquisa, 
portanto, adotamos a 
sigla PNLD, fazendo 
referência às edições 
destinadas ao ensino 
médio.
2 Os Guias para cada 
etapa do ensino básico 
são lançados em triê-
nios. Assim, o próxi-
mo Guia para o ensino 
médio está previsto 
para o PNLD 2018.
3 Todos os volumes 
de LDs com os quais 
trabalhamos consistem 
em versões do PNLD, 
ou seja, aqueles que 
são enviados para a es-
colha das escolas. 
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Tal pergunta se desdobrou, nesta pesquisa, em outras três, 
as quais delimitarão nossos objetivos, bem como as etapas 
de análise. São elas: quais os conhecimentos linguísticos 
transformados em objetos de estudo dos LDs nas seções de 
AL? Quais os conhecimentos linguísticos transformados em 
objetos de estudo nas seções destinadas à leitura e à produção? 
Quais as rupturas e permanências, nesse sentido, dos LDs 
aprovados pelo primeiro PNLD para o ensino médio, em 
2006, e dos livros didáticos aprovados pelo último PNLD 
para esta etapa, em 2015?

Depreendemos, assim, o seguinte objetivo geral de 
pesquisa:

•	 Mapear os conhecimentos linguísticos trabalhados nos 
quatro volumes de LDs destinados à 1ª série do ensino 
médio, identificando o que mudou e o que permaneceu 
nos livros de Português desta etapa, no que tange 
aos objetos trabalhados no eixo da AL, a partir da 
comparação entre os LDs aprovados no primeiro e no 
último Guia do livro didático para o ensino médio.

Para cumpri-lo, surgem os seguintes objetivos específicos:

•	 Analisar os Guias dos livros didáticos de 2006 e 2015, 
a fim de identificar os critérios utilizados pelos avalia-
dores na análise dos LDs, principalmente aqueles que 
se relacionam ao eixo dos conhecimentos linguísticos;

•	 Analisar o Manual do Professor de cada livro, 
delimitando os princípios teórico-metodológicos 
das obras, principalmente frente ao ensino dos 
conhecimentos linguísticos;
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•	 Mapear os tópicos de AL mobilizados pelos LDs, 
analisando como se dá a apresentação dos mesmos;

•	 Mapear as atividades que se propõem a trabalhar 
com os conhecimentos linguísticos, analisando os 
procedimentos metodológicos que abordam, bem 
como sobre que unidade de linguagem – palavra, 
sentença/ sintagma, texto/ discurso – operam;

•	 Mapear e problematizar quais conhecimentos 
linguísticos são trabalhados em seções destinadas à AL, 
mais estritamente, e quais são abordados nas seções 
que focalizam a leitura e a produção;

•	 Mapear os tópicos de AL que possuem uma abordagem 
mais formal e os que possuem uma abordagem mais 
discursiva. 

Levando em consideração o que foi exposto, e a fim de 
responder os questionamentos iniciais, bem como os objetivos 
traçados, explicitamos, no capítulo 1, o embasamento teórico 
que respalda esta pesquisa. Fazemos um breve histórico 
sobre o tratamento didático dado à gramática nas aulas de 
Português e nos LDs, perpassando pelo momento em que 
surge o discurso de uma crise no ensino de língua materna 
até o momento em que se aponta para uma nova postura 
no ensino dos conhecimentos linguísticos, com a prática 
de análise linguística. Apresentamos também o processo 
de universalização do ensino médio, juntamente com a 
parametrização do ensino de gramática nessa etapa pela 
publicação de documentos oficiais como as OCEM. Por fim, 
discorremos brevemente sobre o PNLD e seus impactos na 
produção dos livros didáticos.
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Em seguida, no capítulo 2, descrevemos nossa 
metodologia, de abordagem qualitativa e inserida no campo 
da Linguística Aplicada, discorrendo sobre os critérios de 
avaliação do PNLD (2006 e 2015), a fim de entender o que 
o documento espera dos LDs avaliados no que diz respeito 
ao trabalho com os conhecimentos linguísticos. Mostramos 
como se deu a escolha de nosso corpus e concentramo-nos 
em descrever as etapas de análise e geração de dados, bem 
como as categorias de análise utilizadas.

No capítulo 3, trazemos a análise dos quatro volumes 
mencionados. Apresentamos, primeiramente, o que dizem 
os Guias de Livros Didáticos do PNLD sobre as obras, 
principalmente acerca da abordagem dos conhecimentos 
linguístico-discursivos, além de expormos o que encontramos 
no Manual do Professor de cada coleção, no que se refere à 
estrutura geral da obra e aos princípios teórico-metodológicos. 
Em seguida, expomos os tópicos de AL que foram encontrados 
em cada coleção durante a análise, discutindo a forma como 
foram explorados, isso é, se de forma mais discursiva ou 
mais formal, e, por fim, destacamos os tipos de atividades 
propostas por cada coleção, a partir de suas metodologias, 
apresentando alguns exemplos que corroborem nossa análise. 

Nas considerações finais, estabelecemos, então, uma 
comparação entre o que foi explorado em cada volume em 
cada época, discutindo as permanências e rupturas do trabalho 
no eixo da AL. 
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CAPÍTULO 1
LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: 

A GRAMÁTICA NA HISTÓRIA DA 
DISCIPLINA E DO LDP – HISTóRICO E 

FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA

1.1 SURGIMENTO E DESENvOLvIMENTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA ENqUANTO DISCIPLINA ESCOLAR

A disciplina de Língua Portuguesa modificou-se muito ao 
longo dos anos até chegar à disposição que hoje conhecemos 
e é adotada nas escolas brasileiras. Não que no momento atual 
ela tenha se estabilizado e não sofra mais alterações, ou que 
funcione da mesma maneira nas diferentes escolas do país, 
mas passou por importantes transformações curriculares 
ao longo da história que, de acordo com Bunzen (2011), 
constituíram-se em verdadeiras lutas e polêmicas. Isso porque 
o funcionamento da disciplina, sua seleção de conteúdos e 
objetivos de ensino estiveram sempre ligados a questões 
políticas, econômicas, sociais e, mais recentemente, científicas. 
Não à toa a disciplina sofreu, inclusive, mudança em sua 
denominação ao longo do tempo: “Gramática Nacional, 
Língua Pátria, Idioma Nacional, Comunicação e Expressão, 
Português” (BATISTA, 1997, p. 3 apud BUNZEN, 2011, p. 
887); logo, percebe-se que mudanças no nome da disciplina 
refletem câmbios mais profundos, relacionados à adoção de 
diferentes metodologias e perspectivas.
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De acordo com Bunzen (2011), logo após a descoberta do 
Brasil têm-se os primórdios do que seria uma educação formal 
no país, já que as crianças indígenas passavam algumas horas 
do dia na “escola”, onde os padres jesuítas as ensinavam, além 
das boas maneiras e das doutrinas da Igreja, a ler, escrever e 
contar. A educação jesuítica funcionou bem até a década de 
1570, pois, como ressalta Bunzen (2011), as ideias pedagógicas 
dos padres jesuítas em expandir o catolicismo eram compatíveis 
ao ideal colonizador e mercantilista. É interessante destacar 
ainda que, até as Reformas Pombalinas, o foco dos currículos 
era a gramática e literatura das línguas clássicas, em especial 
do latim, não havendo espaço para a língua vernácula. De 
acordo com Soares (2002 apud BUNZEN, 2011, p. 890), isso 
se dava por diferentes fatores: “(i) o público que passava por 
um processo de escolarização tinha interesse em seguir o 
modelo educacional que tinha como base o latim; (ii) a língua 
portuguesa europeia não era a língua falada em grande parte 
das interações orais e escritas neste período”. Dessa forma, é 
somente após as políticas mercantil e absolutista que a língua 
portuguesa adquire importância maior no território brasileiro. 
Bunzen (2011) destaca a importância da carta régia de 1757, a 
qual proibia o uso de línguas indígenas na colônia e obrigava 
os jesuítas a ensinar a língua portuguesa aos índios. É por 
esse motivo que alguns estudiosos consideram que essa carta 
marca o nascimento oficial da língua portuguesa no Brasil.

A língua portuguesa, então, começa a ser utilizada nas 
aulas de Gramática, Retórica e Poética, mas continua muito 
dependente do ensino de latim; todavia, já se constitui então 
como parte do currículo. Dionísio (2000 apud BUNZEN, 
2011) destaca a importância dos conhecimentos gramaticais 
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na estruturação do português enquanto disciplina escolar, 
pois é nas aulas de Gramática Nacional, em 1838, que a língua 
nacional aparece como o objeto principal de ensino.

Outro fator que merece destaque na constituição do 
português enquanto disciplina escolar é a ampliação sofrida 
pela disciplina até o fim do período imperial, o que Bunzen 
(2011, p. 894) relaciona “(...) à sua inclusão nos chamados 
“exames preparatórios” e à criação do cargo de professor de 
Português em 23 de agosto de 1871”. Esse dado é significativo 
à medida que nos chama a atenção para o fato de que é histórica 
a relação entre ensino/conteúdos curriculares e exames de 
admissão em cursos básicos e superiores, já que, no contexto 
atual, muito se discute sobre o que se ensina no ensino médio, 
por exemplo, pois, muitas vezes, este tem como foco somente 
o conteúdo cobrado pelos exames vestibulares.

Após a criação do Ministério da Educação em 1930, sai 
um decreto que, entre outras coisas, estabelece a seriação do 
ensino e aponta a frequência obrigatória na escola como pré-
requisito para ingresso nas faculdades. Os programas oficiais 
passam, então, a sofrer alterações constantes e, por meio de 
pesquisas sobre o livro didático de português, descobriu-se 
que a cada reforma no ensino e/ou a cada novo programa, 
os autores dos materiais buscavam atender às alterações de 
conteúdo e metodologias propostas. Tal situação expõe a 
inconstância que perpassa a constituição e desenvolvimento 
da disciplina de português, evidenciando sua “reconfiguração 
com movimentos de permanências e rupturas de objetos de 
ensino e aspectos metodológicos (...)” (BUNZEN, 2011, p. 
898). 
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 marcou a 
descentralização de diversas questões relativas à educação, 
permitindo maior flexibilidade nos currículos. Ao mesmo 
tempo, o ensino de gramática, por exemplo, passou a 
focalizar a abordagem gramatical a partir dos textos, já que 
se recomendava um ensino prático e pautado em exemplos 
concretos. Com a instauração do governo militar, o ensino 
torna-se bastante tecnicista, e “(...) o ensino do vernáculo  
assume um caráter instrumental, pois deve auxiliar ao 
desenvolvimento de uma integração vertical com outras 
áreas de estudo e disciplinas” (BUNZEN, 2011, p. 901), ou 
seja, a língua materna passa a ser vista como instrumento da 
comunicação, o que justifica o nome recebido pela disciplina 
na época, Comunicação & Expressão e Comunicação em Língua 
Portuguesa. 

1.1.1 Crise no ensino de língua materna?

O final da década de 70 e início da década de 80 são 
marcados por uma série de críticas ao ensino de Português 
das escolas brasileiras. De acordo com Bunzen (2011, p. 
902), surgem os discursos de que havia uma “crise da leitura 
e da escrita”, o que faz emergir o “discurso da mudança”, 
responsável pela construção discursiva do chamado “ensino 
tradicional de português”. Como consequência dessas 
manifestações, irrompem discussões sobre o não ensino 
de gramática, já que este estaria associado ao tal ensino 
tradicional. Ampliam-se, então, as pesquisas sobre ensino no 
meio universitário, propondo reflexões críticas das práticas 
escolares vigentes. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) e o Programa Nacional do Livro Didático 
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(PNLD) procuraram sintetizar as discussões ocorridas, 
sendo o primeiro, “(...) uma crítica ao dito ensino tradicional, 
apostando em um trabalho com a língua(gem) baseada nas 
práticas sociais”, e o segundo, “(...) um combate às pragas 
do ensino de português (...) aproximando cada vez mais do 
que é legitimado pela ciência como ideal para o ensino de 
língua materna” (BUNZEN, 2011, p. 905). No entanto, esses 
programas não se propunham a fixar e sequenciar conteúdos, 
mas sim objetivos, apostando no texto como unidade de 
ensino e nos gêneros como objetos de ensino, enfocando 
práticas de usos da língua(gem) e de reflexão sobre o uso 
(BUNZEN, 2011).

É em meio às discussões da década de 80 que surgem 
textos como o de Geraldi (1984), que tentam articular as 
atividades desenvolvidas na sala de aula às teorias propostas. 
Geraldi (1984), por exemplo, oferece algumas sugestões de 
atividades a serem desenvolvidas nas aulas de Português do 
antigo Ensino Fundamental II (5ª a 8ª séries), dividindo-as 
nos seguintes eixos: práticas de leitura de textos, prática de produção 
de textos e prática de análise linguística.

Em relação às práticas de leitura de textos, o autor destaca a 
importância em desenvolver o gosto dos alunos pela leitura, 
e ressalta que a preocupação é fazer com que eles construam 
uma bagagem de leitura ao longo do ensino fundamental, 
estando mais bem preparados para as análises literárias do 
Ensino Médio. No que diz respeito às práticas de produção 
de textos, o autor ressalta, primeiramente, a necessidade de 
que os textos dos alunos sejam escritos com outro destino 
que não somente a leitura do professor. Além disso, seria 
importante adotar uma avaliação que fosse processual, pois 
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não se avalia o processo de escrita do aluno apenas por uma 
correção conteudística e/ou formal na aplicação de um prova 
de redação, por exemplo.  Por último, nas práticas de análise 
linguística, Geraldi (1984) destaca que essas devem acontecer a 
partir do texto produzido pelos alunos nas práticas de produção 
escrita, para que eles possam reescrever seus textos a partir 
do tópico que estiver em análise. Ele ainda destaca que a 
metalinguagem deve ser inserida quando solicitada pelos 
alunos e que ocorrerá, portanto, de maneira assistemática, mas 
não aleatória; e termina dizendo que o que lhe parece essencial 
no trabalho com análise linguística é “(...) a substituição do 
trabalho com metalinguagem pelo trabalho produtivo de 
correção e autocorreção de textos produzidos pelos próprios 
alunos” (GERALDI, 1984, p. 79).

Embora o texto de Geraldi (1984) tenha sido escrito há 
mais de trinta anos, muito das discussões por ele propostas 
estão ainda no centro das discussões atuais, pois, embora passos 
tenham sido dados no ensino de língua materna, há ainda o 
que fazer. Não à toa, muitos professores negam trabalhar 
gramática de modo tradicional, por exemplo, ou ainda evitam 
ensinar a nomenclatura dos fenômenos linguísticos, já que se 
criou uma atmosfera negativa ao redor da palavra tradicional. 
Ao que parece, no entanto, a crítica de Geraldi (1984) quanto 
ao trabalho com a metalinguagem estava no fato de essa ser 
tida somente como um fim em si mesma no ensino, já que 
isso levava a uma perda nas reflexões linguísticas.

A esse respeito, Antunes (2000), refletindo sobre a 
prática da aula de português, insere, entre os diversos pontos 
discutidos, reflexões sobre a abordagem da gramática na sala 
de aula, apontando algumas implicações pedagógicas que essa 



2 2

prática apresenta. Para sua discussão, a autora distingue o que 
são regras de gramática do que não o são, definindo como 
regra gramatical, as normas e/ou orientações de como usar e 
combinar unidades linguísticas a fim de produzir enunciados 
adequados. Nesse sentido, saber reconhecer e dar nome às 
coisas da língua não se integraria à lista das regras gramaticais. 

Ao que parece, a preocupação de Antunes (2000) também 
não é dizer que a metalinguagem não deve ser ensinada aos 
alunos, mas mostrar que simplesmente identificar e nomear 
um fenômeno linguístico não é sinônimo de trabalho com 
regras gramaticais, já que, dessa maneira, não se leva os alunos 
a refletirem sobre o uso, funcionamento e efeitos causados 
pelo uso de determinada regra. Nas palavras da autora: 

 Adianta pouco saber se o “sujeito” de determinada frase é 
indeterminado, por exemplo. O que adianta mesmo é saber 
que efeitos práticos se consegue com o uso de um determinado 
tipo de sujeito (...). A escola perde muito tempo com questões 
de mera nomenclatura e de classificação, enquanto o estudo 
das regras dos usos da língua em textos fica sem vez, fica sem 
tempo (ANTUNES, 2000, p. 87-88).

A partir do que foi exposto, considera-se que o professor 
de português, ou ainda os LDs da área, devem ter o cuidado 
de trazer para a sala de aula uma gramática que seja relevante, 
funcional, enfim, uma gramática que é da língua, que é das pessoas 
(ANTUNES, 2000). Isso significa que as regras gramaticais a 
serem trabalhadas devem ser úteis aos usos sociais que se fazem 
da língua, devem ser aplicáveis aos textos lidos e escritos pelos 
alunos, pois, dessa forma, “passa a ter sentido discernir o que 
é significativo para a experiência humana da interação verbal, 
interação que, se é linguística, é também gramatical. Isso, por 
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si só, faz a gramática recobrar importância” (ANTUNES, 
2000, p. 99).

1.2 A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA

Como mencionado anteriormente, o termo análise 
linguística foi usado pela primeira vez no texto de Geraldi 
em 1984, não somente para criar uma nova nomenclatura, 
mas para se contrapor ao ensino tradicional de gramática e 
firmar um novo espaço, com uma nova prática pedagógica 
(MENDONÇA, 2006). Vale ressaltar que o termo “tradicional” 
não implica necessariamente práticas equivocadas, mas que 
assinala, segundo Mendonça (2006), uma série de práticas que 
se solidificaram ao longo dos anos, culminando na formação 
de uma tradição.

A prática de análise linguística não surgiu, portanto, para 
dar um novo nome à aula de gramática, pois pressupõe uma 
nova postura, a partir de uma nova perspectiva. A diferença 
começa pela própria concepção de língua(gem) adotada, pois 
“(...) numa perspectiva sociointeracionista de língua, a AL 
constitui um dos três eixos básicos do ensino de língua materna 
(...) e teria como objetivo central refletir sobre elementos e 
fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com o 
foco nos usos da linguagem” (MENDONÇA, 2006, p. 206). 
Logo, a prática de análise linguística deve estar integrada às 
práticas de leitura e produção de textos, funcionando como 
uma ferramenta de reflexão na realização destas. Nessa 
perspectiva, embora muitas vezes os fenômenos trabalhados 
nas aulas de gramática sejam os mesmos nas aulas de análise 
linguística, “(...) os objetivos de ensino diferem, o que 
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leva à adoção de estratégias distintas, situadas em práticas 
pedagógicas distintas” (MENDONÇA, 2006, p. 216). 

Frente às discussões sobre os problemas no ensino de 
língua materna, em especial a partir dos resultados negativos 
apontados por exames como o SAEB, que evidenciaram 
problemas de leitura e escrita por parte dos alunos, algumas 
questões tornaram-se polêmicas entre os professores. Como 
os resultados negativos eram consequência do foco dado 
às aulas de gramática em comparação às aulas de leitura e 
escrita, surgiram discursos que questionavam, por exemplo, a 
necessidade do ensino de gramática ou a utilidade de ensinar 
nomenclatura aos alunos. O não ensino de gramática não 
deve nem ser colocado como uma indagação, pois como 
destaca Mendonça (2006, p. 206), “(...) é impossível usar a 
língua ou refletir sobre ela sem gramática”. Quanto à dúvida 
em ensinar ou não nomenclatura, a autora considera que 
seja “(...) uma falsa questão, pois a nomenclatura técnica é 
parte dos objetos de ensino, ou seja, nomear os fenômenos 
é necessário para a construção de qualquer saber científico” 
(MENDONÇA, 2006, p. 217). Além disso, ela ressalta a 
importância em se conhecer a linguagem técnica para que os 
alunos saibam falar sobre os fenômenos linguísticos, já que 
isso constitui um saber culturalmente valorizado; é também 
importante para que os alunos tenham autonomia no uso de 
dicionários e gramáticas de consulta, ou ainda quando forem 
realizar exames de seleção, como os vestibulares, que exigem, 
em diferentes graus, o conhecimento técnico. 

A partir de tais considerações, uma definição possível 
para análise linguística é apresentada por Mendonça (2006, 
p. 208):
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(...) é parte das práticas de letramento escolar, consistindo 
numa reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e 
o funcionamento da linguagem nas dimensões sistêmica (ou 
gramatical), textual, discursiva e também normativa, com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades 
de leitura/escuta, de produção de textos orais e escritos e de 
análise e sistematização dos fenômenos linguísticos.

Como se vê na definição acima, a prática de análise 
linguística não exclui a dimensão sistêmica/ gramatical 
da língua, mas difere-se do dito ensino de gramática pela 
preocupação com outros aspectos, mais textuais e discursivos, 
e pela postura que assume no ensino-aprendizagem da língua. 
Achamos válido trazer aqui a tabela criada por Mendonça 
(2006) para ajudar na compreensão das diferenças básicas 
entre o ensino de gramática e a AL, considerando, claro, a 
ressalva feita pela autora de que, por ser ilustrativa, a tabela 
acaba reduzindo os fenômenos e enfocando apenas o 
que é comumente observado, não abarcando, portanto, a 
multiplicidade de procedimentos que ocorrem em sala de 
aula, nem mesmo a mescla de perspectivas.
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Figura 1 - Diferenças entre ensino de gramática e AL (MENDONÇA, 
2006, p. 207)

Uma questão passível de dúvida após essa breve reflexão 
sobre a prática de análise linguística é como conseguir integrá-
la, na sala de aula, às práticas de leitura e escrita, e ainda saber 
quando e quais fenômenos linguísticos sistematizar. Mendonça 
(2006, p. 218) sugere que a seleção e organização de conteúdos 
curriculares pautem-se, além dos critérios estruturais, pelos 
critérios discursivos, “(...) relativos à produção de sentidos 
com base em recursos e estratégias linguístico-discursivos, 
que seriam o foco da prática de AL”. 
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1.3 O LIvRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA (LDP) AO 
LONGO DOS ANOS

Como mencionado anteriormente, o ensino de língua 
materna no Brasil é bastante marcado pelo LDP que, ora teve 
seu uso exaltado e recomendado, ora foi criticado e apontado 
como uma das causas do insucesso do ensino-aprendizagem 
de português por tirar a liberdade de atuação dos professores, 
ou ainda por apresentar falhas teóricas e metodológicas, por 
exemplo. Bunzen (2005), porém, defende a tese de que o 
LDP não é um objeto padronizado e homogêneo, já que cada 
professor pode adaptá-lo a suas necessidades e às necessidades 
de seus alunos. O autor, em artigo publicado junto a Rojo 
(2005), defende também que o LDP não é somente um 
suporte de textos diversos, mas sim um gênero do discurso4, 
que apresenta unidade discursiva, autoria e estilo. Nesse 
sentido, entendem que a função social do LDP é “(...) re(a)
presentar, para cada geração de professores e estudantes, o 
que é oficialmente  reconhecido ou autorizado como forma 
de conhecimento sobre a língua(gem) e sobre as formas de 
ensino-aprendizagem” (BUNZEN; ROJO, 2005, p. 87), já 
que na produção dos livros há seleção e negociação sobre os 
objetos de ensino que serão abordados. 

Apoiados nessa posição, e considerando que enfocar o 
LDP como gênero do discurso significa “dar relevo à sua 
própria historicidade, ou seja, compreendê-lo não como um 
conjunto de agregados de propriedades sincrônicas fixas, 
mas observar suas contínuas transformações (...)” (ibidem), 
apresentamos a seguir uma breve trajetória do LDP no 
Brasil, com as transformações que sofreu ao longo do 
tempo em função de mudanças políticas e educacionais. Ao 

4 Os autores entendem 
o LDP como gênero 
do discurso conside-
rando o sentido atri-
buído ao conceito de 
gênero pelo círculo de 
Bakhtin: algo “histo-
ricamente datado, que 
vem atender a interes-
ses de uma esfera de 
produção e de circula-
ção e que, desta situa-
ção histórica de produ-
ção, retira seus temas, 
formas de composição 
e estilo” (BUNZEN; 
ROJO, 2005, p. 73-74).
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compartilharmos dessa opinião, justificamos, também, nosso 
objetivo principal de pesquisa neste estudo, a análise de LDs 
aprovados pelo PNLD 2006 e pelo PNLD 2015 a fim de 
mapear as rupturas e permanências dos objetos de ensino no 
eixo da análise linguística.  

O livro didático, como instrumento de ensino, remete 
à Grécia Antiga, onde os grupos socialmente privilegiados 
o produziam à mão (VENTURI, 2004). Mas, segundo Gatti 
(1998 apud VENTURI, 2004), é a partir do século XVII 
que os LDs assumem o papel de mensageiros de verdades 
universais, de portadores de ideias científicas. Já no contexto 
educacional brasileiro, Venturi (2004) destaca que, até meados 
de 1920, os LDs aqui utilizados eram, em sua maioria, escritos 
e publicados fora do país, em decorrência da escola existente 
na época, ou seja, uma escola seletiva, que atendia somente 
às famílias de maior prestígio. Como aponta a autora, até 
meados dos anos quarenta, o ensino do Português utilizava-
se de um manual de gramática e de uma antologia, já que o 
foco do ensino era transmitir uma língua, enquanto sistema, e 
uma boa literatura. Isso evidencia que o que se tinha por LD 
nessa época era algo diferente do que se conhece hoje. No 
que diz respeito aos documentos legais do Estado brasileiro, é 
somente em 1938, no Decreto-Lei nº 1006, que o termo livro 
didático é citado, como evidencia Oliveira (1980, p. 13 apud 
VENTURI, 2004, p.62):

Artigo 2º, P. 1º: Compêndios são livros que exponham total 
ou parcialmente a matéria das disciplinas constantes dos 
programas escolares. P. 2º: livros de leitura de classe são livros 
usados para a leitura dos alunos em aula; tais livros também 
são chamados de livro de texto, livro texto, compêndio 
escolar, livro de classe, manual, livro didático.



2 9

É também por meio desse decreto que é criada a 
Comissão Nacional do Livro Didático, incumbida de examinar 
e julgar os LDs a serem traduzidos para o português, além 
de promover concursos a fim de incentivar a produção de 
LDs não existentes no Brasil (VENTURI, 2004). A autora 
salienta, porém, com base em Bomeny (1984), que muito 
mais do que uma função didática, tal comissão tinha função 
de controlar política e ideologicamente os LDs que entravam 
no mercado brasileiro. Nesse sentido, pode-se dizer que ao 
longo de muitos anos esses materiais ajudaram a propagar 
os pensamentos e interesses, bem como as normas de boa 
conduta moral da classe social dominante:

O período compreendido entre os anos trinta e sessenta 
caracterizou-se, no que diz respeito aos manuais escolares, 
da seguinte forma: foram livros que permaneceram por 
longo período no mercado, sem sofrerem alterações; livros 
que possuíam autores provenientes de lugares tidos, naquela 
época, como de alta cultura, como o Colégio D. Pedro II; 
livros publicados por poucas editoras que, muitas vezes, não 
os tinham como mercadoria principal e, por fim, livros que 
não apresentavam um processo de didatização e adaptação 
de linguagem consoante às faixas etárias para as quais se 
destinavam (GATTI, 1998, p. 22 apud VENTURI, 2004, p. 
63).

É a partir das políticas de democratização da escola, no 
final dos anos sessenta e início dos anos setenta, que os livros 
didáticos passam por transformações mais significativas, já 
que era preciso atender ao novo contexto escolar. Para Venturi 
(2004), a popularização do acesso à escola exige modificações 
do livro didático, tanto no que diz respeito à forma, quando 
aos conteúdos abordados, já que se anteriormente eram 
usados por uma minoria, passaram a atender um ensino de 
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massas, tornando-se destaque no mercado editorial, na escola 
e nos programas governamentais. 

É interessante observar que, já nos anos cinquenta e 
sessenta, os manuais de gramática e as antologias integraram-
se em um único exemplar, embora, a princípio, houvesse uma 
parte para cada uma dessas áreas em tal livro. Essa forma 
de apresentar o conhecimento aos alunos era pautada pela 
concepção de língua que se tinha, ou seja, de língua como um 
sistema, bem como pela pequena parcela da sociedade que 
frequentava a escola, os quais já iam para as aulas com um 
domínio do que se convencionou chamar a norma padrão 
culta. Dessa forma, “os livros didáticos produzidos nessa época 
conservavam textos e fragmentos de autores considerados 
clássicos. A gramática normativa apresentava suas regras e, 
para exemplificá-las, utilizavam-se, também, dos clássicos” 
(VENTURI, 2004, p. 52). A autora destaca, ainda, que a 
ideia dos clássicos serem fonte de bons exemplos de uso da 
língua, os quais deveriam ser seguidos, é que, provavelmente, 
originou a concepção de que saber língua é equivalente a 
adquirir o conhecimento de suas regras e exceções. Com a 
democratização da escola e a entrada de alunos provenientes 
de diversas classes sociais, os LDs passam a enfatizar mais os 
diversos tipos de leitura, já que a língua passa a ser vista como 
instrumento de comunicação. Além disso, o final da década 
de 70 e início da década de 80 são marcados por uma série de 
críticas ao ensino de Português das escolas brasileiras, já que 
surgem os discursos de que havia uma crise da leitura e da 
escrita. Como consequência dessas manifestações, irrompem 
discussões sobre o não ensino de gramática, já que este estaria 
associado a um ensino tradicional. Em relação aos LDs de 



3 1

Língua Portuguesa dessa época, Venturi (2004, p. 56) constata 
que “(...) possuem uma linguagem contemporânea, trabalham 
com temas atuais e cotidianos, possuem um caráter utilitário e 
pedagógico, elegendo outras formas de linguagem e não mais 
a dos autores clássicos da literatura”. 

A década de 80 merece destaque, ainda, pela criação 
da FAE (Fundação de Assistência ao Estudante), que se 
tornou responsável por programas governamentais, tais 
como o Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental 
(PLIDEF). É também nessa década, mais especificamente 
em 1985, que é criado o PNLD (Programa Nacional do 
Livro Didático), pelo Decreto Federal 91.542. Venturi (2004) 
destaca, porém, que durante vários anos é a FAE que fica 
responsável pela política do livro didático, o que ocasionou 
atrasos na distribuição dos livros, autoritarismo das secretarias 
de ensino na escolha destes, bem como outras situações 
desfavoráveis ao ensino escolar. É somente em meados da 
década de 90 que o governo passa a repensar essa política 
e inicia, sob responsabilidade da SEF (Secretaria do Ensino 
Fundamental), um processo de reestruturação do PNLD. 
Nesse processo, passa-se a avaliar pedagogicamente as obras 
inscritas, bem como a se publicarem guias com os critérios de 
avaliação e os resultados obtidos na análise que, por sua vez, 
é realizada por profissionais da área. Um ponto interessante 
observado por Venturi (2004) é que apesar do objetivo da 
instauração da avaliação dos LDs ter sido selecionar as obras 
a serem adquiridas pelo MEC (Ministério da Educação), 
essa avaliação alterou consideravelmente o mercado do LD, 
pois autores e editores tiveram de se preocupar mais com a 
qualidade dos livros produzidos. É também no final dos anos 
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oitenta e início dos anos noventa que as teorias da Linguística 
Textual, da Linguística, Psicolinguística e Pragmática chegam 
à escola e ao ensino da língua materna, propondo reflexões 
e reformulações em suas bases teóricas e metodológicas 
(VENTURI, 2004). Surge, então, uma nova concepção de 
língua, a língua como discurso, enunciação, na qual o aluno 
é visto como sujeito ativo na construção dos conhecimentos. 
É nessa época que Geraldi (1984) cunha o termo análise 
linguística, defendendo a prática de análise linguística 
como uma das unidades básicas do ensino de português, a 
qual incluiria tanto o trabalho com aspectos da gramática 
tradicional, quantos aspectos relativos ao texto de um modo 
geral. Os LDs iniciam, então, um processo de transição, no 
qual buscam trazer diversos tipos de textos e tentam trabalhar 
a gramática a partir do texto, o que se convencionou chamar 
gramática contextualizada. É preciso considerar, porém, que, 
nesse sentido, o caminho dos LDs caracteriza-se por avanços 
e retrocessos, tanto que ainda hoje se discute sobre o que é 
abordado no livro didático e de que forma isso acontece. 

Ota (2009) destaca o papel do PNLD no progresso dos 
LDs, mas chama atenção para o fato de que nem sempre 
a escola terá os mesmos critérios de escolha propostos 
pelo Programa, pois muitas editoras possuem poderosos 
trabalhos de marketing. Isso significa que um livro pode ser 
escolhido por muitas escolas e, portanto, atingir alto índice 
de vendas e, mesmo assim, não ser o melhor livro do ponto 
de vista didático. Essa realidade não modifica, no entanto, a 
importância atribuída ao livro didático na sala de aula, pois 
por ser um objeto que realiza a mediação didático-pedagógica 
“(...) contribui de algum modo para a formação crítica, ética e 
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solidária dos alunos” (VENTURI, 2004, p.67), o que justifica 
o estudo e a reflexão constantes sobre o papel e o uso desse 
objeto.

1.4 A UNIvERSALIzAÇÃO DO ENSINO MéDIO E A 
PARAMETRIzAÇÃO DO ENSINO DE GRAMÁTICA: PCNEM 
E OCEM

A pesquisa por nós proposta integra dois importantes 
eixos de discussão no ensino-aprendizagem de língua materna, 
livro didático e conhecimentos linguísticos. Além disso, enfoca 
os LDs de Língua Portuguesa do ensino médio (doravante 
EM), mais especificamente, os volumes destinados à 1ª série 
dessa etapa. Quando decidimos trabalhar com livros dessa 
etapa do ensino básico, consideramos sua menor exploração 
em estudos científicos, se comparada às pesquisas sobre o 
ensino fundamental. Na busca por literatura nessa área, por 
exemplo, foi difícil encontrar estudos que investigavam a 
prática de análise linguística nos livros didáticos na última 
etapa da educação básica. Não obstante, por caracterizar-
se como a etapa final da educação básica, e por possuir um 
caráter de preparação para o mercado de trabalho e/ou para 
o vestibular que não pode ser negado, o ensino de português 
no EM apresenta características e implicações específicas na 
escolha dos conteúdos a serem convertidos em objetos de 
ensino, na progressão desses objetos e na justificativa para 
estudá-los (MENDONÇA, 2006), apresentando-se como um 
local interessante de pesquisa.

É em 1996, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), que o EM ganha nova 
identidade. Em seu artigo 21, o documento caracteriza a 
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educação básica como aquela formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio. Embora a Constituição 
de 1988 já prenunciasse essa concepção, ao garantir o acesso a 
essa etapa como direito de todo cidadão, é a LDB que garante 
a obrigatoriedade progressiva do EM. Ao ser classificado 
como etapa final da educação básica (Art. 36), o EM passa 
a ter característica de terminalidade, ou seja, assegura aos 
cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, bem 
como de possibilitar a continuidade dos estudos e garantir 
a preparação básica para o trabalho e a cidadania. Como 
ressaltam os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 10), a LDB de 1996 
“(...) muda no cerne a identidade estabelecida para o Ensino 
Médio contida na referência anterior, a Lei nº 5.692/71, cujo 
2º grau se caracterizava por uma dupla função: preparar para 
o prosseguimento de estudos e habilitar para o exercício de 
uma profissão técnica”.

Os PCNEM 2000 destacam seu duplo papel ao 
objetivar difundir os princípios da reforma curricular do 
Ensino Médio, bem como orientar os professores na busca 
por novas abordagens e metodologias. É salientada a busca 
em dar um novo significado ao conhecimento escolar, a 
partir da contextualização, da interdisciplinaridade e do 
incentivo ao raciocínio e à capacidade de aprender, evitando 
a compartimentalização, já que antes dessa reforma, o 
então chamado 2º grau caracterizava-se pelo “(...) ensino 
descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 
acúmulo de informações” (BRASIL, 2000, p. 4). Como 
aponta Venturi (2004), no final da década de sessenta e início 
da de setenta, com a expansão dos cursos profissionalizantes 
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no 2º grau, a disciplina de Português, nessa etapa, dividia-se 
em Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Portuguesa e 
Técnica de Redação. Não à toa, a reforma curricular do EM 
propõe a divisão do conhecimento escolar em três grandes 
áreas – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e suas Tecnologias –, pois entende que, cada 
vez mais, os conhecimentos estão imbricados e devem ser 
integrados. Porém, o que se vê ainda hoje em muitas escolas 
privadas, por exemplo, ou também em grande parte dos LDs, 
é a divisão do Português em diferentes áreas, sendo as mais 
comuns, Gramática, Literatura e Redação, como se tal divisão 
assegurasse melhor preparação para os vestibulares, já que 
cada parte seria melhor explorada. 

Na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
mais especificamente nos conhecimentos relativos à área 
de Língua Portuguesa, os PCNEM 2000 apresentam como 
novidade o estudo da língua materna na escola voltado para 
uma reflexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade. 
O documento dedica as páginas iniciais à discussão acerca da 
divisão da disciplina e ao trabalho com foco na gramática que 
vinha ocorrendo até então, já que a própria LDB de 1971 
dicotomizava a disciplina em Língua e Literatura. O documento 
reconhece ainda que “muitas escolas mantêm professores 
especialistas para cada tema e há até mesmo aulas específicas 
como se leitura/literatura, estudos gramaticais e produção 
de texto não tivessem relação entre si” (BRASIL, 2000, p. 
16). Na visão apresentada pelo documento, a perspectiva 
gramatical da escola tinha como eixo principal, até aquele 
momento, o entendimento da nomenclatura gramatical, e o 
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grande problema dessa gramática da escola seria a confusão 
entre norma e gramaticalidade. Esse raciocínio é concluído, 
nessa seção do documento, na perspectiva de que as aulas de 
gramática, que teriam a função de ajudar os alunos a melhor 
falarem e escreverem, tornam-se chatas e incompreensíveis. 
Isso significa que se assumia, nesse documento, a visão de que 
a gramática tem como finalidade melhorar a escrita: “o que 
deveria ser um exercício para o falar/ escrever/ ler melhor 
se transforma em uma camisa de força incompreensível” 
(ibidem). A solução apontada pelo PCNEM é a necessidade em 
se estudar a língua situada nas diferentes relações humanas, 
com foco em seu caráter comunicativo, destacando o papel 
do ensino médio em permitir um aprofundamento dos 
conhecimentos. Assume-se o caráter sociointeracionista da 
linguagem, e o texto como unidade básica da língua, fazendo 
do estudo da gramática “(...) uma estratégia para compreensão/ 
interpretação/ produção de textos (...)” (BRASIL, 2000, p. 
18). 

Após seis anos da publicação desses Parâmetros para 
o EM, são divulgadas as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (OCEM), a fim de esclarecer alguns aspectos 
publicados em 2000, bem como incentivar a constante 
reflexão do professor sobre sua prática. Destaca-se que as 
ações realizadas no Ensino Médio, no âmbito da Língua 
Portuguesa, 

(...) devem propiciar ao aluno o refinamento de habilidades 
de leitura e escrita, de fala e de escuta, o que implica tanto 
a ampliação contínua de saberes relativos à configuração, 
ao funcionamento e à circulação dos textos quanto ao 
desenvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre 
a língua e a linguagem (BRASIL, 2006, p. 18).
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Nesse documento apresenta-se, a partir dos estudos 
desenvolvidos por pesquisadores do Ensino Superior, 
um panorama histórico do desenvolvimento da Língua 
Portuguesa como disciplina escolar, e as concepções de 
língua e linguagem implicadas na metodologia de abordagem 
de cada momento. Ainda demonstra uma preocupação em 
que a abordagem dos textos na sala de aula se limite à mera 
identificação e classificação dos fenômenos linguísticos, 
adotando apenas novas nomenclaturas associadas a novas 
teorias linguísticas. Ao abordar a organização curricular da 
Língua Portuguesa nesse nível de ensino, o documento ressalta 
que a decisão sobre quais conhecimentos devem tornar-se 
objeto de ensino e aprendizagem é de responsabilidade da 
escola, juntamente com os professores, pois o contexto varia 
de uma escola a outra e, consequentemente, as necessidades 
dos alunos. Para auxiliar nessa escolha, o documento aponta 
eixos organizadores das ações de ensino da língua nesse nível 
da escolarização, sendo um mais voltado para as atividades 
de leitura e produção de textos e outros para as atividades de 
análise, defendendo um ensino em que o texto é a unidade de 
ensino e o gênero, o objeto de ensino. 

Olhando para os Parâmetros Curriculares de 2000 
(PCNEM) e para as Orientações Curriculares de 2006 
(OCEM), é possível observar que muitas preocupações 
encontradas nas OCEM já estavam presentes nos PCNEM, 
embora no documento de 2006 as ideias e propostas de reflexão 
já estejam mais claras e consistentes. Como exemplo, pode-
se citar a preocupação deste último documento em melhor 
delimitar as habilidades a serem desenvolvidas, mobilizando, 
inclusive, alguns exemplos de abordagem em que para o 
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entendimento do texto é preciso mobilizar conhecimentos 
textuais, pragmáticos, linguísticos e sociais. Como o próprio 
documento aponta, seu objetivo não é estabelecer o que e 
como ensinar, mas munir o professor e a comunidade escolar 
de um instrumento que suscite reflexões. 
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CAPÍTULO 2 
METODOLOGIA

Detalhamos, neste capítulo, a metodologia de pesquisa, 
abordando os critérios de seleção do corpus analisado, a 
geração de dados, bem como as categorias de análise utilizadas.

Por se tratar de uma pesquisa cujo principal objetivo 
é mapear os conhecimentos linguísticos que são objetos 
de ensino nos LDP no ensino médio, ou seja, por ser um 
estudo cujo objeto central de análise é o livro didático, esta 
investigação se baseia na pesquisa documental, considerando 
documento como “qualquer suporte que contenha informação 
registrada, formando uma unidade, que possa servir para 
consulta, estudo ou prova” (APPOLINÁRIO, 2009, p. 67 
apud ALMEIDA et al., 2009, 8). 

As categorias utilizadas na análise das atividades dos 
livros de 2006 e 2015 foram definidas durante o estudo, pois 
como argumentam Guba e Lincoln (1981 apud ALMEIDA et 
al., 2009, p. 12), “(...) categorias devem antes de tudo refletir 
os propósitos da pesquisa”.

Situamos o estudo, portanto, no campo da Linguística 
Aplicada, com abordagem qualitativa interpretativista, análise 
prioritariamente documental, e geração de dados pautada 
também em dados quantitativos. 
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2.1 EM BUSCA DA AMOSTRA: O qUE NOS INfORMAM OS GUIAS 
DE LIvROS DIDÁTICOS – LÍNGUA PORTUGUESA (PNLD 
2006 E PNLD 2015)

Ao traçarmos as etapas de realização desta pesquisa, 
optamos por iniciar a investigação pela delimitação dos 
critérios de avaliação do PNLD 2006 e 2015, bem como ler 
e analisar as resenhas de cada uma das obras aprovadas em 
cada ano, já que uma das alternativas para a escolha do corpus 
poderia ser as obras que obtiveram destaque no eixo da AL. 
Acreditamos que a identificação dos critérios de avaliação do 
Programa seja importante na medida em que se apresenta 
como um guia para autores e editores na elaboração das obras, 
já que se o objetivo é ter a obra aprovada, o cumprimento 
dos critérios delimitados é essencial. Ademais, consideramos 
que os critérios podem já apontar para o que se considerava 
importante de ser ensinado e de que forma.

Vale dizer que como os Guias apresentam critérios 
relativos aos diferentes eixos de ensino da Língua Portuguesa, 
bem como critérios gerais de eliminação, nosso foco reincidiu 
sobre os critérios de avaliação relativos à reflexão sobre a 
linguagem e à construção dos conhecimentos linguísticos, já 
que este seria o centro de nossa pesquisa nos LDs.

Após o mapeamento dos critérios de avaliação de ambos 
os PNLD5, pode-se dizer que o PNLD 2006 apresenta um 
número de critérios relativos aos conhecimentos linguísticos 
maior do que o apresentado em 2015. Em 2006, o Guia expõe 
blocos de critérios avaliativos, preocupando-se em detalhar 
o que deve ser considerado. Assim, há critérios relativos à 
proposta geral do livro; à gramática e metalinguagem; à 
norma, variação e mudança; à relação fala/ escrita; e às 

5 Apresentamos as ta-
belas com os principais 
critérios identificados, 
referentes aos conhe-
cimentos linguísticos, 
nos Anexos I e II. No 
primeiro, os relativos 
ao Guia de 2006; no 
segundo, ao Guia de 
2015.
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atividades. Já em 2015, embora haja critérios comuns, como 
a preocupação em sistematizar conhecimentos linguísticos a 
fim de desenvolver as habilidades de leitura e escrita, o Guia 
traz critérios mais gerais e abrangentes, relacionados às áreas 
do conhecimento apresentadas pelas OCEM (2006), no caso 
de Língua Portuguesa, a área de Códigos, Linguagens e suas 
Tecnologias. 

Uma hipótese que fazemos, considerando o apanhado 
histórico do ensino de gramática e dos LDs que fizemos 
anteriormente, é que por na época em que o Guia do PNLD 
2006 foi publicado, em 2004, as propostas de mudanças 
ocasionadas pelas críticas ao ensino tradicional de gramática 
estarem mais recentes, havia grande preocupação em que 
os LDs se atentassem à abordagem dos conhecimentos 
linguísticos, a fim de romper com o tradicional e avançar 
com o que era proposto. Já no Guia de 2015, publicado 
em 2014, quase dez anos após as OCEM, a preocupação 
maior é a integração dos eixos de ensino nas áreas do 
conhecimento, a relação entre as diferentes linguagens, a 
reflexão e os questionamentos. Há ainda que se considerar 
que, agora, passados alguns anos e com um número maior 
de pesquisas realizadas, entende-se que práticas e abordagens 
mais tradicionais acontecem concomitantemente às mais 
inovadoras; logo, a busca por novos caminhos é constante e 
processual. 

Iniciar esta pesquisa com a análise dos Guias nos 
permitiu, além de perceber que o de 2006 já trazia critérios 
bem parecidos aos que se tem em 2015, embora de forma mais 
detalhada e preocupada, observar que as discussões teóricas 
e acadêmicas, bem como os documentos oficiais influenciam 
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no que se focaliza na avaliação dos LDs, justificando, assim, 
nossa preocupação em entender o histórico do ensino de 
gramática, do LDP e do ensino médio. A seguir, delineamos 
como se deu a seleção do corpus de análise.

2.2 SELEÇÃO DO corpus

Antes de delimitarmos o critério utilizado para a seleção 
dos LDs a serem analisados, achamos válido elucidar o porquê 
de termos escolhido obras aprovadas pelo PNLD 2006 e pelo 
PNLD 2015. Nosso objetivo, como já colocado, é mapear os 
conhecimentos linguísticos trabalhados nos LDs do ensino 
médio, identificando o que mudou e o que permaneceu nos 
livros de Língua Portuguesa desta etapa, no que tange aos 
objetos trabalhados no eixo da análise linguística, a partir da 
comparação entre livros didáticos aprovados em diferentes 
épocas. Acontece que a avaliação e distribuição de LDs do 
ensino médio foram implantadas em 2004 com a criação do 
PNLEM (Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio)6  

e o lançamento do primeiro Guia do Livro Didático de 
Português para o EM, e a universalização de distribuição 
de LDP para esta etapa do ensino básico ocorreu em 2006. 
Assim, segundo dados do Portal do MEC7, 7,01 milhões de 
alunos das três séries do ensino médio foram beneficiados 
no início de 2006, com exceção das escolas e dos alunos 
dos estados de Minas Gerais e do Paraná que desenvolvem 
programas próprios. Dessa forma, o PNLD 2006 se apresenta 
como o primeiro ano do programa em que os livros de 
português foram distribuídos em todo o Brasil. O PNLD 
2015, por sua vez, foi o último, até então, a avaliar obras para 
o ensino médio, já que o próximo Guia está previsto para 

6 Vide nota de rodapé 1.
7 Dados retirados de: 
http://portal.mec.gov.
br/component/conte
nt/article?id=13608:
programa-nacional-
-do-livro-didatico-para
-o-ensino-medio-pn-
lem. Acesso em: 12 de 
julho 2016.
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2018. Sendo assim, a escolha do primeiro e último Guia de 
obras para o ensino médio se justifica por nosso objetivo ser 
o estabelecimento de uma comparação longitudinal a partir 
do mapeamento dos conhecimentos linguísticos mobilizados 
pelos LDs analisados. Passemos, agora, à delimitação do 
critério utilizado na escolha das coleções a constituírem o 
corpus de pesquisa.

No início da pesquisa, delimitamos três diferentes 
critérios possíveis de serem eleitos para guiarem a seleção do 
corpus. Nossa intenção primeira era escolher os LDs que foram 
mais vendidos em cada PNLD, já que assim trabalharíamos 
com as obras que mais circularam nas salas de aula em cada 
época. Outra opção, caso não encontrássemos documentos 
que fornecessem tais dados, era escolher as coleções mais 
bem avaliadas pelos Guias do PNLD no eixo da AL, já que 
quando analisamos os Guias para identificar os critérios de 
avaliação, já havíamos feito uma leitura das resenhas das 
obras aprovadas. Por fim, consideramos a possibilidade de 
trabalhar com os LDs a que tivéssemos acesso, caso houvesse 
dificuldade para encontrar os desejados.

Após inúmeras buscas no site do PNLD8, encontramos 
um arquivo que especificava as coleções mais distribuídas 
por componente curricular no PNLD 20159. Assim, as duas 
coleções que tiveram maior tiragem, e consequentemente 
foram as escolhidas para compor nosso corpus de análise, 
foram Português Linguagens, com 2.313.339 livros vendidos, e 
Novas Palavras Português, com 1.548.498 livros vendidos.

No que se refere ao PNLD 2006, encontramos um 
arquivo que apontava somente as editoras que mais venderam 
LDs. No entanto, o PNLD 2006 distribuiu tanto obras de 

8 Os arquivos encon-
trados com os dados 
aqui descritos encon-
tram-se no seguinte 
endereço: http://www.
fnde.gov.br/progra-
mas/livro-didatico/
livro-didatico-dados-
-estatisticos. Acesso 
em 12 de julho 2016.
9 A tabela com os da-
dos disponibilizados 
pelo PNLD 2015 en-
contra-se no anexo III.
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Português, quanto de Matemática e, no arquivo, não se dizia 
qual a tiragem de cada coleção por componente curricular. 
Para que pudéssemos, então, trabalhar com nossa primeira 
intenção, que era delimitar o corpus de pesquisa considerando 
as coleções mais vendidas, foi preciso realizar um cálculo 
com os dados encontrados10. Identificamos, primeiramente, 
quantas coleções foram aprovadas no Guia de 2006 na área de 
Português e na de Matemática, encontrando o número total 
de coleções aprovadas por editora. Em seguida, dividimos o 
número da tiragem total de obras vendidas por editora pelo 
número de coleções aprovadas por editora, encontrando, 
assim, a média de tiragem por coleção aprovada de cada 
editora. Por fim, fizemos uma lista em ordem decrescente 
com as médias de tiragem por coleção de cada editora. Vale 
dizer que as editoras que tiveram uma tiragem maior de 
vendas no total, considerando todas as coleções de Português 
e Matemática aprovadas, foram também as que tiveram uma 
média de tiragem por coleção maior, mesmo com um número 
diferente de coleções aprovadas por editora, já que algumas 
aprovaram 2 obras (1 de português; 1 de matemática), 
outras 3 (1 de português; 2 de matemática – ou vice-versa) 
etc. Dessa forma, as duas coleções que tiveram média de 
tiragem maior, e consequentemente foram as escolhidas11 

 como corpus de nossa pesquisa, foram Novas Palavras Português, 
com uma média de 1.462.280,5 unidades vendidas, e Português 
Linguagens, com uma média de 948.465 unidades vendidas. 

Uma das preocupações que tínhamos quando nos 
propusemos a realizar uma comparação entre os tópicos 
linguísticos abordados em diferentes épocas (2006 e 2015) era 
a possibilidade das coleções analisadas em cada época serem 

10 Os cálculos reali-
zados com os dados 
disponibilizados pelo 
PNLD 2006 encon-
tram-se no anexo IV.
11 As edições dos LDs 
aprovados no PNLD 
2006, de ambas as co-
leções, foram obtidas 
a partir de compra 
em sebo; já as edições 
dos LDs aprovados 
no PNLD 2015 foram 
disponibilizadas pela 
E.E. João Cid Godoy, 
de Mococa.
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diferentes, já que as obras aprovadas pelo PNLD variam ao 
longo dos anos. No entanto, como se observou na explanação 
acima, as duas coleções mais vendidas no PNLD 2006 foram 
as mais vendidas também no PNLD 2015, o que facilita e 
realização de uma análise pareada das obras investigadas. É 
claro que teremos cuidado para não criar generalizações na 
comparação, já que o estudo não se debruça sobre todas as 
coleções aprovadas em cada PNLD. Ademais, nosso intuito 
é buscar por um panorama dos avanços e dificuldades 
de abordagem na área da AL, sem, contudo, ansiar por 
generalizações. 

2.3 GERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

No processo de análise dos LDs estudados, optamos por 
identificar os tópicos linguísticos trabalhados em cada seção 
dos livros. Assim, em cada obra analisada, debruçamo-nos, 
primeiramente, sobre os capítulos inseridos em unidades 
destinadas, prioritariamente, ao estudo da gramática, para 
depois olharmos os capítulos reservados para o trabalho com 
a literatura e a produção de textos. A análise de cada capítulo 
pode ser descrita na seguinte sequência: primeiramente, 
levantamento do conhecimento linguístico em foco, o que 
nas seções de Gramática, já era delimitado nos títulos ou 
subtítulos dos capítulos; em seguida, listagem do que era 
abordado dentro daquela temática, seja de forma expositiva 
e sistematizada, seja apenas focalizado em alguma atividade; 
por fim, análise dos exercícios apresentados. Dessa forma, 
no capítulo intitulado Acentuação, do livro Português: Linguagens 
(2003), por exemplo, o conhecimento linguístico em foco já 
era especificado no próprio título. Com a análise do capítulo, 
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listamos os seguintes objetos de estudo dentro da temática da 
acentuação: diferenciação entre acento tônico e acento gráfico; 
intensidade sonora das sílabas e palavras de mesma grafia; 
regras de acentuação dos monossílabos tônicos e átonos, das 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, dos ditongos abertos 
e dos hiatos, bem como de alguns verbos; além do uso do 
trema e do acento diferencial. Posteriormente, analisamos os 
28 exercícios apresentados por esse capítulo. Nas unidades 
destinadas à literatura e à produção, a identificação dos 
objetos linguísticos mobilizados teve de ser mais atenta, pois, 
muitas vezes, não havia a sistematização do tópico, mas sim 
sua mobilização apenas em alguma atividade, como veremos 
durante as análises. A verificação do que era abordado dentro 
de cada grande objeto de estudo permitiu que realizássemos 
uma análise comparativa mais eficiente das obras, pois era 
possível observar não apenas se ambas as edições de uma 
coleção abordavam aquele objeto linguístico, mas também 
o que era abordado sobre aquilo. Sobre essa questão da 
análise comparativa, ressaltamos que as duas edições de cada 
coleção, isto é, as de 2003, aprovadas no PNLD2006, e as de 
2013, aprovadas no PNLD 2015, foram analisadas de forma 
pareada, a fim de que a comparação longitudinal prevista por 
esta pesquisa ficasse mais evidente.

Devido às coleções aprovadas no PNLD 2006 
constituírem-se em volumes únicos e apresentarem, portanto, 
conteúdo a ser trabalhado ao longo dos três anos do ensino 
médio, tivemos de delimitar quais capítulos ou unidade 
destes volumes iríamos analisar. Com as coleções aprovadas 
no PNLD 2015, não precisamos realizar tal delimitação, já 
que cada uma era composta por três volumes, um para cada 
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série; logo, nossa análise incidiu sobre o volume 1 de cada 
obra. Com a coleção Português: Linguagens, a definição sobre 
quais capítulos da edição de 2003 analisarmos foi simples, 
pois o próprio LD, no Manual do Professor, indica que o 
ideal é trabalhar três unidades por ano, já que o livro possui 
nove. Assim, nosso corpus constituiu-se das três primeiras 
unidades, relativas ao 1º ano do ensino médio. Na edição 
de 2003 da coleção Novas Palavras Português, não há nenhum 
tipo de indicação a esse respeito; dessa forma, comparamos 
o índice de capítulos do livro com o índice do volume 1 da 
obra aprovada em 2015, a fim de escolher os capítulos que 
abordassem tópicos comuns a este volume. Desse modo, 
dentre os 27 capítulos de Literatura, analisamos 10; dentre os 
23 de Gramática, 8; e dentre os 24 de Redação e Leitura, 11.

Para que melhor entendêssemos como os LDs 
mobilizavam e abordavam os conhecimentos linguísticos, isso 
é, para uma melhor compreensão do tratamento didático dado 
a esse eixo, criamos categorias, com base em Camargo (2014) 
e Conte (2015), que nos possibilitaram aproximação com o 
objeto de pesquisa. Tais categorias incidiam sobre a análise dos 
exercícios e apresentavam duas dimensões, uma voltada para 
o nível de abrangência do exercício, ou seja, se este abrangia 
o nível da palavra, da frase/ sintagma ou do texto/ discurso, e 
outra orientada para o tipo de atividade desenvolvida, isso é, 
o processo metodológico no trabalho com o conteúdo, quais 
sejam: identificação, classificação, comparação, aplicação (subdividida 
em regra, complementação, substituição, reescrita, produção, leitura), 
formulação e verificação de hipóteses/ regras; consulta e pesquisa. 
Compreendemos que os exercícios não se esgotam nessas 
categorias, mas após o processo de análise, estas foram as mais 
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significativas para esta pesquisa. Assim como Conte (2015), 
categorizamos como outros os exercícios que de fato não se 
aproximavam de nenhuma das categorias estabelecidas. Vale 
ressaltar que embora nossas categorias estejam baseadas nas 
autoras acima mencionadas, as de aplicação por regra e aplicação 
por leitura foram por nós criadas em função da dificuldade de 
classificar várias atividades nas antes disponíveis.

Sobre as atividades analisadas, consideramos como 
exercício cada um dos subitens que compunham a atividade. 
Assim, se a atividade 5 continha subdivisões de exercícios 
enumerados de a) até e), esta era composta de cinco exercícios. 
Dessa forma, no momento de contabilizar quantos exercícios 
foram elaborados na abordagem de determinado tópico 
linguístico, somamos todos os subitens de cada atividade. 
Na análise da metodologia utilizada por cada exercício, em 
situações em que um exercício demandava mais de um processo 
metodológico, categorizamo-lo em ambas as metodologias; 
por exemplo, se o exercício solicitasse a identificação de 
um fenômeno no texto e, a seguir, a interpretação do efeito 
de sentido causado por esse fenômeno na leitura do texto, 
classificamo-lo como identificação e aplicação por leitura. Quanto 
ao nível trabalhado pelo exercício, consideramos o que de fato 
era explorado, ou seja, se um exercício retirasse palavras de um 
texto para trabalhar regras de acentuação, não consideramos 
que a abordagem trabalhava no nível do texto/ discurso, mas 
sim no da palavra. Foram analisados e contabilizados, nessa 
etapa de análise, 1239 exercícios, 211 na edição de 2003 da 
coleção NP, e 254 na edição de 2013 desta mesma coleção; 
248 na edição de 2003 da coleção PL, e 526 na edição de 2013 
desta mesma coleção.
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Após a análise dos exercícios a partir das categorias 
acima citadas, construímos gráficos e tabelas para gerar 
dados para a análise, já que tais ferramentas permitem uma 
visualização mais clara dos resultados obtidos, considerando 
a análise pareada dos LDs que realizamos. Primeiramente, 
construímos 3 tabelas para cada par de coleção analisada, 
listando os conhecimentos linguísticos abordados em cada 
seção (gramática, literatura e produção), e evidenciando as 
rupturas e permanências dentro de cada tópico, isso é, o que 
fora abordado por uma coleção somente na edição de 2003, 
o que de 2003 permaneceu na edição de 2013, e o que era 
novo na edição de 2013. Totalizamos, então, nesta etapa, 
6 tabelas, 3 relativas às edições da coleção Novas Palavras 
Português (doravante, NP), 3 relativas às edições da coleção 
Português: Linguagens (doravante, PL). Em seguida, construímos 
gráficos comparativos, para cada uma das coleções, sobre os 
conhecimentos linguísticos que foram abordados em 2003 e 
se mantiveram na edição de 2013. O critério de comparação 
utilizado na construção desses gráficos foi o nível de 
abrangência dos exercícios, e nosso objetivo era evidenciar, 
dentro de determinado conhecimento linguístico mobilizado 
como objeto de estudo, se os exercícios trabalharam mais no 
nível do texto/ discurso, da frase/ sintagma ou da palavra. Feito 
isso, construímos uma tabela, para cada um dos gráficos, 
evidenciando, então, quais os processos metodológicos 
utilizados pelos exercícios de cada edição dentro do tópico 
linguístico em foco. Foram construídos, aqui, 9 gráficos e 9 
tabelas da coleção NP, e 5 gráficos e 5 tabelas da coleção PL12.

Após o trabalho com os conhecimentos linguísticos 
comuns a ambas as edições de cada uma das coleções, 

12 Os gráficos e tabelas 
mais relevantes para 
nossa análise serão 
apresentados no de-
correr da análise, bem 
como ao final do tra-
balho, nos anexos.
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construímos gráficos com os tópicos linguísticos que foram 
trabalhados somente por uma das edições. Nesses gráficos, 
evidenciamos a porcentagem de cada um dos níveis de 
abrangência mobilizados pelos exercícios, bem como as 
metodologias que utilizaram. Obtivemos, nesta etapa, 
2 gráficos a partir da coleção NP, e 13 a partir da coleção 
PL. Por fim, construímos 2 tabelas, uma para cada coleção, 
comparando os processos metodológicos mobilizados ao 
longo de cada edição.

Embora a categorização das atividades tenha 
possibilitado a geração de dados numéricos, esta pesquisa 
é essencialmente qualitativa-interpretativista, pois os dados 
quantitativos só foram possíveis devido à interpretação prévia 
que fizemos tanto sobre as categorias de análise, quanto 
sobre os exercícios analisados no momento de encaixá-los em 
uma ou outra categoria. Logo, os dados quantitativos estão 
em função de uma análise qualitativa. Ressaltamos, também, 
que entendemos que as categorias são formas de apreender 
a realidade, isto é, mecanismos de aproximação do objeto de 
pesquisa, e não verdades, o que permite que a categorização 
de alguns exercícios seja entendida de forma distinta por 
diferentes sujeitos. Por isso, com o propósito de obter maior 
clareza do que é proposto pelos LDs, também levamos em 
consideração as respostas esperadas fornecidas pelo Manual 
do Professor de cada edição. 

2.3.1 As categorias de análise

Como já pontuado anteriormente, as categorias utilizadas 
na análise dos exercícios foram definidas durante o estudo, pois 
como argumentam Guba e Lincoln (1981 apud ALMEIDA et 
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al., 2009, p. 12), “(...) categorias devem antes de tudo refletir os 
propósitos da pesquisa”. Reinterpretamos e problematizamos, 
portanto, as categorias elaboradas por Camargo (2014) e Conte 
(2015) e criamos outras, como descrito na seção anterior, pois 
ao aplicá-las em outras coleções de LDs, de outra etapa do 
ensino, as próprias categorias modificaram-se e novas foram 
exigidas, como especificamos a seguir.

Antes de descrevermos cada uma, achamos válido 
ressaltar que categorias que, aparentemente, parecem mais 
básicas, ou até mesmo associadas a uma metodologia mais 
tradicional, como a identificação e a classificação, podem aparecer 
em exercícios bem interessantes, que exigem reflexão por 
parte dos alunos para que cheguem à resposta esperada. O 
mesmo se pode dizer sobre exercícios que trabalham no nível 
da palavra. Acreditamos que o grande problema não esteja na 
existência de exercícios que utilizem essas metodologias ou 
incidam sobre um nível menor de análise, mas sim quando 
toda uma temática se restringe a essa abordagem.

O primeiro bloco de categorias utilizadas relaciona-se 
ao nível de abrangência dos exercícios, observando se estes 
solicitam do aluno um trabalho no nível da palavra, da frase/ 
sintagma, ou do texto/ discurso. Os exercícios no nível da palavra 
geralmente ocorrem em tópicos linguísticos considerados 
mais normativos, como por exemplo, acentuação e ortografia. 
Nesses casos, as coleções analisadas tendem a apresentar 
exercícios que vão diretamente às palavras, sem solicitar 
a leitura prévia de um texto, por exemplo, “As palavras a 
seguir foram transcritas sem os eventuais acentos gráficos. 
Orientando-se pela indicação entre parênteses, transcreva 
as que exigem acento e acentue-as” (NP, 2013, p. 251). 
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Há, porém, exercícios no nível da palavra que insistem 
em apresentar um texto, mas, no momento da atividade, 
trabalham apenas com palavras, sem considerar o texto, numa 
visão clara de texto como pretexto. Por exemplo, “Neste 
texto foram propositalmente omitidos os acentos gráficos de 
algumas palavras. Leia integralmente o texto e, em seguida, 
reescreva as palavras, acentuando-as adequadamente” (PL, 
2003, p. 153).

Os exercícios no nível da frase ou do sintagma são 
frequentes, a sua vez, em tópicos que exigem, no mínimo, uma 
unidade maior do que a palavra para análise. Por exemplo, para 
saber se uma palavra é adjetivo ou substantivo, é necessário 
observá-la dentro de uma unidade sintática maior do que a 
palavra. Em exercícios que trabalham com mecanismos de 
coesão, o nível da frase ou do sintagma é também recorrente. 
Assim, temos, “Observe a relação semântica existente entre 
as orações dos itens seguintes e una-as numa única frase, 
empregando uma destas conjunções coordenativas: e, nem, 
mas, porém, porque, pois, logo” (PL, 2003, p. 123).

Por fim, no nível do texto/ discurso, estão exercícios 
que abordem tópicos linguísticos mais discursivos, como 
noções de adequação e inadequação linguística, ou ainda de 
contexto discursivo (interlocutores, situação comunicativa 
etc.). Exercícios relacionados a outros tópicos linguísticos, 
inclusive os ditos mais tradicionais, incidem também sobre 
esse nível de abordagem quando trabalham efetivamente com 
o texto, observando os efeitos de sentido que as construções 
linguísticas imprimem ao texto. Por exemplo, “Que diferença 
semântica entre as palavras referidas em a e b teria levado o 



5 3

escritor a inventar o neologismo, em vez de usar a palavra já 
existente?” (NP, 2013, p. 267).

O segundo bloco de categorias utilizadas na análise dos 
exercícios, a sua vez, reportava aos processos metodológicos 
mobilizados pelos exercícios. Exercícios de identificação 
costumam solicitar que os alunos indiquem aspectos ou 
encontrem fenômenos em textos, frases ou palavras. Por 
exemplo, “Destaque do texto I um exemplo de antítese” 
(PL, 2003, p. 88). Já na categoria classificação, encontramos 
exercícios que operam com classes gramaticais ou com 
classificações de recursos linguísticos, como as figuras de 
linguagem, como em “Os ratinhos estão namorando sob a 
luz das estrelas. Que figura de linguagem o ratinho emprega 
para atender ao pedido da ratinha?” (PL, 2013, p. 107). 
Nos exercícios de comparação, a sua vez, estão exercícios 
que requerem dos alunos a comparação entre dois ou mais 
elementos, como se verifica em: “Em qual das duas palavras 
referidas em d houve apagamento do sentido do sufixo? 
Explique.” (NP, 2003, p. 354), ou ainda em “Em cada um dos 
itens abaixo, identifique qual das formas de expressão é mais 
adequada à situação de comunicação descrita” (NP, 2013, p. 
175). Como é possível notar já nos exemplos apresentados, 
essa é uma categoria que aparece, frequentemente, associada 
a outros processos metodológicos, de diferentes ordens, 
como a identificação, a classificação ou ainda a aplicação por leitura. 
Dificilmente, encontramos exercícios que solicitavam apenas 
a comparação.

Na categoria genérica aplicação, os exercícios exigem 
dos alunos o emprego do conteúdo aprendido. Para melhor 
clareza durante a análise, e por ser uma categoria muito 
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ampla, subdividimos a categoria de aplicação em outras seis 
categorias: regra, complementação, substituição, reescrita, 
produção e leitura. Os exercícios de aplicação por regra 
exigem que os alunos apliquem regras aprendidas, geralmente 
corrigindo palavras ou frases. Por exemplo, “Copie as palavras 
a seguir, acentuando-as se necessário” (NP, 2003, p. 342), 
ou ainda, “No texto a seguir faltam certas letras de algumas 
palavras. Reescreva essas palavras, completando-as com ss, ç, 
ch, x, s ou z, de acordo com as normas ortográficas da língua 
portuguesa” (PL, 2013, p. 270). Nota-se que neste último 
exemplo, a princípio, o exercício parece pertencer à categoria 
de reescrita. Porém, uma análise mais cuidadosa percebe que o 
exercício exige apenas uma aplicação das regras aprendidas, 
e não uma transformação no sentido de um texto ou de um 
trecho, como veremos ser o objetivo da aplicação por reescrita.

Na categoria aplicação por complementação, os exercícios 
orientam os alunos a elaborarem frases ou palavras a fim de 
completar uma frase ou texto, como em “A frase “Os outros” 
está incompleta. Como você a completaria?” (PL, 2013, p. 
51).

Já na categoria aplicação por substituição, os exercícios 
pedem que os alunos substituam um termo por outro, 
visando a aplicação de estruturas. A substituição está geralmente 
relacionada à forma, e não ao sentido, como é o caso da reescrita, 
que veremos a seguir. Como exemplo, “De acordo com o 
contexto, qual das seguintes expressões poderia substituir 
adequadamente essa palavra: à medida que, uma vez que, por 
isso?” (PL, 2003, p. 71).

Os exercícios que se encaixam na aplicação por reescrita 
ocorrem quando se solicita que os alunos transformem uma 
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expressão, frase, trecho ou texto, com atenção à modificação 
de uma parte maior, isso é, uma transformação menos pontual 
do que a substituição, que visa transformar o sentido de uma 
unidade. Por exemplo, “Dê maior clareza aos parágrafos, 
buscando maior clareza e síntese. Para isso, evite a excessiva 
subordinação e a repetição de conjunções. Se necessário, faça 
frases curtas, empregue orações reduzidas ou conjunções 
coordenativas” (PL, 2013, p. 241).

Na aplicação por produção, os exercícios exigem que os 
alunos escrevam palavras, frases ou ainda textos curtos, com 
o objetivo de que produzam a partir do conteúdo aprendido, 
como em “Crie uma frase em que a palavra forte exerça um 
papel gramatical diferente do que desempenha na fala do 
personagem” (NP, 2003, p. 378).

Na última categoria derivada da aplicação, a leitura, 
os exercícios integram o trabalho com os conhecimentos 
linguísticos à leitura e interpretação de frases, trechos ou textos. 
Assim, observamos os conhecimentos linguísticos em função 
da leitura, ou seja, o estudo dos conhecimentos linguísticos 
incorporados ao estudo do texto, o que permite verificar a 
integração dos eixos análise linguística e leitura. Ressaltamos, 
porém, que nesta categoria não estão inclusos exercícios 
que trabalhem no eixo da leitura, mas não consideram os 
efeitos de sentido produzidos por conhecimentos do eixo da 
análise linguística. Para melhor exemplificar, apresentamos, 
respectivamente, um exemplo de exercício categorizado como 
aplicação por leitura, e outro não categorizado em nossa análise, 
por se tratar de um exercício pertencente apenas ao eixo da 
leitura: “Os diminutivos com que o narrador caracteriza o 
personagem traduzem também sua atitude em relação a ela. 
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Identifique essa atitude, explicando-a brevemente” (NP, 
2003, p. 362); “Que traço da mentalidade escravocrata pode 
ser identificado pela comparação dos dois anúncios?” (NP, 
2003, p. 338).

Os exercícios que integram a categoria formulação e 
verificação de hipóteses/ regra solicitam, normalmente, que 
os alunos elaborem generalizações ou sistematizações sobre o 
conteúdo visto, isso é, que depreendam alguma regra sobre o 
que foi estudado. Como exemplo, temos: “Essas comparações 
permitem estabelecer uma relação geral entre a regra das 
oxítonas e a das paroxítonas. Qual é essa relação?” (NP, 2003, 
p. 341). Em alguns casos, porém, os exercícios exigem que 
os alunos façam hipóteses sobre algum fenômeno linguístico 
estudado, o que não funciona como uma regra geral, aplicável 
a diferentes contextos, como em: “Por se tratar de um texto 
literário, esse poema deveria ter passado por uma revisão antes 
de ser publicado, a fim de que sua ortografia e sua linguagem 
fossem adequadas à norma-padrão? Por quê?” (PL, 2013, p. 
79).

Por fim, as atividades de consulta e pesquisa, não muito 
frequentes, pedem que os alunos busquem por dados, 
informações ou aspectos de uma palavra ou fenômeno 
linguístico, seja na internet, em enciclopédias ou em 
dicionários. Às vezes, a atividade de pesquisa é opcional, 
como em: “Use uma das formas indicadas entre parênteses, 
conforme convier. Se necessário, consulte o dicionário” (PL, 
2013, p. 274).

A seguir, um quadro esquemático das categorias de 
análise utilizadas, tanto do primeiro bloco – relacionadas ao 



5 7

nível de abrangência do exercício -, quando do segundo bloco 
– relativas aos procedimentos metodológicos dos mesmos.

Quadro 1 - Categorias de análise - adaptado de Conte (2015)
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISE

Neste capítulo, trazemos a análise dos quatro volumes 
das coleções selecionadas, a fim de responder nossas questões 
principal e secundárias de pesquisa: quais os conhecimentos 
linguísticos transformados em objeto de ensino nos LDs da 1ª 
série do ensino médio no eixo da AL? Quais os conhecimentos 
linguísticos transformados em objetos de ensino dos LDs nas 
seções de AL? E nas seções destinadas à leitura e à produção? 
Quais as rupturas e permanências, nesse sentido, dos LDs 
aprovados pelo primeiro PNLD para o ensino médio, em 
2006, e dos LDs aprovados pelo último PNLD para esta 
etapa, em 2015?

Para isso, apresentaremos, inicialmente, o que os Guias 
do PNLD de 2006 e 2015 nos informam sobre as coleções 
que compõem nosso corpus de análise, destacando as 
considerações feitas acerca do trabalho das mesmas com a 
análise linguística. Após, comentaremos o Manual do Professor 
(doravante, MP) de cada coleção, observando semelhanças e 
diferenças das edições de 2003 para as de 2013, no que diz 
respeito à estrutura das obras, bem como à proposta teórico-
metodológica adotada. Em seguida, faremos a análise de cada 
coleção a partir das seguintes etapas: (i) exposição dos tópicos 
de AL que foram encontrados em cada coleção durante a 
análise, discutindo a forma como foram explorados, isso é, se 
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de forma mais discursiva ou mais formal; (ii) discussão sobre 
os tipos de atividades propostas por cada coleção, a partir 
de suas metodologias, apresentando alguns exemplos13 que 
corroborem nossa análise.

3.1 Novas palavras: português, 1ª SéRIE DO EM – 2003 
E 2013

3.1.1 O que dizem os Guias do PNLD

O Guia de 2006, ao expor uma avaliação sobre a 
coleção NP 2003, classifica-a como um compêndio de molde 
tradicional, isso é, um LD que visa primordialmente expor 
de forma sistemática os conteúdos curriculares considerados 
mais relevantes da disciplina, deixando para o professor a 
responsabilidade de selecionar e ordenar os conteúdos a serem 
trabalhados em cada série e a cada aula. Este tipo de livro 
pode, ou não, propor exercícios; no caso do LD em análise, 
exercícios são apresentados em cada capítulo. Vale lembrar 
que os LDs aprovados no PNLD 2006 constituíam-se em um 
volume único, a ser utilizado nos três anos do ensino médio, 
diferentemente das coleções aprovadas no PNLD 2015, que 
apresentavam 3 volumes, um para cada série do EM.

O Guia destaca o trabalho do livro NP 2003 com a 
literatura, que embora seja pouco inovador, apresenta solidez 
e coesão. Além disso, considera que a seção destinada à 
leitura e à produção de textos é rica de material textual 
variado e de propostas de atividades bem concebidas, ao 
contrário do que observamos em nossa análise, como se 
verá mais adiante. No que diz respeito ao trabalho com os 
conhecimentos linguísticos, o Guia destaca que a obra parece-
se com uma pequena gramática apegada à tradição normativa, 

13 Os exemplos esco-
lhidos para serem aqui 
explicitados e desen-
volvidos foram eleitos 
por representarem 
pontos significativos 
e representativos da 
análise, ou ainda por 
apontarem para per-
manências e/ou ruptu-
ras importantes.
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não se preocupando em analisar os fatos linguísticos do 
português com instrumentos teóricos mais atualizados, 
o que cria um descompasso entre a exposição teórica e os 
exercícios propostos. Estes que, de acordo com o Guia, são 
provenientes de bons vestibulares e do ENEM, exigem do 
aluno uma capacidade de reflexão sobre a língua que não 
encontra respaldo adequado na teoria apresentada pelo livro. 
Dessa forma, os alunos não encontrariam subsídios que 
lhes permitissem responder adequadamente os exercícios, o 
que faz com que a reflexão sobre a língua fique dependente 
da atuação do professor. Essa defasagem entre a teoria 
apresentada e as atividades propostas foi também observada 
em nossa análise, já que se a metodologia de apresentação 
da teoria era excessivamente expositiva, vários exercícios 
exigiam dos alunos uma reflexão sobre o tópico estudado, 
não se restringindo a classificações, nem mesmo ao trabalho 
somente no nível da palavra. De acordo com o Guia, a análise, 
nesta obra, não ultrapassa o limite da frase, deixando de 
enfrentar, assim, os desafios da análise do texto. Isso pôde 
ser verificado, durante nossa análise, na parte teórica, já que 
os exemplos, em sua maioria, eram palavras ou frases. Nos 
exercícios, porém, o nível do texto ou do discurso era até que 
bem explorado, a depender do tópico em estudo.

No Guia de 2015, encontramos uma análise da coleção 
NP 2013 bastante parecida à realizada pelo Guia de 2006 
sobre a obra aprovada no PNLD daquele ano. Nesta edição, 
porém, a obra é classificada como um manual, ou seja, um 
tipo de LD que se organiza como uma sequência de passos 
e atividades, em que cada unidade ou seção corresponde a 
uma sequência de aulas. Dessa forma, um manual já possui 
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um planejamento próprio, o qual está implicado na sequência 
apresentada pelas unidades, embora alguma escolha ou 
adaptação por parte do professor seja possível. Vale destacar 
que dentre as 9 obras aprovadas pelo PNLD 2006, 5 eram 
classificadas como compêndios, enquanto que no PNLD 
2015, das 10 obras aprovadas, somente 2 foram inseridas nessa 
categoria. Isso mostra, talvez, pelas características já expostas 
do que é um livro em compêndio, que os livros aprovados 
em 2006, e que em sua maioria foram publicados em 2003, 
objetivavam expor, de forma mais sistemática, os objetos que 
deveriam ser abordados na disciplina, sem muita preocupação 
com a ordenação e o tratamento didático efetivo dado aos 
conteúdos, já que estes estariam a cargo do professor.

A unidade destinada à literatura do NP 2013 é, segundo 
o Guia de 2015, pautada pelo estudo dos estilos literários, 
embora, apesar do investimento na história da literatura, haja 
espaço para o trabalho com o texto literário. Quanto à unidade 
que trabalha a leitura e produção de textos, o Guia destaca o 
foco no estudo das tipologias textuais. O trabalho com os 
conhecimentos linguísticos, a sua vez, é avaliado, novamente, 
diferenciando a exposição teórica das atividades. De acordo 
com o Guia, a descrição e a prescrição gramaticais são o foco 
na teoria, enquanto a semântica, a variação linguística e o uso 
são os objetos em foco dos exercícios. Nesse sentido, o Guia 
avalia como ponto fraco da obra o privilégio do enfoque 
formalista e normativo da língua. O Guia considera, ainda, que 
o estudo dos conhecimentos linguísticos no setor de Gramática 
utiliza os textos, de modo geral, como pretexto para o ensino 
da teoria gramatical. Nossa análise, porém, não considera que 
essa seja uma característica do livro, já que, nos exercícios, o 
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nível do texto é bem explorado, e na parte teórica, o livro não 
costuma recorrer a textos para exemplificar os fenômenos 
linguísticos em estudo, restringindo-se, assim, a exemplos 
no nível da palavra ou da frase, mas evitando o uso do texto 
como pretexto.

3.1.2 Manual do Professor

O LD Novas Palavras Português (NP), seja na edição de 
2003, seja na de 2013, organiza-se em três grandes setores: 
Literatura; Gramática; e Leitura e Redação. Ao final de cada 
volume, o Manual do Professor (MP) traz uma apresentação 
geral da obra, com orientações gerais e específicas de uso, 
objetivos e pressupostos teórico-metodológicos.

Na edição de 2003, o MP traz breves comentários sobre 
cada setor e, em seguida, apresenta orientações sobre cada 
capítulo, com comentários de atividades e delimitação de 
objetivos do capítulo; isso nos setores de Literatura e Leitura e 
Redação. No setor de Gramática, os comentários e orientações 
gerais são um pouco mais extensos, mas não são apresentadas 
orientações para cada capítulo. A nosso ver, isso se deva, 
talvez, a uma maior dificuldade, à época, de orientar o trabalho 
com os conhecimentos linguísticos, já que as mudanças eram 
então mais recentes. Na edição de 2013, porém, o setor de 
Gramática já é contemplado com as orientações específicas de 
cada capítulo, da mesma forma que os outros setores.

Na apresentação de ambas as edições, o MP destaca que 
o LD deve ser entendido como um instrumento auxiliar nas 
aulas de Língua Portuguesa (LP), e que sua organização em 
três grandes setores visa flexibilizar o trabalho do professor, 
que não precisa utilizá-lo de forma linear. O MP da edição 
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de 2013 destaca ainda que sua aposta está no diálogo, seja 
entre as linguagens, seja entre as abordagens, que mesclam 
contribuições tradicionais com outras mais recentes, a fim de 
alcançar o encontro entre o estudante e o texto, com mediação 
do professor.

Na apresentação do setor de Gramática, as edições 
de 2003 e 2013 consideram fundamental que o curso de 
LP articule gramática, leitura e escrita, de modo que os 
alunos tenham, além da oportunidade de refletir a respeito 
da língua e de analisar sua estrutura, a possibilidade de 
aperfeiçoar suas capacidades de leitura e escrita funcionais. 
As obras apresentam, então, com base em Travaglia (2009), 
uma discussão sobre os três tipos de ensino de língua14: o 
prescritivo, o descritivo e o produtivo, com o objetivo de 
justificar a mescla de tais abordagens ao longo do LD, tanto 
na exposição teórica, quanto nos exercícios, considerando 
sempre qual a mais adequada a cada tópico gramatical tratado. 

Quanto à organização dos capítulos pertencentes a este 
setor, há algumas diferenças entre cada uma das edições. 
A de 2003, com capítulos não muito extensos, apresenta 
diversas seções teóricas, dentro dos tópicos trabalhados, e 
encerra cada capítulo com a seção Exercícios, a qual aparece 
mais de uma vez em alguns capítulos, sempre intercalada 
com seções de teoria. O MP desta edição aponta três tipos de 
exercícios mobilizados ao longo de todo o volume, embora 
destaque que essa distinção não seja apresentada de forma 
explícita em cada conjunto de questões: os de fixação, os de 
aplicação e os de vestibulares. Os de fixação seriam aqueles de 
abordagem mais próxima do ensino tradicional de gramática, 
mas que evitariam, sempre que possível, o mero trabalho com 

14 O ensino prescri-
tivo objetiva levar o 
aluno a substituir seus 
próprios padrões, 
considerados errados, 
por outros conside-
rados corretos. Está 
diretamente ligado à 
gramática normativa, 
tendo como um de 
seus objetivos básicos 
a correção formal da 
linguagem. O ensino 
descritivo objetiva 
mostrar como a lingua-
gem funciona; fala de 
habilidades já adquiri-
das, sem procurar al-
terá-las, mas mostran-
do como podem ser 
utilizadas. Um de seus 
objetivos é ensinar no-
vas habilidades linguís-
ticas, a fim de ajudar o 
aluno a entender o uso 
de sua língua materna. 
O ensino produtivo, a 
sua vez, é considera-
do o mais adequado 
a desenvolver a com-
petência comunicativa 
(TRAVAGLIA, 2009, 
p. 38-40).
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nomenclatura e classificação. Seu objetivo seria sedimentar 
os aspectos teóricos essenciais dos tópicos em estudo. Os de 
aplicação, a sua vez, estariam fundamentados em abordagens 
linguísticas da atualidade, como a Semântica, a Pragmática, 
a Análise do Discurso e a Gramática Textual, e teriam por 
objetivo articular os conhecimentos linguísticos dos alunos 
com suas habilidades de leitura e escrita, a fim de ampliar 
tanto seu domínio da norma culta quanto sua competência de 
utilização funcional da língua. Já os exercícios de vestibulares 
buscariam oferecer a alunos e professores um panorama das 
características das provas de LP da época.

Já a edição de 2013, com capítulos um pouco maiores, 
e com seções de teoria mais extensas e bem exemplificadas, 
apresenta mais de um tipo de seção de exercícios. A primeira, 
nomeada Atividades, é bem parecida ao primeiro tipo de 
exercícios da edição de 2003, já que, segundo o MP, é 
composta de exercícios que visam à fixação dos conceitos 
e da terminologia apresentados na exposição teórica, além 
de ser formada por exercícios de resolução mais rápida e 
alinhados a uma abordagem gramatical mais tradicional. Esse 
bloco de exercícios aparece geralmente mais de uma vez em 
cada capítulo, especialmente quando o conteúdo teórico é 
mais extenso. A outra seção de exercícios, Da teoria à prática, é 
sempre aberta com a atividade Ponto de Partida, na qual se faz 
uma análise textual e discursiva sobre algum texto proposto, a 
fim de evidenciar para o aluno como determinados elementos 
gramaticais estudados naquele capítulo foram utilizados 
como recursos linguísticos para que o texto atingisse a 
eficácia comunicativa pretendida pelo enunciador. Após essa 
análise, a atividade Agora é sua vez traz um bloco de exercícios 
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que buscariam estabelecer relações objetivas entre o tópico 
estudado e aspectos práticos e funcionais de textos de 
diferentes gêneros, algo bem próximo ao que era proposto 
pelos exercícios de aplicação da edição anterior. Nota-se, 
portanto, que ambas as edições apresentam tipos de exercícios 
parecidos, com a diferença que a edição de 2013 delimita uma 
seção para cada tipo de exercícios, enquanto a edição de 2003 
os trazia todos juntos.

3.1.3 Os tópicos de AL transformados em objeto de 
ensino

Como descrito no capítulo sobre a metodologia utilizada 
nesta pesquisa, diferenciamos, no momento da análise, os 
tópicos linguísticos que foram abordados em cada seção do 
LD, ou seja, quais conhecimentos linguísticos foram tratados 
em seções destinadas à leitura, à produção de texto e à análise 
linguística. No caso da coleção Novas Palavras Português, em 
ambas as edições, consideramos como seção de leitura o setor 
de Literatura, no qual os tópicos linguísticos apareceram, em 
sua maioria, associados à leitura e interpretação de textos 
literários; a seção de produção de texto correspondeu ao 
setor de Redação e Leitura, e a seção de análise linguística foi 
representada pelo setor de Gramática. Comentamos, a seguir, 
primeiramente o que foi encontrado nos setores de Literatura e 
Redação e Leitura de cada edição, que contém menos atividades 
destinadas aos conhecimentos linguísticos e, em seguida, 
apresentamos o que foi mapeado no setor de Gramática.

 No setor de Literatura da edição de 2003, encontramos 
o trabalho com 12 tópicos linguísticos, dos quais sete 
apareceram nas seções teóricas, sejam sistematizados, isso é, 
com explicações e exemplificações, sejam apenas citados, e 
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cinco manifestaram-se em algum exercício. Os tópicos que 
aparecem em seções teóricas podem ser trabalhados também 
em exercícios; já os tópicos que são apontados como de 
exercícios, não possuem discussão teórica. Já na edição de 
2013, mapeamos 22 tópicos linguísticos, dentre os quais 
também sete apareceram nas seções teóricas, e os outros 15 
somente abordados em exercícios. Esses dados, se comparados 
ao número maior de exercícios apresentados pela edição 
de 2013, mostram uma maior diversificação de atividades 
desta edição, com mais evidência de tópicos linguísticos 
sendo trabalhados na análise dos textos literários. Dentre os 
12 tópicos trabalhados pela edição de 2003, 9 mantiveram-
se na edição de 2013, o que aponta para o predomínio de 
permanências no trabalho com AL neste setor ao longo dos 
dez anos que separam essas edições. Abaixo, uma tabela 
com os tópicos que foram mapeados em cada edição. O que 
está escrito na cor preta é o que foi encontrado nas seções 
teóricas, já o que aparece na cor verde diz respeito ao que 
foi trabalhado somente em exercícios; os tópicos realçados 
em amarelo são aqueles que apareceram somente em uma das 
edições. 

Novas Palavras, 2003 Novas Palavras, 2013
Polissemia Polissemia
Tempos verbais Tempos verbais
Versificação/ metrificação e 
escansão; sílaba gramatical e sílaba 
métrica; esquema de rimas; tipos 
de verso.

Versificação/ metrificação e 
escansão; sílaba gramatical e sílaba 
métrica; tipos e verso; esquema de 
rimas.

Metalinguagem Metalinguagem
Adjetivo Adjetivo
Ordem direta Ordem direta
Paralelismo Paralelismo
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Discurso direto (gênero dramáti-
co)

Tipos de discurso – direto, indireto 
e indireto livre (construção dos 
discursos das personagens – 
gênero narrativo)

Discurso direto (gênero dramáti-
co)

Sonoridade poética: ausência de 
pontuação, repetição de palavras, 
conjunção “e”

Sonoridade poética: repetição 
de palavras, versos e estrofes; 
estrutura paralelística

Figuras de linguagem (de palavra, 
de construção, de pensamento)

Figuras de linguagem: Ironia/ 
Sinestesia/ Metonímia/ Aliteração

Aliteração e assonância; 

Antítese, paradoxo e metáfora 
(contrastes do maneirismo)

Hipérbole e hipérbato (barroco)

Prosa e verso

Classe de palavras: substantivos 
abstratos; conjunção; preposição; 
pronomes indefinidos; advérbio – 
posição do advérbio e ambiguidade.

Pronomes pessoais e possessivos Predicativo do sujeito e do objeto
Vocativo
Sujeito
Pontuação
Ortografia
Morfologia: derivação; sufixos
Modo imperativo
Grau de formalidade
Termos anafóricos
Paráfrase
Denotação e conotação

Tabela 1- Tópicos linguísticos mapeados no setor de Literatura - NP 
2003/2013
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Dentre os tópicos acima enumerados, destacamos 
as figuras de linguagem que, na edição de 2003, foram 
sistematizadas e trabalhadas neste setor, dentro do capítulo 
O texto literário, enquanto na edição de 2013, embora sejam 
recorrentes os exercícios que abordem tal tópico no setor de 
Literatura, sua sistematização se dá no setor de Gramática, com 
capítulo específico para trabalho com as mesmas. Na edição 
de 2003, as figuras são divididas em figuras de palavras, figuras 
de pensamento e figuras de construção e são apresentadas 
com definição e exemplificação a partir de trechos literários. 
Já na edição de 2013, dentro do setor de Gramática, aborda-se, 
além da classificação das figuras, sua função na construção 
de críticas, bem como seu uso em textos orais e escritos do 
cotidiano. Além disso, em sua exemplificação aparecem não só 
trechos de textos literários, mas também fotografias, cartazes 
de campanha, tirinha, capa de revista, crônica e charges, o que 
evidencia uma mudança de paradigma da coleção sobre este 
tópico linguístico, antes associado somente à esfera literária, e 
agora também a textos do cotidiano.
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Figura 2 - Setor Redação e Leitura: objetos de ensino - NP, 2003, p. 543.

No setor de Redação e Leitura, o trabalho com os conhecimentos 
linguísticos é muito precário, em especial na edição de 2003, 
em que encontramos somente 3 tópicos (comparação, 
adjetivo e locução adjetiva e uso de verbos indicativos de 
estado), todos em um capítulo sobre a descrição. Ainda, 
assim, tais tópicos são apenas citados em texto teórico, não 
havendo um trabalho para verificar, por exemplo, seus efeitos 
na construção do texto, como se observa abaixo, na figura 2.

Na edição de 2013, o número de tópicos encontrados é 
um pouco maior, 10 no total, e já aparecem, por exemplo, o uso 
de conectivos de oposição na dissertação, ou ainda elementos 
coesivos, como conjunções, pronomes, sinônimos e elipses, 
bem como progressão textual e temporal. A abordagem, 
porém, não varia muito, já que não há um trabalho efetivo 
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com os tópicos, mas sim seu uso em exercícios pontuais ou 
em seções com critérios de avaliação e reelaboração de textos, 
ao final dos capítulos. No exercício a seguir, por exemplo, 
após breve texto teórico ressaltando a importância do uso de 
elementos coesivos para a progressão textual, o LD solicita 
que o aluno realize a atividade de reescrita de um trecho de 
texto, organizando-o na sequência que julgar apropriada e nele 
inserindo alguns dos elementos coesivos listados. Embora o 
exercício em si não seja ruim, após sua realização, acaba-se 
o trabalho com o tópico que, inclusive, não é retomado na 
avaliação e reescrita de outras produções dos alunos. 

Figura 3 – Setor Redação e Leitura: atividade de reescrita - NP, 2013, p. 369.

A pouca integração entre o trabalho com produção e 
análise linguística pode estar ligada à própria abordagem 
adotada no eixo da produção textual. O primeiro capítulo deste 
setor, em ambas as edições, intitula-se Liberação da linguagem e do 
pensamento, o que já faz notar a ideia de língua(gem) que adota. 
Ao longo do livro, propostas de produção que pedem que os 
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alunos criem histórias a partir de títulos ou palavras, ou ainda 
que escrevam textos a partir de atividades como a seguinte: 
“Escolha um dos conjuntos de motes abaixo e escreva 
durante uns dois ou três minutos uma continuação para cada 
uma das frases que o compõem” (NP, 2003, p. 518), são 
bastante frequentes. Dessa forma, o trabalho com os aspectos 
discursivos e estilísticos do texto resultam pouco explorados. 
De qualquer forma, já é válido notar algumas transformações 
entre as edições de 2003 e 2013, pois tópicos linguísticos que 
nos parecem tão comuns de serem trabalhados nas aulas de 
produção textual, como a coesão, a progressão, a referenciação 
e o uso de conectivos, não apareciam como objetos de estudo 
em uma coleção de livro didático aprovada pelo PNLD há 
dez anos. Abaixo, listamos os tópicos linguísticos mapeados 
no setor de Redação e Leitura nas duas edições analisadas.

Novas Palavras, 2003 Novas Palavras, 2013
Comparações na descrição Comparações na descrição
Adjetivos e locuções adjetivas na 
descrição

Conotação; denotação

Uso de verbos indicativos de esta-
do (descrição)

Conectivos de oposição na disser-
tação
Pergunta retórica
Grau de formalidade da linguagem
Elementos coesivos: conjunções, 
pronomes, sinônimos, elipses
Modo imperativo (textos descriti-
vos)
Progressão textual; progressão 
temporal
Referenciação – pronome
Argumentação por causa e con-
sequência e por enumeração

Tabela 2- Tópicos linguísticos mapeados no setor de Redação e Leitura - 
NP 2003/2013
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Já no setor de Gramática, os sete grandes tópicos 
linguísticos transformados em objetos de estudo na edição 
de 2003 aparecem também na edição de 2013, embora, nesta, 
abordando alguns conteúdos um pouco mais discursivos. 
Como exemplo, podemos citar o trabalho com os adjetivos 
que, na edição de 2003, restringiu-se à abordagem do conceito 
de adjetivo e locução adjetiva, bem como de suas flexões, de 
gênero, número e grau, em uma abordagem bastante formal. 
Na edição de 2013, o LD já aborda a expressividade dos 
adjetivos na construção do texto, bem como sua capacidade 
de criar imagens, isso é, de descrever algo. Ademais, discute a 
posição dos adjetivos em relação aos substantivos e os efeitos 
de sentido ocasionados pelas ordens usual e inversa, além 
do uso dos graus aumentativo e diminutivo na linguagem 
popular. Nesta edição, além do adjetivo e da locução adjetiva, 
trabalha-se também com a oração subordinada adjetiva. 

Os sete grandes tópicos linguísticos trabalhados em 
ambas as edições podem ser assim enumerados: 1. Noções 
de gramática; adequação e inadequação linguística; certo e 
errado; noções de variação linguística; 2. Acentuação gráfica 
- regras de acentuação; acentuação e pronúncia; 3. Estrutura 
e Formação de palavras; 4. Classe de palavras; Substantivo - 
classificação e flexões; 5. Adjetivo; 6. Artigo; 7. Numeral. 

Com a análise sobre que nível os exercícios, que de alguma 
forma abordaram os tópicos anteriormente mencionados, 
incidiam, obtivemos gráficos15 que comparam as rupturas 
e permanências entre uma edição e outra, dentre as quais 
destacamos as seguintes:

15 Os gráficos dos tó-
picos analisados, bem 
como dos outros tó-
picos acima referidos, 
encontram-se no ane-
xo V.
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Noções de gramática; adequação/ inadequação 
linguística; certo e errado; noções de variação linguística: 
o nível da palavra é trabalhado somente na edição de 2003, 
ainda assim em menos proporção que o nível do texto/ 
discurso; o nível da frase/ sintagma é o que menos ocorre 
nesta edição. Já na edição de 2013, não ocorrem exercícios 
no nível da palavra; embora os que incidam sobre a frase/ 
sintagma aumentem, assim como os que trabalham no nível 
do texto/ discurso.

Acentuação gráfica: em ambas as edições, o nível da palavra 
é o que mais aparece nas atividades, o que reforça a dificuldade 
em se trabalhar com um tópico tão formal a partir do texto. 
Destaque para o nível do texto/ discurso, que não aparece 
nos exercícios da edição de 2013, mas representa 3,2% dos 
exercícios da edição de 2003. 

Estrutura e formação de palavras: enquanto na edição de 
2003, 67,2% dos exercícios restringiam-se ao trabalho no 
nível da palavra, na edição de 2013, 53,6% dos exercícios 
trabalharam no nível do texto/ discurso.

Artigo: não encontramos exercícios somente no nível da 
palavra em nenhuma das edições.

Na edição de 2013, além do capítulo destinado às figuras 
de linguagem, que na edição de 2003 apareciam no setor de 
Literatura, apareceu um novo capítulo no setor de Gramática, 
intitulado Noções de semântica. Neste, foram abordados tópicos 
de maneira bastante discursiva, dentre os quais podemos 
citar: a escolha de sinônimos a depender do contexto de 
uso e da interação estabelecida; a hiponímia e a hiperonímia 
como recursos de coesão textual por restrição e ampliação de 
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significados; e os antônimos e a construção das antíteses. Além 
destes tópicos, foram transformados em objeto de estudo 
neste capítulo: os homônimos, os parônimos, as expressões 
idiomáticas e a paráfrase. Destacamos, ainda, como se 
observa no gráfico a seguir, que exercícios no nível da palavra 
eram quase inexistentes na abordagem destes tópicos, e que a 
aplicação por reescrita foi um dos procedimentos metodológicos 
mais abordados no nível da frase/ sintagma, enquanto a aplicação 
por leitura foi o mais recorrente no nível do texto/ discurso.

Gráfico 1 - Nível de incidência e procedimentos metodológicos dos 
exercícios de semântica - NP 2013

Para finalizar esta seção, listamos, na tabela a seguir, os 
conteúdos essencialmente “gramaticais”, isso é, trabalhados 
em uma abordagem mais formal da língua, identificados no 
setor de Gramática, e os aspectos discursivos explorados pelas 
edições do livro no estudo do tópico linguístico em questão. 
Embora no estudo destes conteúdos, eles estejam interligados, 
essa separação permite melhor visualizar o que, dentro de 
cada tópico, recebe um trabalho mais discursivo no LD. 
Para melhor compreensão, a leitura horizontal das linhas da 
tabela, combinando as duas colunas, é mais recomendada. Os 
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tópicos que estiverem realçados de verde indicam os objetos 
de estudo mobilizados já na edição de 2003 da coleção.

Conteúdos “gramaticais” 
identificados

Aspectos discursivos 
trabalhados

Figuras de linguagem Construção de críticas; metáforas 
visuais na publicidade.

Sinônimos

A escolha do sinônimo pelo con-
texto e pela intenção de uso; a cria-
ção de um posicionamento a partir 
do léxico escolhido.

Hiponímia e hiperonímia A restrição e ampliação do signifi-
cado como recurso coesivo.

Substantivo Grau do substantivo como recurso 
na construção de opinião.

Adjetivo

Uso no texto – criação de imagens 
e expressividade; posição em re-
lação ao substantivo e efeitos de 
sentido;

Numeral
Uso no texto – cardinais e ordinais 
como recurso expressivo – hipér-
bole.

Tabela 3- Conteúdos gramaticais e aspectos discursivos – Setor de 
Gramática - NP 2003/2013

3.1.3.1 Procedimentos metodológicos das atividades 

Nesta seção, discutiremos brevemente os procedimentos 
metodológicos mais recorrentes nos exercícios de alguns 
dos sete grandes tópicos linguísticos mapeados no setor de 
Gramática em ambas as edições, apresentando alguns dos 
exercícios mais relevantes analisados. Os dados da análise 
foram computados em tabelas16 comparativas, as quais se 
encontram no anexo VI.

Acentuação gráfica – regras de acentuação; acentuação 
e pronúncia: em ambas as edições, o procedimento 

16 No anexo VI, estão 
tanto as tabelas sobre 
os tópicos aqui discuti-
dos, quanto às referen-
tes aos outros tópicos 
comuns a ambas as 
edições, mas que aqui 
não foram foco de 
análise.
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metodológico em destaque é a aplicação por regra, que ocorreu 
em 51% dos exercícios na edição de 2003, e em 62,7% na 
edição de 2013. Ressaltamos, porém, que na edição de 2003 
encontramos 2% de exercícios que trabalharam a aplicação por 
leitura, 6,1% que solicitaram a formulação e verificação de hipóteses/ 
regra e 14,3% que incluíam a consulta e pesquisa como metodologia 
utilizada. Tais metodologias não foram encontradas na edição 
de 2013, o que evidencia uma perda no trabalho com exercícios 
reflexivos. No exercício a seguir, observa-se um trabalho de 
comparação de corpus disponibilizado pelo LD, que leva o 
aluno à formulação de uma regra entre a regra para acentuar as 
oxítonas e as paroxítonas com a mesma terminação:

Figura 4 – Setor de Gramática – Exercício sobre acentuação - NP, 2003, 
p. 341

O exercício solicita, primeiramente, que o aluno compare 
duas palavras e as classifique de acordo com a posição da 
sílaba tônica. Em seguida, nos itens b e c, o aluno é levado a 
observar e refletir sobre o quadro de palavras disponibilizado 
pelo exercício, a fim de identificar as recorrências. No último 
subitem, como conclusão da atividade, temos a formulação 
de uma regra de acentuação, considerando as regularidades 
observadas das paroxítonas e oxítonas. É interessante 
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como a construção do exercício desenvolve a aproximação 
do fenômeno através da comparação, da classificação e 
da observação para, em seguida, formular uma regra geral 
sobre o objeto de estudo. Nos dois exercícios seguintes, o 
LD solicita que os alunos acentuem palavras, considerando 
a regra formulada, ou seja, há um trabalho com aplicação por 
regra. Ressalta-se, ainda, que embora seja um exercício que 
explora somente o nível da palavra, é formulado de maneira 
bastante interessante. Na edição de 2013, o LD traz também 
um exercício de aplicação por regra, considerando a regra de 
acentuação das oxítonas e paroxítonas; porém, ele já diz 
ao aluno qual a regra, solicitando apenas que ele a aplique. 
Perde-se, assim, o percurso de reflexão, análise e formulação 
de hipóteses encontrado anteriormente, que caracteriza uma 
abordagem indutiva do fenômeno (MENDONÇA, 2006).

Estrutura e formação de palavras: neste tópico, a edição 
de 2003 traz procedimentos metodológicos diversos, com 
destaque para os 21,6% de exercícios que utilizaram a identificação, 
somados aos 23,9% que solicitaram a classificação. Ao mesmo 
tempo, encontramos 13,6% de atividades que demandavam 
a aplicação por leitura, e outras 5,7% que trabalhavam com a 
formulação e verificação de hipóteses/ regra. Na edição de 2013, o 
processo de identificação diminui, aparecendo em apenas 12% 
dos exercícios. Ao mesmo tempo, os de classificação aumentam, 
sendo solicitados em 31% das atividades.  Também em 31% 
das atividades é demandada a aplicação por leitura. Se por um 
lado desaparecem os exercícios que solicitam a formulação de 
hipóteses/ regra, por outro surgem os que solicitam a consulta e 
pesquisa, com 2,4% de ocorrência. 
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Adjetivo: é destaque, neste tópico, a pouca ocorrência de 
exercícios que solicitavam a identificação do fenômeno em 
frases ou textos, aparecendo em 8,3% dos exercícios na edição 
de 2003, e em apenas 3,4% na edição de 2013. A aplicação por 
regra é frequente e não apresenta diferenças significativas de 
ocorrência da edição de 2003 para a de 2013, de 22,2% para 
20,7%, respectivamente. Destacamos a aplicação por leitura na 
edição de 2013, demandada por 48,3% dos exercícios. Este 
procedimento ocorreu também na edição de 2003, em 19,4% 
das atividades. No exercício abaixo, retirado da edição de 
2003, mas com similares na edição de 2013, encontramos 
um trabalho de depreensão da construção de sentidos pelo 
adjetivo a depender de sua posição ao substantivo. 

Figura 5 – Setor de Gramática – A construção de sentidos pela posição 
do adjetivo - NP, 2003, p. 379.

Nota-se que o exercício trabalha tanto com questões 
semânticas, quanto com questões da morfossintaxe, já que 
pede ao aluno que compare duas frases e, atento à posição 
de duas palavras de classes gramaticais distintas, explique os 
significados que cada posição constrói. 

Artigo: no trabalho com este tópico, a edição de 2013 
apresenta exercícios que exploram melhor os procedimentos 
metodológicos mais reflexivos, como a ocorrência de 9,1% de 
exercícios que demandam a formulação e verificação de hipóteses, e 
outros 45,4% de exercícios que solicitam a aplicação por leitura. 
Estes aparecem em 23,1% das atividades na edição de 2003, 
em mesma proporção que os exercícios de identificação e os 
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de classificação. No exercício a seguir, encontrado na edição de 
2013, observamos o trabalho com a formulação de regra sobre a  
aplicação do artigo na variedade popular: 

 Figura 6- Setor de Gramática – Exercício sobre o uso do artigo na 
variedade popular - NP, 2013, p. 311.

Como se observa, o exercício explora as diferenças 
da relação artigo-substantivo entre as variedades padrão e 
popular. Para isso, no enunciado, explicita aos alunos que a 
concordância do artigo com o substantivo em gênero e número 
só ocorre em enunciados da variedade padrão. Em seguida, 
apresenta o trecho de um texto oral e solicita, no subitem 
a dos exercícios, a identificação dos casos encontrados no 
texto em que a concordância entre artigo e substantivo ocorre 
como na variedade padrão. O aluno precisa então reconhecer 
qual é a concordância da variedade padrão, que está dita no 
enunciado, e então procurar pelos casos que ocorrem no texto 
dessa forma. No subitem b, é solicitado que o aluno encontre 
no texto as ocorrências que divergem da regra apresentada 
pelo enunciado. Por fim, no último exercício da atividade, 
o aluno é levado a observar e a refletir sobre os casos que 
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identificou em b, para chegar à regra que rege o uso do artigo 
na variedade popular, qual seja, se o substantivo expressa 
ideia de singular, o artigo mantém-se no singular, como na 
variedade padrão; se o substantivo, porém, expressa a ideia 
de plural, o artigo vai para o plural e o substantivo mantém-se 
no singular; logo, é o artigo que marca o plural. Interessante 
notar que um exercício que incide sobre o nível do sintagma 
propõe uma reflexão sobre o uso do artigo em diferentes 
variedades da língua portuguesa, sem considerar a variedade 
popular como errada. Ademais, leva o aluno a refletir e, por 
meio de identificação e análise, chegar à formulação de uma 
regra de uso da variedade popular, deixando implícita, assim, 
a ideia de que também essa variedade possui regras, não sendo 
seus usos aleatórios. 

Para finalizar esta seção, gostaríamos de apresentar ainda 
outros dois exemplos de exercícios encontrados na edição de 
2013 da coleção, que exploram tópicos da análise linguística 
de forma interessante. Um deles encontra-se no capítulo de 
figuras de linguagem, do próprio setor de Gramática; o outro 
ocorre no setor de Literatura, no capítulo sobre o quinhentismo 
brasileiro.
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Figura 7 – Setor de Gramática – Exercício sobre figuras de linguagem - 
NP, 2013, p. 223

O exercício traz um quadro de Portinari que retrata a 
realidade social brasileira, e também uma charge sobre o 
mesmo tema, para a qual se pode estabelecer intertextualidade 
com o quadro. Em seguida, afirma que a interpretação 
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adequada da charge depende da associação da fala do homem 
com a cena como um todo, bem como da identificação de três 
figuras de linguagem, já apontadas pelo próprio enunciado: a 
metonímia, a antítese e a ironia. Solicita-se ao aluno, então, 
que indique onde está a ocorrência de cada uma dessas figuras 
na charge, e ainda que explique como o uso de tais figuras 
contribui para a construção da crítica da charge. Nota-se, 
então, que o aluno precisa, primeiramente, realizar uma leitura 
do quadro de Portinari, para entender sobre qual tema retrata 
e, em seguida, fazer a leitura da charge considerando a leitura 
do quadro. Além disso, ele precisa mobilizar a definição de 
cada uma das figuras indicadas para que consiga identificá-las 
na charge. Trata-se de um exercício, portanto, que realmente 
incide sobre o nível do texto, através da aplicação por leitura, já 
que o objeto linguístico em estudo, figuras de linguagem, é 
analisado pelos efeitos que ajuda a construir no texto.

O exercício a seguir, encontrado no setor de Literatura, faz 
parte de uma atividade que busca fazer uma leitura da Carta de 
Caminha, a fim de auxiliar os alunos a melhor compreendê-la, 
já que, por ser um texto muito antigo, apresenta dificuldades 
de vocabulário e construção. O exercício 2, em todos os seus 
subitens, trabalha com aspectos linguísticos do texto, a fim de 
auxiliar os alunos nesta leitura.
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Figura 8 - Setor de Literatura - Trabalho com leitura da Carta de Caminha 
pela exploração de aspectos linguísticos do texto - NP, 2013, p. 98.

O exercício chama a atenção do aluno para a possibilidade 
de compreender as palavras que lhe são estranhas a partir da 
observação do contexto em que aparecem ou da comparação 
com palavras de mesma família. Assim, no subitem a, 
apresenta algumas palavras derivadas de mar, bem como 
palavras formadas pelo sufixo –gem, a fim de que o aluno 
comece a criar hipóteses sobre os significados da palavra 
marinhagem, presente no texto. Pede, então, que considerando 
o que foi exposto, ele apresente dois possíveis significados 
da palavra. O aluno deve, então, a partir dos exemplos 
apresentados, formular tais significados. Em seguida, tendo 
por base o contexto em que esta palavra aparece, ele deve 
decidir qual dos dois significados a palavra assume no texto. 
Encontramos, então, neste exercício, a demanda por uma 
comparação e aplicação por leitura. No subitem b, é solicitado 
que o aluno apresente um sinônimo para a palavra mareantes, 
considerando o contexto em que esta aparece no texto. 
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Temos, aqui, um exercício de aplicação por substituição, mas que 
não deixa de ser também de leitura. Observa-se, então, um 
exercício que trabalha com a leitura e interpretação de um 
texto valendo-se de objetos linguísticos, como a derivação de 
palavras, os sufixos e a sinonímia, em um claro exercício de 
integração da leitura à análise linguística.

3.1.4 Considerações Novas Palavras: Português

A análise das duas edições desta coleção permitiu 
evidenciar a predominância de permanências no trabalho com 
a análise linguística ao longo dos dez anos que as separam, 
embora rupturas significativas tenham sido observadas. 

A primeira permanência da coleção está relacionada à sua 
própria organização e procedimentos teórico-metodológicos 
assumidos. Na análise do Manual do Professor, observamos 
grande semelhança entre as edições, ambas divididas em três 
setores – Literatura, Gramática e Redação e Leitura. Talvez uma 
diferença esteja no número de exercícios que trabalhavam 
no eixo de análise linguística encontrados em cada edição, 
211 na edição de 2003, e 254 na edição de 2013. Porém, se 
considerarmos que a edição de 2003 consistia em volume 
único e, portanto, os conteúdos eram trabalhados de forma 
mais breve, notamos que o número de exercícios da edição 
de 2013 nem é tão maior assim, já que esta edição possui um 
volume de 400 páginas dedicadas à 1ª série do ensino médio. 

Na análise dos conhecimentos linguísticos mapeados 
em cada edição, e em cada setor, observamos também o 
predomínio de permanências. No setor de Literatura, dos 12 
tópicos encontrados na edição de 2003, nove apareceram 
também na edição de 2013, que trabalhou com outros treze 
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além dos similares à edição de 2003. Assim, as permanências 
ao longo dos dez anos são evidentes, embora se observe 
uma maior diversificação do conteúdo abordado na edição 
de 2013. No setor de Redação e Leitura, em que o trabalho 
com análise linguística é pouco frequente, principalmente na 
edição de 2003, observamos algumas transformações de uma 
edição para a outra. Na edição de 2003, mapeamos apenas 3 
tópicos; na de 2013, 10. Embora em ambas o trabalho com 
AL não seja satisfatório, a edição de 2013 já apresenta tópicos 
como coesão e coerência, progressão textual e temporal, tão 
importantes para o trabalho com o eixo da produção.

Já no setor de Gramática, a permanência quanto aos 
tópicos abordados é evidente: os 7 tópicos encontrados na 
edição de 2003 permanecem na de 2013, na qual outros 2 
são encontrados. No entanto, a edição mais atual da coleção 
apresenta um trabalho mais evidente com aspectos discursivos 
dos conteúdos gramaticais que a edição de 2003. Isso porque 
6 conteúdos gramaticais trabalham com aspectos discursivos 
dos tópicos, enquanto na edição de 2003, somente 2 conteúdos 
realizam esse trabalho com aspectos mais discursivos.

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos 
adotados pelos exercícios, apresentamos, abaixo, uma tabela 
comparativa das metodologias utilizadas em 2003 e 2013, 
considerando todos os exercícios que trabalharam no eixo da 
análise linguística, mapeados em qualquer um dos três setores 
da coleção.
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Análise geral dos procedimentos metodológicos NP
2003

211 exercícios 
2013

254 exercícios
Identificação 15,5% 13,4%
Classificação 19,4% 20,8%
Comparação 13,3% 9%
Aplicação:

Regra
Complementação

Substituição
Reescrita
Produção
Leitura

20,8%
-

6,7%
0,7%
0,3%
17%

16,7%
-

2,4%
3,3%
0,6%
32%

Formulação e Verificação
de hipóteses/ regras 3,5% 0,9%

Consulta e Pesquisa 2,5% 0,9%
Outros 0,3% -

Tabela 4 - Procedimentos metodológicos - NP 2003 e 2013

A tabela nos mostra que, na edição de 2003, a 
metodologia mais adotada pelos exercícios foi a aplicação 
por regra, um procedimento que busca evidenciar se o aluno 
compreendeu e apreendeu o objeto estudado. O segundo 
procedimento metodológico que mais ocorreu é a classificação 
dos fenômenos, o que pode apontar para uma preocupação 
com a metalinguagem trabalhada, embora como observamos 
nos exercícios exemplificados na seção anterior, esta 
metodologia tenha aparecido, em algumas situações, como 
um caminho para chegar a conclusões sobre os fenômenos 
linguísticos, como é o caso também da identificação que, 
geralmente, é a primeira etapa do exercício, mas não seu fim. 
Destacamos, como ponto positivo da edição, os exercícios 
de formulação e verificação de hipóteses/ regra, que exigem do 
aluno a reflexão, em vez de já expô-lo ao conteúdo. Este 
procedimento apareceu em 3,5% dos exercícios, o que não 
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é muito, mas, se compararmos com a edição de 2013, com 
0,9% de ocorrência, o número da edição de 2003 torna-se 
mais significativo. Quanto à edição de 2013, destacamos a 
ocorrência de exercícios que exigiram a aplicação por leitura, 
32%. Este número evidencia que a edição apresentou um 
número significativo de exercícios que trabalharam a análise 
linguística de forma bastante integrada ao eixo da leitura. 
Quanto a outras categorias, pode-se observar que as rupturas 
foram poucas, pois a ocorrência das metodologias em cada 
edição é bem próxima. Vale dizer, ainda, que, nesta coleção, 
a aplicação por complementação não foi requerida por nenhum 
exercício, em nenhuma das edições.

3.2 português: liNguageNs, 1ª SéRIE DO EM – 2003 E 
2013

3.2.1 O que dizem os Guias do PNLD

O Guia de 2006 classifica a coleção PL 2003 como 
um manual, que aborda a leitura, a produção de textos e 
a linguagem oral numa perspectiva considerada, à época, 
renovada pelas teorias do texto e do discurso. Quanto 
à abordagem dos conhecimentos linguísticos, o Guia 
considera que sua referência teórica ora é a gramática 
tradicional, ora a linguística do texto e do discurso. O 
Guia faz ainda uma avaliação que, durante nossa análise, 
foi também observada: embora o Manual do Professor 
assuma a teoria dos gêneros discursivos como proposta 
didático-pedagógica do livro, e aborde, então, o estudo 
dos conhecimentos linguísticos não só em capítulos 
específicos, mas também nos capítulos de produção, há 
algumas rupturas que prejudicam a associação do uso à 
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reflexão. Quanto à leitura, o Guia considera que esta seja 
trabalhada pela obra sempre como parte do processo de 
construção de conhecimentos linguísticos, da exploração do 
texto literário e, principalmente, da produção escrita. Essa 
articulação entre os eixos da leitura e análise linguística foi 
observada em nossa análise pela frequência de exercícios 
que utilizaram como processo metodológico a aplicação por 
leitura.

O Guia de 2015, embora apresente uma análise da coleção 
PL 2013 bastante parecida à análise da obra PL 2003, realizada 
pelo Guia de 2006, é mais rigoroso na análise do trabalho com 
os conhecimentos linguísticos, tanto que considera como 
ponto fraco da obra, também classificada como um manual, 
o trabalho com conhecimentos linguísticos com poucas 
oportunidades de reflexão. A análise aponta para a existência, 
na obra, de reflexões importantes para a compreensão do 
funcionamento da língua e da linguagem, principalmente no 
que diz respeito à literatura e aos conhecimentos linguísticos. 
Porém, ressalta que se caracteriza, no geral, principalmente 
pela exposição de informações, com ênfase na gramática 
normativa, concluindo que a exposição dos conteúdos, assim 
como os exercícios, nem sempre estimulam uma postura 
crítica por parte dos estudantes. O Guia considera, ainda, que 
o volume 1, o qual analisamos, é inclusive menos reflexivo 
que os volumes 2 e 3, no quais é possível encontrar maior 
reflexão sobre conceitos consagrados pela tradição gramatical. 
A partir de nossa análise, embora reconheçamos as questões 
apontadas pelo Guia, observamos também a abordagem 
pela obra de conhecimentos mais discursivos ou semânticos, 
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mesmo que às vezes estes não fossem sistematizados, mas 
somente abordados nos exercícios.

3.2.2 Manual do Professor

O LD Português: Linguagens (PL), seja na edição de 2003, 
seja na de 2013, é estruturado em unidades, cujo critério de 
organização é dado pela literatura, de modo que em cada 
unidade é estudado um movimento literário ou parte dele. Na 
edição de 2003, as três unidades a serem trabalhadas na 1ª 
série do EM são: A Comunicação. A literatura da idade média ao 
quinhentismo; História social do Barroco; História social do Arcadismo. 
Em cada unidade, há três tipos de capítulos: Literatura, 
Produção de texto e Língua: uso e reflexão, esta última destinada 
ao trabalho sistêmico com os conhecimentos linguísticos. 
O número de capítulos por unidade é variável, sendo mais 
recorrentes os de Literatura, seguidos pelos de Produção de texto; 
os capítulos de estudo da gramática aparecem somente uma 
vez em cada unidade. Já na edição de 2013 da coleção, há 
quatro unidades no volume 1: A literatura na baixa idade média; 
História social do classicismo; Barroco: a arte da indisciplina; História 
social do Arcadismo. Em cada unidade, além dos três capítulos 
presentes também na edição de 2003, há ainda um capítulo 
de Interpretação de texto. Nesta edição, com número maior e 
variado de capítulos por unidade, os destinados ao estudo 
da gramática aparecem duas ou três vezes em cada capítulo, 
assim como os de Produção de Texto; os de Literatura aparecem 
sempre três vezes em cada unidade.

Em ambas as edições, o MP apresenta a estrutura da obra, 
comentando os objetivos gerais de cada unidade, capítulo e 
seção, além de trazer a metodologia utilizada pela coleção, 
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bem como sugestões de estratégias para o trabalho com cada 
unidade. O MP da edição de 2013 discute ainda aspectos de 
interdisciplinaridade, contextualização e protagonismo, além 
de sugerir opções de leitura extraclasse e de filmes.

Na apresentação da base teórico-metodológica, ambas as 
edições destacam que partem do princípio de que o ensino 
de português, no ensino médio, deve estar voltado para a 
formação de um cidadão autônomo. A edição de 2003 destaca 
sua tentativa em atender aos desafios lançados à época pela 
LDB/96 e pelos PCNEM (2000). Sobre os princípios que 
regem os capítulos de trabalho com a gramática, as edições 
ressaltam sua visão de língua como um processo dinâmico de 
interação social. Destacam que os conteúdos convencionais 
da gramática normativa e descritiva não são abandonados, 
mas que recebem um grau de importância diferente, já que 
o objetivo é trabalhar também com a gramática de uso e 
a reflexiva, mais preocupada com aspectos semânticos, 
discursivos e estilísticos. Por isso, o trabalho com a língua 
extrapolaria o nível da frase, chegando ao domínio do texto e 
do discurso. A parte teórico-metodológica de ambos os MPs 
termina com um artigo que discute o que vem a ser a gramática 
no texto e os equívocos em torno dessa proposta. O MP da 
edição de 2003 apresenta mais um artigo, que propõe que o 
ensino de língua seja voltado não só para o texto como objeto 
de ensino, mas também para uma abordagem mais discursiva.

Quanto à organização dos capítulos destinados ao estudo 
da gramática, Língua: uso e reflexão, as seguintes seções são 
comuns a ambas as edições: Construindo o conceito; Conceituando; 
Exercícios; A categoria gramatical na construção do texto. Na edição 
de 2003, há ainda a seção Semântica e interação que, na edição 



9 1

de 2013 torna-se Semântica e discurso, e a seção Para compreender 
o funcionamento da língua. A primeira seção, Construindo o conceito, 
inicia-se com um texto, verbal ou não, que é o elemento 
motivador para as atividades que seguem. Estas, de acordo 
com o MP, visam examinar o emprego ou comportamento 
dos aspectos linguísticos que serão trabalhados no capítulo, o 
que seria feito a partir de observação, comparação, discussão, 
análises e inferências, a fim de levar os alunos a construir e/ ou 
inferir o conceito em questão. Na seção Conceituando, ocorre 
a formulação de tal conceito, com exemplos e explicações 
complementares. Em seguida, a seção Exercícios teria o objetivo 
de fazer o aluno operar o conceito trabalhado, para que inicie 
o processo de internalização do mesmo. Na seção Compreender 
a categoria gramatical na construção do texto, a ideia seria, por meio 
de exercícios, compreender em que medida o emprego de tal 
categoria é responsável pela construção do texto, bem como 
desenvolver a capacidade do aluno em ler/ ver o texto pela 
perspectiva da língua. As seções Semântica e interação, da edição 
de 2003, e Semântica e discurso, da edição de 2013, possuem 
os mesmos objetivos, quais sejam: apresentar exercícios que 
trabalhem os conteúdos vistos na perspectiva do discurso, 
aprofundando os valores semânticos e os recursos estilísticos 
do tópico em estudo. Por fim, Para compreender o funcionamento da 
língua, seção presente apenas na edição de 2003, trabalha com 
conteúdos da morfologia e da sintaxe em caráter de revisão, 
voltando-se para o uso prático e cotidiano de tais conteúdos. 

3.2.3 Os tópicos de AL transformados em objeto de 
ensino

Assim como fizemos na análise da coleção Novas 
Palavras, distinguimos, também na análise da coleção 
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Português: Linguagens, os tópicos linguísticos trabalhados em 
cada seção, isto é, o que foi abordado em seções destinadas 
à leitura, à produção e à análise linguística. No caso desta 
coleção, consideramos como seção de leitura os capítulos de 
Literatura, já que os de Interpretação de texto, pouco frequentes, 
não apresentaram nenhum trabalho com os conhecimentos 
linguísticos. A seção de produção correspondeu aos capítulos 
Produção de textos, e a de análise linguística, aos capítulos Língua: 
uso e reflexão. Discutiremos a seguir, primeiramente o que foi 
encontrado nos capítulos de Literatura e Produção de textos, 
para depois analisarmos os tópicos trabalhados nos capítulos 
Língua: uso e reflexão. 

Nos capítulos de Literatura da edição de 2003, encontramos 
o trabalho com 14 tópicos linguísticos, dentre os quais oito 
apareceram nas seções teóricas destes capítulos, seja de forma 
sistematizada, ou seja, com explicações e exemplificações, 
seja apenas citados, e seis apareceram em algum exercício ao 
longo de tais capítulos. Os tópicos que aparecem em seções 
teóricas podem ser trabalhados também em exercícios; 
já os tópicos que são apontados como de exercícios, não 
possuem discussão teórica. Na edição de 2013, dos 10 tópicos 
linguísticos encontrados em capítulos de trabalho com a 
literatura, nove haviam aparecido já na edição de 2003, com 
exceção do tópico intertextualidade/ interdiscursividade, 
novo na edição. Esse dado mostra a quase inexistência de 
rupturas quanto aos conhecimentos linguísticos trabalhados 
nos capítulos de Literatura ao longo dos dez anos que separam 
as edições em análise desta coleção. Dentre os 10 tópicos 
encontrados na edição de 2013, cinco estavam em seções 
teóricas, e cinco apareceram somente no desenvolvimento de 
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exercícios. A seguir, listamos os tópicos linguísticos mapeados 
em cada uma das edições. O que está escrito na cor preta é 
o que foi encontrado nas seções teóricas, já o que aparece na 
cor verde diz respeito ao que foi trabalhado em exercícios. Os 
tópicos realçados em amarelo correspondem aos que foram 
encontrados em somente uma das edições. 

 Português: linguagens, 2003 Português: linguagens, 2013
Denotação e conotação; Linguagem figurada
Polissemia e ambiguidade Ambiguidade

Figuras de linguagem: Aliteração/ 
Gradação / Ironia/ Antíteses

Figuras de linguagem: 
comparação/ ironia/ metáfora/ 
aliteração/ antítese/ paradoxos/ 
hipérbole/ anadiplose/ metonímia

Paralelismo

Paralelismo e memorização: 
cantigas

(Par de estrofes e leixa-pren).
Versos redondilhas; medidas nova 
e velha; verso e rima.

Métrica e escansão; versos 
redondilhas; medidas nova e velha;

Variedade linguística (língua 
padrão)

Graus de formalidade da 
linguagem

Ordem direta e inversão sintática Ordem direta e inversão sintática
Vocativo Vocativo
Imperativo Imperativo

Oposição – conjunção “mas” Intertextualidade e 
interdiscursividade

Função poética e função referencial
Verbos e pronomes na 1ª pessoa 
+ função emotiva: gênero lírico; 
verbos e pronomes na 3ª pessoa: 
gênero épico.
Entonação: verbos da frase e 
inflexão da voz.
Metalinguagem

Tabela 5 - Tópicos linguísticos mapeados nos capítulos de Literatura - PL 
2003/2013
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Sobre os tópicos acima listados, destacamos algumas 
diferenças entre as edições desta coleção e as edições da 
coleção Novas Palavras. Em Português: Linguagens, os tópicos 
métrica e medidas nova e velha, por exemplo, embora 
sejam encontrados nos capítulos de Literatura, relacionados 
às características de movimentos literários e autores, ou 
ainda ao trabalho com algum exercício, são sistematizados 
nos capítulos de Produção de textos, mais especificamente 
no capítulo que aborda o poema, o que evidencia uma 
preocupação em trabalhar este recurso linguístico/ estilístico 
junto a um gênero no qual ele seja importante, já que o livro 
chega a solicitar aos alunos a produção de um poema ao fim 
do capítulo. Enquanto isso, na coleção Novas Palavras, em 
ambas as edições, esse tópico é sistematizado e trabalhado 
em capítulos de literatura. Outra diferença a ser citada diz 
respeito ao trabalho com as figuras de linguagens. Embora 
sejam frequentes os exercícios que abordem alguma figura de 
linguagem nos capítulos de Literatura das edições do PL, não 
há uma listagem e sistematização de todas, como ocorria na 
edição de 2003 de NP; quando o livro acha necessário explicar 
alguma delas, porque é mais recorrente no movimento literário 
em estudo, ou porque é importante para a execução de um 
exercício, ele o faz. Dessa forma, na edição de 2003 da coleção 
PL, as figuras de linguagem não são sistematizadas em sua 
totalidade, nem em capítulos de Literatura, nem em capítulos 
de Língua: uso e reflexão; já na edição de 2013, há um capítulo 
de Língua: uso e reflexão destinado ao trabalho com as mesmas. 
Podemos fazer, aqui, a seguinte interpretação: embora na 
edição de 2013 desta coleção o trabalho com as figuras de 
linguagem seja bem realizado, se considerarmos que mais de 
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50% dos exercícios incidiram sobre o nível do texto/ discurso, 
e apenas 7% ocorreram no nível da palavra (vide gráfico 2), a 
parte teórica do capítulo é bastante expositiva, com listagem 
de muitas figuras. Enquanto isso, na edição de 2003, as figuras 
são sistematizadas somente quando necessárias, geralmente 
em exercícios que observam seus efeitos na construção de 
textos literários, uma abordagem mais próxima à prevista pela 
AL, já que o tópico linguístico é mobilizado em consonância 
com as necessidades de leitura, e não apenas para que o aluno 
decore uma lista. 

Gráfico 2 - Nível de incidência e procedimentos metodológicos dos 
exercícios sobre Figuras de linguagem - PL 2013

Nos capítulos de Produção de textos, cada um destinado à 
abordagem de um gênero do discurso, a coleção PL apresenta 
algumas particularidades, pois além dos tópicos linguísticos 
que encontramos relacionados aos gêneros em estudo no 
capítulo, há, muitas vezes, ao final de cada capítulo, uma seção 
que trabalha com tópicos linguísticos, não necessariamente 
relacionados ao gênero em estudo, em especial na edição de 
2003, em que nos capítulos que trabalham o poema e o texto 
teatral, há uma seção de trabalho com a ortografia; no capítulo 
que aborda o relato, há uma seção sobre os artigos e numerais; 
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no capítulo de estudo do debate regrado, ocorre uma seção 
sobre as preposições e conjunções; e no capítulo que trabalha 
o texto argumentativo escrito, estudam-se os mecanismos 
de coesão, como a referenciação, a elipse, a substituição e a 
sinonímia, tal seção já mais articulada ao gênero estudado no 
capítulo. Na edição de 2013, esse tipo de seção ocorre no 
estudo dos seguintes gêneros: no capítulo sobre o texto teatral 
escrito, aborda-se a conotação e a denotação; no capítulo 
sobre hipertexto e gêneros digitais, trata-se dos paralelismos 
sintáticos e semânticos como recursos de coesão, no capítulo 
sobre os gêneros instrucionais, estudam-se a síntese e a clareza 
de ideias; e no capítulo sobre o relato pessoal, há o trabalho 
com a descrição, a partir do estudo de adjetivos, locuções e 
orações adjetivas, uso de metáforas na descrição dentre outros 
recursos, neste caso, mais relacionados ao gênero estudado.

Para que nossa análise sobre quais tópicos linguísticos 
foram trabalhados nos capítulos de Produção de texto fique mais 
clara, listaremos, na tabela abaixo, os conteúdos essencialmente 
“gramaticais” identificados, e os aspectos discursivos que 
estes abordaram, sejam estes tópicos mais relacionados ao 
gênero, sejam eles mais independentes do gênero em estudo, 
já que, de qualquer forma, apareceram em seções destinadas 
à produção textual, com exceção da ortografia, que será 
analisada juntamente aos capítulos de Língua: uso e reflexão, já 
que na edição de 2013 este tópico aparece dentre este tipo de 
capítulo e, portanto, a análise comparativa é mais interessante. 
Para melhor compreensão, a leitura horizontal das linhas da 
tabela, combinando as duas colunas, é mais recomendada. Os 
tópicos que estiverem realçados de verde indicam os objetos 
de estudo mobilizados somente na edição de 2003 da coleção, 
enquanto os realçados de azul são tópicos encontrados apenas 
na edição de 2013.
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Conteúdos “gramaticais” 
identificados

Aspectos discursivos 
trabalhados

Discurso direto e indireto Uso no texto teatral
Verbos e pronomes em 1ª pessoa; 
tempo verbal

Uso na construção do relato

Expressões para dar opinião; 
marcas de oralidade; expressões de 
retomada

Uso na construção do debate 
regrado

Referenciação; elipse; substituição; 
sinonímia

Coesão

Preposição Coesão e coerência
Coordenação e subordinação/ 
conjunções

Coesão

Artigo Efeitos de sentido do uso e do 
não uso

Linguagem formal/ informal Linguagem utilizada no texto 
teatral, no relato no debate oral, 
no texto argumentativo escrito, 
nos gêneros instrucionais, no 
resumo, no seminário e no artigo 
de opinião

Verbos e pronomes na 1ª pessoa Uso no gênero lírico
Verbos e pronomes na 3ª pessoa Uso no gênero épico
Verbos discendi Uso no texto teatral
Adjetivo; locução adjetiva; oração 
subordinada adjetiva

Uso na construção da descrição 
– relato

Metáfora Construção da descrição
Vocativo Uso no e-mail
Abreviações; mistura de pessoas do 
discurso

Uso em gêneros digitais

Modo imperativo; Verbos no 
infinitivo

Uso no tutorial e na receita

Conectivos; frases curtas; orações 
reduzidas; coordenação

Coesão – síntese e clareza de 
ideias

Reformulação; expressões que 
evitem ruptura na mudança de 
tópico; expressões da oralidade

Uso no seminário 

Paralelismos sintáticos e semânticos Coesão

Tabela 6 - Conteúdos gramaticais e aspectos discursivos - Capítulos de 
Produção de textos - PL 2003/2013
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A análise da tabela nos mostra que, dentre os 19 tópicos 
linguísticos que apresentaram aspectos discursivos mapeados 
em capítulos destinados à produção textual, onze foram 
encontrados somente na edição de 2013, o que, se por um 
lado é consequência desta ser maior, por outro significa 
uma maior preocupação em mobilizar conhecimentos 
linguísticos que sejam relevantes para a prática de produção. 
Dentre os conteúdos acima enumerados, destacaremos, a 
seguir, a abordagem realizada por alguns deles nas edições 
em que aparecem, considerando os exercícios em que 
foram encontrados e os gráficos que construímos a partir 
da análise sobre que nível incidiam e quais procedimentos 
metodológicos utilizavam. A construção de gráficos para 
cada um deles não foi possível devido a muitos terem sido 
trabalhados em exercícios esporádicos. Os que foram mais 
bem desenvolvidos, cinco no total, com um número mais 
significativo de exercícios, tiveram seus dados computados 
em gráficos, os quais estão disponíveis no anexo VII.

Preposições e conjunções; coordenação e subordinação 
– coesão e coerência: o uso das preposições como 
mecanismos de construção da coesão e coerência, assim 
como a coordenação, a subordinação e as conjunções como 
elementos coesivos foram abordados pelo PL 2003, em 
capítulos de Produção de texto, mas especificamente em seções 
que abordavam o tópico linguístico sem considerar o gênero 
em estudo no capítulo. A análise dos exercícios evidenciou a 
não ocorrência de exercícios que trabalham no nível da palavra 
dentro deste tópico, que é, em si, mais textual. Porém, o nível do 
texto/ discurso é representado por menos de 20% dos exercícios; 
logo, o foco destes incidiu sobre o nível da frase/ sintagma, 
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com o procedimento metodológico mais recorrente sendo o 
de aplicação por regra, com vários exercícios que solicitavam aos 
alunos, por exemplo, que escolhessem a melhor conjunção 
para unir as frases dadas. A análise desse tópico linguístico 
mostra que, embora o LD tenha trabalhado um conteúdo 
gramatical com um aspecto discursivo interessante para a 
produção textual, ele se limitou ao trabalho com frases, não 
aprofundando seu efeito de sentido na construção textual.

Adjetivo; locução adjetiva; oração subordinada adjetiva; 
metáforas – descrição (relato): o trabalho com esses 
conteúdos gramaticais e seus aspectos mais discursivos na 
construção da descrição também ocorreu, essencialmente, 
no nível da frase/ sintagma, responsável por quase 80% dos 
exercícios sobre tais tópicos, cuja metodologia principal era 
a identificação. Ou seja, muitos exercícios solicitavam, por 
exemplo, que os alunos identificassem os recursos em estudo 
em textos. Os exercícios mais interessantes ocorreram no 
nível do texto/ discurso, pelo procedimento metodológico da 
aplicação por produção, responsável, porém, por cerca de 7,6% 
dos exercícios. Nestes, pedia-se que os alunos produzissem 
algumas descrições, considerando o que fora estudado.

Os dois exemplos acima descritos são representativos 
do que foi recorrente na análise dos gráficos: embora os 
conteúdos gramaticais encontrados nos capítulos de Produção 
de texto tenham trabalhado com aspectos bastante discursivos, 
a efetivação do trabalho, a partir dos exercícios propostos, 
não foi muito além do nível da frase ou do sintagma, já que 
pouco se trabalhou no nível do texto/ discurso, tanto na edição 
de 2003, quanto na de 2013.
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Já nos capítulos Língua: uso e reflexão, em que o trabalho 
com os tópicos linguísticos ocorre de forma mais evidente, 
encontramos três grandes tópicos linguísticos transformados 
em objetos de estudo tanto na edição de 2003, quanto 
na de 2013, além do tópico de ortografia que, como dito 
anteriormente, embora na edição de 2003 apareça em capítulo 
de Produção de textos, optamos por abordá-lo aqui. Além destes 
quatro tópicos comuns, encontramos ainda, na edição de 
2003, o trabalho com outros dois grandes tópicos linguísticos, 
e na edição de 2013, com outros cinco grandes tópicos. 

Os quatro grandes tópicos linguísticos trabalhados em 
ambas as edições podem ser assim enumerados: 1. Linguagem; 
código e língua; variedades linguísticas; dialetos; 2. Texto 
e discurso; contexto discursivo; polifonia do discurso; 
textualidade e coesão e coerência; intertextualidade e paródia; 
3. Acentuação – acento tônico e acento gráfico; intensidade 
sonora e palavras de mesma grafia; regras de acentuação; 4. 
Ortografia – regras (j ou g, x ou ch, s ou z); regras de uso do 
porquê; regras de palavras de grafia próximas.

Com a análise sobre que nível os exercícios, que de 
alguma forma abordaram os tópicos acima mencionados, 
incidiam, obtivemos gráficos17 que comparam as rupturas e 
permanências entre uma edição e outra, as quais delineamos 
a seguir:

Linguagem; código e língua; variedades linguísticas; 
dialetos: em ambas as edições, a maior parte dos exercícios 
incidiu sobre o nível do texto/ discurso, 81,3% na edição de 
2003 e 76,7% na de 2013, ou seja, uma diferença pouco 
significativa. 

17 Os gráficos dos tópi-
cos analisados encon-
tram-se no anexo VIII.
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Texto e discurso; contexto discursivo; polifonia do dis-
curso; textualidade e coesão e coerência; intertextuali-
dade e paródia: neste tópico, nenhuma das edições propôs 
exercícios no nível da palavra, o que seria, também, muito ina-
dequado para capítulos que discutiam o texto e o discurso. 
Assim, estes níveis foram os que mais ocorreram, com 94% 
na edição de 2003 e 74% na edição de 2013. Nota-se, assim, 
uma queda na proporção de exercícios trabalhando no nível 
do texto de 2003 para 2013.

Acentuação – acento tônico e acento gráfico; intensida-
de sonora e palavras de mesma grafia; regras de acen-
tuação: no trabalho com a acentuação, o nível de maior in-
cidência dos exercícios foi o da palavra em ambas as edições, 
60,7% em 2003 e 65,3% em 2013. O destaque, porém, está 
nos 30,4% de exercícios que ocorreram no nível do texto/ 
discurso na edição de 2013. Em 2003, esse número ficou em 
7,2%. Nota-se, portanto, que embora tenha exposto várias 
regras de acentuação, a edição de 2013 conseguiu trabalhar a 
importância e os efeitos construídos pela acentuação (ou por 
sua ausência) nos textos. 

Ortografia – regras (j ou g, x ou ch, s ou z); regras de 
uso do porquê; regras de palavras de grafia próximas: 
neste tópico, destacamos o nível da frase/ sintagma na edição 
de 2003, que representa 75,6% dos 41 exercícios trabalhados. 
Já na edição de 2013, que apresentou 95 exercícios sobre or-
tografia, observamos um equilíbrio maior entre os níveis; ou 
seja, embora o nível da palavra seja o mais recorrente, com 
cerca de 43% dos exercícios, encontramos outros 39% no ní-
vel da frase, e ainda outros 18% no nível do texto, o que eviden-
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cia um trabalho que perpassa todos os níveis de forma eficaz, 
embora fosse quase impensável que tal tópico chegasse ao 

nível do texto. 

Na edição de 2003, além dos tópicos anteriormente 
enumerados, que se mantiveram na edição de 2013, 
encontramos o trabalho com o plural dos adjetivos e 
substantivos compostos, em que o foco foi expor regras e 
apresentar exercícios de aplicação por regra. Também nesse 
sentido, ocorreu o trabalho com os verbos, no qual foram 
abordados: o subjuntivo, a conjugação de verbos irregulares, a 
construção de sentidos de cada modo verbal e a formação do 
imperativo. Neste tópico, mais de 80% dos exercícios ocorreu 
no nível da frase/ sintagma, pela aplicação por regra.

Gráfico 3 - Nível de incidência e procedimentos metodológicos dos 
exercícios sobre o Plural dos adjetivos e substantivos compostos - PL 

2003
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Gráfico 4 - Nível de incidência e procedimentos metodológicos dos 
exercícios sobre Verbos - PL 2003

Já na edição de 2013, além do tópico das figuras de 
linguagem, já anteriormente discutido, mapeamos o trabalho 
com outros quatro novos tópicos, assim organizados: 1. 
Semântica - sinônimos; antônimos; hiperônimos e hipônimos; 
polissemia; ambiguidade: recurso e problema de construção; 
2. Fonemas e letras – classificação dos fonemas; sílabas; 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto 
à posição da sílaba tônica; 3. Estrutura de palavras – tipos 
de morfemas; palavras cognatas; 4. Formação de palavras – 
neologismos; processos de derivação e composição; palavras 
primitiva e derivada; redução; outros processos de formação. 
Destes, destacamos o tópico sobre semântica, em que mais de 
80% dos exercícios ocorreram ou no nível da frase/ sintagma 
ou no nível do texto/ discurso, de forma bastante equilibrada 
e com metodologias diversas de realização das atividades. 
Nos tópicos sobre fonemas e letras, estrutura e formação 
de palavras, a grande maioria dos exercícios restringiu-se ao 
trabalho no nível da palavra, com nenhum exercício no nível 
do texto/ discurso no tópico sobre estrutura das palavras, e com 
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uma quantidade mais significativa deste nível no tópico de 
formação de palavras, pouco mais de 30%18. 

Para finalizar esta seção, listamos, na tabela a seguir, os 
conteúdos essencialmente “gramaticais”, isso é, trabalhados 
em uma abordagem mais formal da língua, identificados nos 
capítulos de Língua: uso e reflexão, e os aspectos discursivos 
explorados pelas edições do livro no estudo destes. Embora 
no estudo destes conteúdos, eles estejam interligados, essa 
separação permite melhor visualizar o que, dentro de cada 
tópico, recebe um trabalho mais discursivo no LD. Para 
melhor compreensão, a leitura horizontal das linhas da tabela, 
combinando as duas colunas, é mais recomendada. Os tópicos 
que estiverem realçados de amarelo indicam os objetos de 
estudo mobilizados já na edição de 2003 da coleção; os de 
azul, tópicos trabalhados somente na edição de 2003.

Conteúdos “gramaticais” 
identificados

Aspectos discursivos 
trabalhados

Variedades linguísticas; dialetos Identidade grupal
Colocação pronominal Variedades linguísticas
Sequência temporal; retomada Coesão
Modo verbal Construção de sentido
Registro linguístico Continuum da escrita e oralidade
Ambiguidade Estratégia de persuasão
Interlocutores; veículo de circula-
ção; propósito comunicativo; grau 
de formalidade

Construção de textos de gêneros 
diversos

Antônimos Construção de uma avaliação 
subjetiva

Pronome relativo “que” Ambiguidade
Fonemas Construção de rimas
Normas ortográficas Graus de escolaridade
Divisão silábica Criação de efeitos de sentido na 

construção de textos

Tabela 7 - Conteúdos gramaticais e aspectos discursivos - Capítulos 
Língua: uso e reflexão - PL 2003/2013

18 Os gráficos de inci-
dência e procedimen-
tos metodológicos dos 
exercícios trabalhados 
por estes tópicos en-
contram-se no anexo 
IX.
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3.2.3.1 Procedimentos metodológicos das atividades 

Nesta seção, apresentaremos, primeiramente, dois 
exemplos de exercícios que trabalham, de forma relevante, 
com conhecimentos linguísticos, e que foram encontrados 
em capítulos de Produção de texto. Em seguida, discutiremos 
brevemente os procedimentos metodológicos mais recorrentes 
nos exercícios de alguns dos quatro grandes tópicos linguísticos 
mapeados nos capítulos de Língua: uso e reflexão em ambas as 
edições, apresentando alguns dos exercícios mais relevantes 
analisados. Os dados da análise destes quatro grandes tópicos 
foram computados em tabelas19 comparativas, as quais se 
encontram no anexo X. Por fim, mostraremos outro exemplo 
de exercício, que consideramos interessante, que ocorreu no 
tópico sobre semântica na edição de 2013.

No capítulo 9 da edição de 2003, que trabalha com o gênero 
relato, há, na seção Para falar e escrever com adequação, o trabalho 
com artigos e numerais. O exercício abaixo é representativo da 
forma como o livro desenvolveu o trabalho com este tópico, 
já que mais de 60% dos exercícios incidiram sobre o nível do 
texto/ discurso, com destaque para a metodologia de aplicação por 
leitura (vide gráfico 5 do Anexo VII).

Figura 9 – Capítulo de Produção de texto – Tirinha para exercício - PL, 
2003, p. 102.

19 No anexo X, estão 
tanto as tabelas sobre 
os tópicos aqui discuti-
dos, quanto às referen-
tes aos outros tópicos 
comuns a ambas as 
edições, mas que aqui 
não foram foco de 
análise.
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Figura 10 – Capítulo de Produção de texto – Exercício sobre o uso de 
artigos - PL, 2003, p. 103.

Este exercício, que trabalha com o uso de artigos, traz 
uma tirinha em que o uso dos artigos definidos e indefinidos 
é responsável pela construção do humor. Observa-se que 
no subitem a, o LD pede que o aluno formule uma hipótese 
sobre um recurso gráfico utilizado pelo autor da tira, qual seja, 
o de colocar os artigos do 3º quadrinho em negrito. Neste 
exercício, já se chama atenção do aluno para a importância 
do uso desses artigos na construção da tira. No subitem b, a 
atividade demanda que o aluno aplique as características dos 
artigos definido e indefinido à leitura do texto, ou seja, saber 
que o artigo definido particulariza o substantivo e, portanto, 
Miguelito seria um amigo especial, e que o artigo indefinido 
generaliza o substantivo, fazendo com que Miguelito fosse 
apenas mais um dos diversos amigos de Mafalda. Trata-se, 
portanto, de uma atividade que exige tanto a formulação de 
hipóteses de leitura por parte do aluno, quanto uma aplicação 
por leitura, já que o tópico linguístico aparece em função da 
construção de sentidos em um texto.

O exercício a seguir, a sua vez, aparece no capítulo sobre 
os gêneros instrucionais, na seção Trabalhando o gênero, da 
edição de 2013. Este tipo de exercício apareceu em todos os 
capítulos de produção desta edição e representa uma mudança 
de paradigma da coleção, se comparadas as edições de 2003 
e 2013.
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Figura 11 – Capítulo de Produção de texto – Exercício de sistematização do 
gênero em estudo - PL, 2013, p. 228.

Este exercício aparece sempre ao final da seção 
Trabalhando o gênero, na qual são propostos exercícios que 
vão aproximando os alunos do gênero a ser trabalhado, 
colocando em relevância características recorrentes do 
mesmo, desde sua esfera de circulação, público alvo até 
questões linguístico-discursivas. Assim, após a realização dos 
exercícios propostos, solicita-se que os alunos sistematizem 
as características que eles identificaram naquele gênero. No 
caso do exercício acima, que está relacionado ao gênero 
tutorial, o exercício espera que os alunos concluam sobre 
a pouca formalidade da linguagem, que se parece a uma 
conversa; que, por este motivo, o texto é dirigido ao leitor, 
o qual é tratado por você; que há aconselhamentos sobre o 
que o leitor deva fazer, bem como o uso de exclamações. Em 
nossa análise, consideramos que este tipo de exercício inclui-
se no procedimento metodológico da classificação, pois pede 
que os alunos apresentem características que vão classificar 
o gênero. É preciso ressaltar, porém, que é uma atividade 
de classificação diferente das usuais, pois não se restringe ao 
mero trabalho com metalinguagem, mas exige que os alunos 
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reflitam ao longo dos exercícios propostos para que consigam 
sistematizar ao final. Na edição de 2003, ao contrário, essas 
sistematizações sobre o gênero são apresentadas pelo próprio 
livro que, embora também proponha exercícios que façam 
perceber as recorrências do gênero em estudo, apresenta, logo 
em seguida, um breve texto teórico sobre o gênero, e sintetiza 
suas características principais em tabelas, como a que segue. 

 Figura 12 - Capítulo de Produção de texto - Tabela síntese do gênero - PL, 
2003, p. 101.

Quanto aos quatro grandes tópicos que ocorreram nos 
capítulos de Língua: uso e reflexão, tanto na edição de 2003, 
quanto na de 2013, destacamos, abaixo, os procedimentos 
metodológicos demandados pelos exercícios de alguns deles:

Texto e discurso; contexto discursivo; polifonia 
do discurso; textualidade e coesão e coerência; 
intertextualidade e paródia: neste tópico, destacamos 
a pouca ocorrência, em ambas as edições, de exercícios de 
classificação. Outro dado interessante está na edição de 2003, 
a qual apresentou 22,7% de exercícios que demandaram 
a formulação e verificação de hipóteses/ regra; na edição de 2013, 
este número caiu para 5,9%, o que representa uma perda 
de exercícios que levem os alunos a refletir para chegarem a 
sistematizações sobre o objeto em estudo. Outro procedimento 
que foi menos explorado pela edição de 2013, se comparado 
à de 2003, foi a aplicação por leitura, de 51,6% em 2003 para 
49% em 2013, uma diferença não tão significativa quanto a 
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primeira. Porém, exercícios de aplicação, no geral, aumentaram 
na edição de 2013, que apresentou 5,9% de exercícios de 
aplicação por regra; 2% de aplicação por complementação; e 13,7% de 
aplicação por substituição, procedimento bastante recorrente no 
trabalho com a coerência e coesão.

Acentuação – acento tônico e acento gráfico; intensidade 
sonora e palavras de mesma grafia; regras de acentuação: 
a análise dos procedimentos metodológicos utilizados por este 
tópico linguístico surpreendeu. Isso porque esperávamos um 
grande número de exercícios que pediriam somente para o 
aluno aplicar as regras expostas nas seções teóricas, acentuando 
palavras. De fato, na edição de 2003, o procedimento mais 
recorrente foi a aplicação por regra, presente em 31,6% dos 
exercícios. Esse número, porém, na edição de 2013, cai para 
7,4%, ao mesmo tempo em que a aplicação por leitura aumenta 
de 2,6% em 2003 para 26% em 2013. Destacamos, ainda, 
que embora a ocorrência de exercícios que solicitassem a 
classificação tenha aumentado de 15,8% para 33,3%, poucos 
exercícios demandavam tal procedimento de forma isolada. 
Abaixo, apresentamos, primeiramente, um bom exercício de 
trabalho com os sentidos do texto encontrado na edição de 
2003 e, em seguida, um exercício de reflexão interessante da 
edição de 2013.

Figura 13 – Capítulo Língua: uso e reflexão – Exercício de trabalho com a 
acentuação - PL, 2003, p. 155
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O exercício busca chamar a atenção dos alunos para um 
uso da acentuação que vai de encontro às regras previstas pela 
língua, mas que isso ocorre para construir o efeito desejado 
pelo texto. Na verdade, coloca-se o acento gráfico na tira para 
simbolizar uma entonação típica do discurso oral de certas 
variedades linguísticas (Sudeste e Sul), de enfatizar o final 
de uma palavra quando se chama pelo vocativo “gente” na 
intenção de conseguir a atenção dos interlocutores. Assim, 
o exercício solicita que o aluno levante hipóteses sobre o uso 
desse fenômeno no texto em questão, demandando também 
uma aplicação por leitura, já que é preciso entender a situação 
representada pela tira para que se formule uma hipótese 
coerente.

Figura 14 – Capítulo Língua: uso e reflexão – Tonicidade, classe de palavras 
e acentuação - PL, 2013, p. 297.

Na figura acima, os exercícios trabalham a partir de um 
poema de Arnaldo Antunes, em que há duas palavras: máscara 
e rasgará. O exercício 2 possui uma abordagem interessante, já 
que opera com as questões de tonicidade e classe de palavras, 
além de regras de acentuação. Observa-se no subitem a, que 
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os alunos devem classificar as palavras mascara, rasgara e rasgará, 
a partir do exemplo de máscara dado pelo livro, considerando 
a posição da sílaba tônica e a classe morfológica a que 
pertencem, num claro exercício de classificação. Em seguida, 
no subitem b, pede-se que os alunos tentem deduzir algumas 
regras de acentuação a partir da observação da tabela que 
montaram com o exercício anterior. Considerando, então, que 
as palavras têm o mesmo número de sílabas e terminam em 
a, mas variam quanto à sílaba tônica e à acentuação, os alunos 
poderiam deduzir regras simples como: oxítonas terminadas 
em a são acentuadas; paroxítonas terminadas em a não são 
acentuadas. Assim, como dissemos anteriormente, embora o 
exercício comece pela classificação, esta não é um fim em si 
mesmo, já que visa levar o aluno a encontrar regularidades 
e, então, chegar à formulação de regras gerais e iniciais sobre o 
tópico que será abordado no capítulo. 

Por fim, no exercício a seguir, tirado do capítulo sobre 
semântica da edição de 2013, encontramos um trabalho com 
palavras que referenciam Napoleão Bonaparte em manchetes 
de jornais:
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Figura 15 – Capítulo Língua: uso e reflexão – Exercício sobre a 
construção do referente - PL, 2013, p. 192.

Nota-se que, no subitem a, o exercício incide sobre o 
nível da palavra, solicitando que o aluno compare as palavras 
que se referem a Napoleão, e identifique os pares de antônimos, 
considerando a gradação entre as mesmas ao longo das 
manchetes apresentadas. Em seguida, no subitem b, o exercício 
volta para o nível do texto/ discurso, e o aluno deve observar as 
manchetes e compreender que, ao longo do tempo, o jornal 
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foi mudando de opinião e, deixando de se posicionar contra 
o governante, passou a ficar em seu favor. Logo, este é um 
exemplo que vai, primeiramente, para o nível da palavra, a fim 
de chamar a atenção do aluno para os sentidos construídos 
pela escolha do léxico, e, em seguida, retorna para o texto e 
seus significados. 

3.2.4 Considerações Português: Linguagens

A análise das duas edições desta coleção permitiu 
evidenciar um número maior de rupturas no trabalho com 
a análise linguística ao longo dos dez anos que as separam, 
não porque o LD de 2013 tenha deixado de abordar tópicos 
encontrados no LD de 2003, mas porque o número de objetos 
linguísticos encontrados na edição de 2013 é maior e mais 
diversificado. 

Quanto à organização da coleção e os procedimentos 
teórico-metodológicos assumidos, notamos uma clara 
semelhança entre ambas as edições. A diferença encontrada 
está na inclusão dos capítulos de Interpretação de textos à edição 
de 2013, embora no que diga respeito ao trabalho com os 
conhecimentos linguísticos, essa alteração não signifique 
nada, já que nenhum tópico linguístico foi encontrado nestes 
capítulos. Uma diferença significativa, porém, está no número 
de exercícios mapeados ao longo de todos os capítulos 
analisados e que trabalhavam no eixo da análise linguística: 
enquanto na edição de 2003 encontramos 248 exercícios, na 
de 2013 encontramos 526, mais que o dobro. Dessa forma, 
mesmo considerando que a edição de 2003 consistia em 
volume único e, portanto, os conteúdos eram trabalhados 
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de forma mais breve, notamos uma diferença significativa de 
uma edição à outra. 

Ao analisar os conhecimentos linguísticos mapeados em 
cada edição, e em cada setor, observamos que os capítulos 
de Produção de texto e Língua: uso e reflexão foram os que mais 
se modificaram entre uma edição e outra. Nos capítulos de 
Literatura, dos 10 tópicos encontrados na edição de 2013, 9 já 
haviam aparecido na edição de 2003 que, inclusive, apresentou 
uma diversidade maior de tópicos linguísticos, 14 no total. 
Já nos capítulos de Produção de texto, encontramos, em 2003, 
8 conteúdos gramaticais que apresentaram o trabalho com 
aspectos discursivos sobre o tópico. Destes, 4 estavam presentes 
também na edição de 2013, na qual foram encontrados ainda 
outros 11 conteúdos essencialmente gramaticais, mas que 
se preocuparam com aspectos discursivos. Assim, observa-
se um aumento significativo da abordagem mais discursiva 
neste setor, embora a análise dos exercícios tenha evidenciado 
que o trabalho destes conhecimentos linguísticos ficou bem 
restrito ao nível da frase, não chegando, em grande parte, aos 
desafios do texto.

Nos capítulos de Língua: uso e reflexão, a sua vez, o número 
de objetos linguísticos trabalhados aumenta significativamente: 
na edição de 2003 foram mapeados 5 objetos; na de 2013, 9, 
dos quais 4 estavam presentes já na primeira edição analisada. 
Quanto aos conteúdos gramaticais que abordaram aspectos 
discursivos, o número encontrado em 2003, cinco, dobra em 
2013, 10, sendo sete os tópicos novos. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos 
adotados pelos exercícios, apresentamos, abaixo, uma tabela 
comparativa das metodologias utilizadas em 2003 e 2013, 
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considerando todos os exercícios que trabalharam no eixo da 
análise linguística, tenham sido eles mapeados em qualquer 
um dos três capítulos analisados da coleção.

Análise geral dos procedimentos metodológicos PL
2003

248 exercícios 
2013

526 exercícios

Identificação 11,6% 19,6%
Classificação 8,6% 13%
Comparação 3,7% 8,4%
Aplicação:

Regra
Complementação

Substituição
Reescrita
Produção
Leitura

42%
-

3%
3,4%

-
19,1%

17,3%
1,8%
2%

4,5%
0,2%

26,3%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras
6% 3%

Consulta e Pesquisa - 1,6%
Outros 2,6% 2,3%

Tabela 8 - Procedimentos metodológicos - PL 2003/2013

A tabela nos mostra que, na edição de 2003, a metodologia 
mais adotada pelos exercícios foi a aplicação por regra, solicitada 
em 42% dos exercícios. A alta incidência de um procedimento 
que busca evidenciar se o aluno compreendeu e apreendeu 
o objeto estudado, demonstra uma preocupação demasiada 
com a verificação, e que a possibilidade de trabalhar exercícios 
que exijam maior reflexão é menor. Em seguida, porém, 
aparecem os exercícios que demandaram a aplicação por leitura, 
com 19,1%, número este que sobe para 26,3% na edição 
de 2013. É destaque ainda na edição de 2003 o trabalho 
com a formulação e verificação de hipóteses, que ocorreu em 6% 
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dos exercícios, enquanto na edição de 2013, esse número 
cai para 3%, embora nesta, a variedade de procedimentos 
metodológicos por aplicação dos diferentes tipos seja maior. 
Um último ponto a ser ressaltado em ambas as edições é 
a baixa incidência, no todo, de exercícios de classificação, 
8,6% em 2003, e 13% em 2013, o que aponta para uma 
preocupação não muito excessiva com atividades de trabalho 
com a metalinguagem, evidenciando uma ruptura em relação 
ao paradigma do “ensino tradicional” de gramática.
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CONSIDERAÇÕES fINAIS 

Após a análise das quatro edições selecionadas para esta 
pesquisa, podemos dizer que, nos dez anos que separam 
uma edição de cada coleção da outra, as permanências 
predominaram no eixo dos conhecimentos linguísticos, 
embora rupturas significativas tenham sido encontradas. De 
modo geral, a coleção Novas Palavras Português (NP) apresentou 
menos modificações de uma edição para a outra do que a 
coleção Português: Linguagens (PL).

Os tópicos linguísticos trabalhados pela edição de 2003 
da coleção NP são quase todos mantidos na edição de 2013: 
no setor de Gramática, em especial, os 7 tópicos encontrados 
em 2003 aparecem em 2013, quando outros 2 tópicos são 
acrescentados. Quanto à coleção PL, nos capítulos destinados 
a um trabalho mais explícito com a gramática, 5 tópicos foram 
mapeados na edição de 2003, dos quais 4 permaneceram em 
2013, quando outros 5  foram encontrados. Em relação à 
abordagem dos conhecimentos linguísticos identificados, a 
coleção PL já apresentava, na edição de 2003, 5 conteúdos 
gramaticais que tiveram aspectos discursivos explorados, 
enquanto em 2013, este número dobrou. Já a coleção NP 
desenvolveu o trabalho com aspectos discursivos de 2 
conteúdos gramaticais na edição de 2003, ao passo que em 
2013, este número subiu para 6. 
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Nas seções destinadas à literatura, ambas as coleções, 
em ambas as edições, trabalharam com tópicos linguísticos, 
na maioria das vezes, em exercícios que exploravam aspectos 
estilísticos dos textos literários, como se observou ao longo 
das análises. Desta forma, embora exercícios interessantes 
tenham sido encontrados, o trabalho sistemático com a AL 
não é destaque nessas seções.

Quanto às seções de trabalho com a produção, pontos 
significativos podem ser destacados. Primeiramente, as análises 
indicam que a coleção PL explora melhor o trabalho com os 
conhecimentos linguísticos em tais seções, se comparada à 
coleção NP, o que é evidenciado desde a edição de 2003. Isto 
parece estar relacionado aos princípios teóricos que a coleção 
PL assume, qual seja, o de trabalho com a produção a partir 
dos gêneros discursivos. Embora vários dos conhecimentos 
mapeados, que foram sistematizados, não tenham relação 
direta com o gênero em estudo no capítulo, a coleção, em 
especial na edição de 2013, sistematizou tópicos linguísticos 
relevantes para a produção. Quanto aos conhecimentos 
linguísticos que se destacavam em cada gênero, embora o 
estudo não tenha sido sistematizado, a coleção tocou em 
pontos importantes, ao contrário da coleção NP, em que 
pouco trabalho com tópicos linguísticos foi encontrado no 
setor de Redação e Leitura, apesar da significativa mudança em 
quantidade de tópicos mapeados da edição de 2003 para a de 
2013. 

É notório, ainda, que em ambas as coleções, a edição 
de 2013 apresente como procedimento metodológico mais 
recorrente, na análise geral da metodologia dos exercícios 
que, de alguma forma, trabalharam com conhecimentos 
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linguísticos, a aplicação por leitura. O trabalho com os 
conhecimentos linguísticos associados diretamente à leitura 
de um texto, objetivando um aprofundamento da leitura a 
partir da compreensão dos efeitos de sentido construídos 
pelos recursos linguísticos no texto é bastante interessante 
e relevante para a perspectiva da análise linguística. Embora 
os textos, em sua maioria, tenham sido escolhidos pelo LD 
justamente por permitirem o trabalho com determinado 
conhecimento linguístico, isso não invalida a importância 
do predomínio dessa metodologia nas edições de 2013, pois 
consideramos que seja uma estratégia didática adotada pelas 
coleções para realizar o trabalho com os tópicos linguísticos a 
serem estudados. Este dado torna-se ainda mais interessante 
quando identificamos que, também em ambas as coleções, 
nas edições de 2003, o procedimento metodológico mais 
recorrente tenha sido a aplicação por regra, o que evidencia uma 
ruptura de uma edição para outra, já que se diminui o trabalho 
com a verificação de apreensão de conceitos estudados para 
maior dedicação ao trabalho com o texto. 

Essas considerações, obviamente, não têm a pretensão de 
ser conclusivas, mas apontam para alguns pontos que talvez 
sejam recorrentes em outras edições que se mantiveram ao 
longo desses dez anos no PNLD do ensino médio, ou até 
mesmo do ensino fundamental: a mescla de perspectivas 
mais tradicionais com outras mais discursivas e a busca por 
mudanças e rupturas que não ocorram de forma brusca, mas 
sim processual. A partir de nossa análise, podemos apontar, 
por exemplo, que exercícios de identificação e classificação 
estão sempre presentes no trabalho com os conhecimentos 
linguísticos, embora as coleções possam recorrer mais ou 
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menos a tais metodologias. Outra permanência que parece 
comum nos LDs é a pouca exploração de atividades de consulta 
e pesquisa ou de formulação e verificação de hipóteses/ regra. Ao 
mesmo tempo, esta pesquisa aponta para mudanças relevantes 
no trabalho com tópicos linguísticos, como a diminuição de 
exercícios que se restrinjam ao nível da palavra, bem como a 
associação do trabalho com gramática aos gêneros discursivos 
e, principalmente, à leitura. A preocupação com a forma de 
realizar mudanças na área evita que o professor se surpreenda 
com a coleção e, assim, mantenha o uso da mesma, ao mesmo 
tempo em que garante que mudanças significativas vão 
ocorrendo em busca do desenvolvimento de habilidades de 
leitura e escrita a partir do trabalho com a AL. Ao observarmos 
tais pontos na análise das duas coleções aqui estudadas, sem 
desconsiderar, é claro, o trabalho de marketing das editoras, 
talvez entendamos o porquê de ambas terem sido as mais 
distribuídas no primeiro PNLD para o ensino médio e assim 
terem se mantido no até então último PNLD para esta etapa 
do ensino básico. 
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ANEXO I - CRITéRIOS DE AvALIAÇÃO RELATIvOS 
à REfLEXÃO SOBRE A LINGUAGEM E à CONSTRUÇÃO 

DE CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – PNLEM 2006

Fonte: [Brasil, 2004]

Proposta geral do livro

•	 De modo geral, o que este livro propõe para a construção dos 
conhecimentos linguísticos do aluno?

•	 A sistematização dos conhecimentos linguísticos proposta no livro 
permite construir uma reflexão sobre a natureza e o funcionamento da 
linguagem, em especial, sobre a língua portuguesa?

•	 Os conhecimentos linguísticos construídos colaboram para o 
desenvolvimento da proficiência em leitura e escrita, isto é, a reflexão 
construída possibilita um uso mais consciente dos recursos da língua?

•	 Existe alguma tentativa de articulação entre o trabalho com 
conhecimentos linguísticos, as propostas de leitura e produção de texto 
e o ensino de literatura presentes no livro? Em caso afirmativo, como 
ela está organizada?

Gramática e Metalinguagem

•	 Como a gramática é considerada?

•	 A gramática normativa e a gramática descritiva são apresentadas 
segundo a funcionalidade e a relevância específicas de cada um desses 
instrumentais de estudo da língua?

•	 Há relevância no emprego de metalinguagem, isto é, a nomenclatura 
gramatical contribui para a apreensão do fenômeno estudado? Há uma 
economia de conceitos/ definições ou, ao contrário, um excesso de 
detalhamento das categorias e subcategorias?

•	 A metalinguagem empregada constitui um fim em si mesma ou é 
apresentada como um recurso que facilita a compreensão do fato 
linguístico estudado?

•	 Há alguma preocupação do livro em discutir os conceitos/ definições 
consagrados na tradição gramatical ou estes são tomados como pontos 
pacíficos?

•	 O livro recorre a algum aparato teórico diferente do da tradição 
normativa? Propõe terminologia alternativa? Neste caso, tais opções 
estão explicitadas no manual do professor?

•	 Qual a concepção de linguagem adotada no livro?

•	 A concepção de língua se explicita coerentemente ao longo da obra?
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Norma, variação e mudança

•	 O livro discute o conceito de norma linguística? Sob que perspectiva?

•	 Como são tratadas as noções de certo e errado?

•	 As formas linguísticas estudadas correspondem à realidade atual do 
português brasileiro contemporâneo, falado e escrito?

•	 Insiste-se em fazer o aluno apreender usos pouco frequentes ou 
francamente obsoletos?

•	 As exceções listadas são dignas de atenção ou constituem formas já 
desaparecidas do uso contemporâneo?

•	 A variação é vista como constitutiva da natureza das línguas humanas ou, 
ao contrário, como um “problema”?

•	 Evita-se a sinonímia equivocada variação = erro ou incorre-se na prática 
tradicional de mostrar as variantes apenas pra reforçar a ideia de que só 
uma delas é a “certa”?

•	 O livro se limita às variantes prosódicas e lexicais?

•	 Como é tratada no livro a variação sintática?

•	 Quanto ao fenômeno da mudança linguística, há no livro alguma 
tentativa de abordá-lo? Caso afirmativo, sob que perspectiva?

•	 Mostra-se de algum modo que o estado atual da língua é resultante 
de um longo processo de transformações e que este processo não se 
interrompeu, mas prossegue vivo na língua atual?

•	 Procura-se mostrar que a mudança não é para “pior” nem para 
“melhor”, mas que é simplesmente mudança?

Relação fala/ escrita

•	 Há algum reconhecimento das interpenetrações de fala e escrita?

•	 Recorre-se à dicotomia tradicional, que considera fala e escrita 
isoladamente, com uma supervalorização da escrita mais monitorada e 
uma desvalorização da língua falada?

•	 Há alguma contribuição para o desenvolvimento da linguagem oral pelo 
usuário do livro?

Exercícios e atividades

•	 Permitem uma compreensão clara do fenômeno linguístico estudado?

•	 Permitem a apropriação adequada das regularidades em jogo?

•	 Recorrem às práticas tradicionais de puro reconhecimento e 
classificação de classes e/ ou funções de palavras, preenchimento de 
lacunas, substituição de palavras por seus sinônimos?

•	 Propõem algum tipo de prática investigativa, de pesquisa, capaz de 
levar o aprendiz a verificar a situação real, na língua contemporânea, do 
fenômeno estudado?

•	 Visam a apreensão da regularidade gramatical analisada (reflexão 
linguística) ou a apropriação dos termos técnicos usados para descrevê-
la (transmissão de conteúdos gramaticais)?

•	 Como se faz a abordagem das regularidades da língua?

•	 As atividades: mobilizam e/ ou explicitam corretamente os conceitos? 
Apresentam variedade e diversidade de propostas? São formuladas 
com clareza? Contribuem para a construção da cidadania, evitando 
preconceitos, estereótipos e formas de doutrinação religiosa e/ ou 
ideológica?
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ANEXO II - CRITéRIOS DE AvALIAÇÃO RELATIvOS 
à REfLEXÃO SOBRE A LÍNGUA E A LINGUAGEM E à 

(RE)CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
– PNLD 2015

[Fonte: BRASIL, 2014]

As atividades

•	 As atividades propostas – no material impresso e/ 
ou nos OEDs – oferecem uma abordagem con-
sistente dos fatos e das categorias gramaticais, na 
perspectiva de seu funcionamento comunicativo 
em experiências textuais e discursivas autênticas?

•	 Promovem uma reflexão sobre a natureza e o 
funcionamento da linguagem e, em especial, so-
bre a língua portuguesa?

•	 Consideram o português brasileiro contemporâ-
neo, na abordagem das normas urbanas de pres-
tígio?

•	 Propõem questionamentos acerca de conceitos/ 
definições consagrados na tradição gramatical?

•	 Selecionam objetos de ensino pertinentes para o 
nível de ensino em questão?

•	 Consideram a variação linguística (com ênfase no 
português brasileiro contemporâneo), na aborda-
gem das diferentes normas?

•	 As atividades dos OEDs contribuem para o tra-
balho com o eixo dos conhecimentos linguísti-
cos?
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ANEXO III - PNLD 2015 – COLEÇÕES MAIS 
DISTRIBUÍDAS POR COMPONENTE CURRICULAR 

(PORTUGUÊS)

Título Editora Tiragem 2015
Português Linguagens – ma-
nual

Editora Saraiva 2.313.339
Novas Palavras – manual Editora FTD 1.548.498
Português, Contexto, Interlo-
cução e Sentido – compêndio

Editora Moderna 822.319
Língua Portuguesa: Lingua-
gem e Interação

Editora Ática 693.452
Português Linguagens em 
Conexão

Editora Leya 677.698
Ser Protagonista Língua Por-
tuguesa

Edições SM 631.835

Língua Portuguesa Editora Positivo 297.447
Viva Português Editora Ática 232.643
Português: Língua e Cultura Base editorial 203.332
Português Vozes do Mundo 

– Literatura, Língua e Produ-
ção de texto Editora Saraiva 147.640
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ANEXO Iv - PNLD 2006 – LÍNGUA 
PORTUGUESA E MATEMÁTICA – CÁLCULO DE MéDIAS

Editora Tiragem 
Total

Obras de 
LP

Obras 
de Ma-
temáti-

ca

Total de 
obras 
por 

editora

Média de 
tiragem por 

obra

Editora 
FTD S/A 2.924.561

1

N o v a s 
P a l a v r a s 
Português – 
compêndio

1 2 1.462.280,5

Saraiva 
S/A Li-
vreiros 
Editora

2.845.395

1

Português 
L i n g u a -
gens – ma-
nual

2 3 948.465

Editora 
Moderna 

LTDA
2.833.055

2

Português: 
L í n g u a , 
Literatura, 
Produção 
de textos - 
compêndio

Português: 
Literatura, 
Gramática, 
Produção 
de Textos – 
manual

2 4 708.263,75

Editora 
Ática 
LTDA

1.457.727
____

2 2
728.863,5 

(Apenas de 
Matemática)
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Editora 
Scipione 
LTDA

1.205.680

2

Português: 
de olho no 
mundo do 
trabalho

Textos: lei-
turas e es-
critas

1 3 401.893,333

Editora 
do Brasil 

S/A
507.926

1

L í n g u a 
Portuguesa 1 2 253.963

Base 
Editora 
e Geren-
ciamento 
Pedagógi-
co LTDA

460.755

1

Português: 
Língua e 
Cultura

1 2 230.377,5

IBEP 223.422

1

L í n g u a 
Portuguesa ____ 1 223.422

Editora 
Positivo 

LTDA (?) 
à Editora 

Nova 
Didática 
LTDA

123.099 ____

1 1
123.099 

(Apenas de 
Matemática)

Total 12.581.620 9 11 20 ----
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ANEXO v - GRÁfICOS DE COMPARAÇÃO DOS 
NÍvEIS DE INCIDÊNCIA DOS EXERCÍCIOS RELATIvOS 
AOS TÓPICOS COMUNS A AMBAS AS EDIÇÕES – NP 

2003 E 2013

Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5



1 3 2

Gráfico 6

Gráfico 7
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ANEXO vI - TABELAS COMPARATIvAS DOS 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DOS EXERCÍCIOS 

DE TÓPICOS COMUNS àS EDIÇÕES – SETOR DE 
GRAMÁTICA – NP 2003/2013

Tabela 1

Noções de gramática; adequação/ inadequação linguística; 
certo e errado; 

noções de variação linguística
NP 2003 NP 2013

Identificação 40% 25,8%
Classificação 15% 18,3%
Comparação 5% 9%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

-
-
-
-
-

30%

-
-
-

3%
6%
-

36,4%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras 10% -

Consulta e Pesquisa - 1,5%
Outros - -

Tabela 2

Estrutura e Formação de palavras
NP 2003 NP 2013

Identificação 21,6% 12%
Classificação 23,9% 31%
Comparação 16% 16,6%
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Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

6,8%
-

10,2%
1,1%

-
13,6%

-
-

7%
-
-

31%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras 5,7% -

Consulta e Pesquisa - 2,4%
Outros 1,1% -

Tabela 3

Acentuação gráfica – regras de acentuação; acentuação e pronún-
cia

NP 2003 NP 2013
Identificação 4,1% 7,8%
Classificação 10,2% 27,4%
Comparação 12,3% 2%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

51%
-
-
-
-

2%

62,7%
-
-
-
-
-

Formulação e Verificação
de hipóteses/ regras 6,1% -

Consulta e Pesquisa 14,3% -
Outros -
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Tabela 4

Classe de palavras; Substantivo – classificação e flexões
NP 2003 NP 2013

Identificação - 4,3%
Classificação 20,6 26,1%
Comparação 20,6 4,3%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

29,4
-

8,8
-
-

20,6

17,5%
-
-
-

8,7%
39,1%

Formulação e Verificação
de hipóteses/ regras

- -

Consulta e Pesquisa - -
Outros - -

Tabela 5

Adjetivo
NP 2003 NP 2013

Identificação 8,3% 3,4%
Classificação 16,7% 7%
Comparação 16,7% 13,8%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

22,2%
-

13,9%
-

2,8%
19,4%

20,7%
-

3,4%
3,4%

-
48,3%

Formulação e Verificação
de hipóteses/ regras

- -

Consulta e Pesquisa - -
Outros - -



1 3 6

Tabela 6

Artigo
NP 2003 NP 2013

Identificação 23,1% 27,3%
Classificação 23,1% 9,1%
Comparação 15,3% 9,1%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

7,7%
-
-

7,7%
-

23,1%

-
-
-
-
-

45,4%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras
- 9,1%

Consulta e Pesquisa - -
Outros - -

Tabela 7

Numeral
NP 2003 NP 2013

Identificação 25% 12,5%
Classificação 12,5% 12,5%
Comparação - -

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

50%
-
-
-
-

12,5%

-
-
-
-
-

68,7%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras
- 6,3%

Consulta e Pesquisa - -
Outros - -
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ANEXO vII - GRÁfICOS SOBRE O NÍvEL DE 
INCIDÊNCIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS POR TÓPICOS 
LINGUÍSTICOS MAPEADOS NOS CAPÍTULOS DE 

produção de textos – PL 2003/2013

Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5
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ANEXO vIII - GRÁfICOS DE COMPARAÇÃO DOS 
NÍvEIS DE INCIDÊNCIA DOS EXERCÍCIOS RELATIvOS 

AOS TÓPICOS COMUNS A AMBAS AS EDIÇÕES – 
CAPÍTULOS líNgua: uso e reflexão - PL 2003 E 

2013

Gráfico 1 

Gráfico 2
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Gráfico 3

Gráfico 4
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ANEXO IX - GRÁfICOS SOBRE O NÍvEL DE 
INCIDÊNCIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS POR TÓPICOS 
LINGUÍSTICOS MAPEADOS NOS CAPÍTULOS DE 

líNgua: uso e reflexão – PL 2013

Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3

Gráfico 4
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ANEXO X - TABELAS COMPARATIvAS DOS 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DOS EXERCÍCIOS 

DE TÓPICOS COMUNS àS EDIÇÕES – CAPÍTULOS 
líNgua: uso e reflexão – PL 2003/2013

Tabela 1

Linguagem; código e língua; variedades linguísticas; dialetos
PL 2003 PL 2013

Identificação 11,8% 12,8%
Classificação 29,4% 11,5%
Comparação - 1,3%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

-
-
-

5,9%
-

29,4%

-
1,3%

-
14,1%

-
48,7%

Formulação e Verificação
de hipóteses/ regras

- 7,7%

Consulta e Pesquisa - -
Outros 23,5% 2,6%

Tabela 2

Texto e discurso; contexto discursivo; polifonia do discurso; 
textualidade e coesão e coerência; intertextualidade e paródia

PL 2003 PL 2013
Identificação 16,1% 21,5%
Classificação 3,2% 2%
Comparação 3,2% -
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Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

3,2%
-
-
-
-

51,6%

5,9%
2%

13,7%
-
-

49%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras
22,7% 5,9%

Consulta e Pesquisa - -
Outros - -

Tabela 3

Acentuação – acento tônico e acento gráfico; intensidade sonora 
e palavras de mesma grafia; regras de acentuação

PL 2003 PL 2013
Identificação 15,8% 11,1%
Classificação 15,8% 33,3%
Comparação 10,5% 11,1%

Aplicação
Regra

Complementação
Substituição

Reescrita
Produção
Leitura

31,6%
-
-

15,8%
-

2,6%

7,4%
-
-
-
-

26%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras
5,3% 3,7%

Consulta e Pesquisa - -
Outros 2,6% 7,4%

Tabela 4

Ortografia – regras: (j ou g; x ou ch; s ou z); regra de uso do 
porquê; 

regras de palavras de grafia próximas
PL 2003 PL 2013

Identificação 4,8% 6,5%
Classificação - 0,8%
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Comparação - 12,2%
Aplicação

Regra
Complementação

Substituição
Reescrita
Produção
Leitura

81%
-

4,7%
-
-

2,4%

61%
-
-
-
-

9%
Formulação e Verificação

de hipóteses/ regras
2,4% 2,4%

Consulta e Pesquisa - 6,5%
Outros 4,7% 1,6%
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