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RESUMO 

 

Na busca pelo aprofundamento e ampliação das perspectivas teóricas e metodológicas dos 

estudos que envolvem o livro didático de língua portuguesa em processos de avaliação e 

ensino, defendemos no presente estudo de natureza quantitativa e qualitativa, a necessidade de 

analisá-lo em um campo interdisciplinar de modo a envolver a participação do professor que 

se constitui como o principal sujeito intermediador entre o aluno e o livro didático. A presente 

pesquisa investigou a ocorrência das questões avaliativas contidas nos livros didáticos de 

língua portuguesa de coleções dos anos iniciais do ensino fundamental aprovadas pelo 

Programa Nacional do livro Didático para o período 2013, 2014 e 2015, divididas em quatro 

segmentos sendo estes: leitura, escrita, oralidade e gramática, considerando a centralidade do 

livro didático em processos pedagógicos decisórios no que diz respeito às ações de avaliação 

e ensino da língua.  O quadro teórico contempla autores voltados para a avaliação: Demo 

(2012), Esteban (2003), Depresbiteris (1991); ao ensino da língua portuguesa Antunes (2003), 

Soares (2004), Travaglia (2009), Porto (2009) e ao livro didático como objeto de pesquisa: 

Choppin (2004), Dell´Isolla (2008),  Lajolo (2006), Batista (2001), entre outros. A análise do 

tema apresentará contribuição nas áreas de: Linguística, Linguística Aplicada e Educação, 

uma vez que acreditamos que a abordagem de questões pertinentes ao ensino da língua e à 

avaliação exige do pesquisador um estudo de caráter interdisciplinar. Apresentamos discussão 

sobre concepções de avaliação nas aulas de língua portuguesa e concepções de ensino da 

língua portuguesa e a relação entre concepções e prática docente.Esta pesquisa realizou ainda 

breve discussão a respeito das questões que envolvem a formação docente a fim de recobrir as 

diversas vertentes existentes sobre o tema. Realizamos ainda investigação sobre concepções 

de avaliação e ensino contidas nos manuais do professor que são anexos aos livros didáticos. 

Considerando a relevância das pesquisas voltadas para a avaliação e para o ensino da língua 

portuguesa pretendemos contribuir para os debates educacionais e linguísticos e para a revisão 

de concepções de avaliação e ensino na prática docente. As conclusões do estudo apontam 

para uma maioria de questões propostas pelas coleções analisadas como de escrita e leitura 

sendo as de oralidade pouco exploradas por alguns autores e as de gramática praticamente 

inexistentes no ciclo de alfabetização. As concepções de avaliação da aprendizagem 

apresentaram-se predominantemente formativas, sendo que houve variações terminológicas já 

que alguns autores denominaram sua proposta de avaliação de base processual ou mediadora. 

Evidenciou-se também que os sujeitos desta pesquisa se mostram comprometidos com uma 

abordagem teórico-metodológica de avaliação e ensino que privilegie a aprendizagem 

significativa e que a utilização do livro didático como recurso pedagógico em sala de aula 

deve ocorrer concomitante ao uso de outros recursos didáticos que ampliarão as 

possibilidades de ensino e aprendizagem em âmbito escolar. 

 

Palavras-chave: Educação, Linguística, avaliação e ensino. 
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ABSTRACT 

 

In searching to deepen and widen the theoretical and methodological perspective studies 

involving the portuguese student’s book used in the evaluation and teaching process, we 

defend in this quantity and quality study, the necessity of analyzing in an interdisciplinary 

field which involves the teacher’s participation, who represents the mediator between the 

student and the student’s book. This research investigated the questions about evaluations of 

the portuguese student’s books in the early years of elementary teaching approved by the 

National School Book Program for 2013, 2014 and 2015 which were divided up into four 

segments: reading, writing, speech and grammar, taking into consideration the student’s book 

as the main tool in the evaluation and the teaching process of the portuguese language. The 

theory contemplates authors into the evaluation: Demo (2012), Esteban (2003), Depresbiteres 

(1991), on the teaching of the portuguese language: Antunes (2013), Soares (2004), Travaglia 

(2009) and in reference to the student’s book as the subject of research: Choppin (2004), 

Dell’Isolla (2008), Lajolo (2006), Batista (2001), among others. The subject of this research 

will show contributions in the following fields: Linguistics, applied linguistics and education, 

since we believe that the approach of the questions referred to the teaching and evaluation of 

the language requires from the researcher an interdisciplinary study. We showed a discussion 

about the evaluation concepts in the classes of the portuguese language, as well as concepts of 

teaching the language and the connection between concepts and teaching practices. This 

research also involved a brief discussion of questions about the formation of the teachers to 

cover the multiples ways about this subject. We also investigate about the evaluating and 

teaching concepts that were in the teacher’s manuals, which come with the student’s books. 

Taking into consideration how relevant the research about the evaluation and teaching of the 

Portuguese language, we would like to contribute to the educational and linguistic debates and 

to the review of the evaluation and teaching concepts. This study’s conclusion points to the 

majority of the questions proposed analyzing the collections such as writing and reading. 

Speech was explored very little by some authors and the ones about grammar were practically 

non-existent in the reading process. The learning concepts of evaluation were predominating 

formative, as there have been variations in terminology, since some authors denominated their 

proposal of evaluation basically as procedural or mediator. It also became clear that this 

research’s subjects were committed with a theoretical and methodological way of evaluation 

and teaching that emphasize the meaning of learning and that the use of student’s books as a 

teaching tool in the classroom should be used with other teaching resources that will broaden 

the teaching and learning possibilities in the school environment.  

 

Key words: Linguistics, education, evaluation and teaching. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A ideia de lecionar sempre esteve presente em minha vida desde que, quando criança, 

eu brincava de ser professora. Na minha adolescência tive a oportunidade de ter bons mestres 

que muito me influenciaram para que eu seguisse este caminho tão importante que é o da 

educação.  

Diante da triste realidade do nosso país em relação aos profissionais da educação que 

sofrem com a falta de apoio, incentivo e valorização, percebi quão grande a minha 

responsabilidade como tal. Sei que ser mestre é uma arte linda na qual buscamos maneiras de 

despertar no aluno o gosto de estar em sala de aula, sim porque esse é um dos desafios 

enfrentados por quem opta por ser professor, pois o poder de convencimento que a era digital 

exerce torna muito mais interessante para os educandos interagir com máquinas coloridas e 

cheias de funções enfraquecendo a argumentação do educador.  

Colocar em primeiro plano a importância da educação para que tenham um futuro 

promissor e que com isso, tenham além de mais oportunidades de inserção no mercado de 

trabalho tão concorrido, acesso ao exercício de direitos e deveres que de forma harmônica 

formam a cidadania é tarefa árdua para quem está em sala de aula, porque o desinteresse e 

desmotivação que, na maioria das vezes se dá por problemas sociais profundos, inibem essas 

ideias. 

Ao longo de minha caminhada no campo educacional iniciada no primeiro ano da 

graduação em Pedagogia lecionando à noite em turma da Educação de Jovens e Adultos em 

escola estadual na cidade de João Pessoa, despertou-me para a importância das relações 

interpessoais no processo, mas também para a percepção de que recursos e estrutura são 

necessários para o sonhado sucesso escolar. 

 A conclusão do curso de Pedagogia seguida da pós-graduação lato sensu em 

Planejamento e gestão do ensino e da aprendizagem trouxeram modificações significativas em 

minha prática já em curso, especialmente na busca pela valorização consciente dos aspectos 

relacionados à cidadania. 

No entanto foi durante a minha formação acadêmica que percebi a possibilidade da 

utilização da avaliação como instrumento de classificação e poder, pois para alguns 
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professores a avaliação consistia na aplicação de exercícios de alta complexidade previamente 

selecionados para a ocasião. Ao finalizar a especialização com o módulo Avaliação da 

aprendizagem com a professora Windyz Brazão foi que houve mudanças no teor da  

compreensão sobre avaliação. 

 Nas turmas dos anos inicias o desafio da alfabetização sem defasagem de idade 

tornaram-se uma mola propulsora na busca pela utilização de recursos visuais nas minhas 

aulas de língua portuguesa entre os quais de destaca o livro didático. 

Nesse contexto, as experiências vivenciadas, como professora dos anos iniciais do 

ensino fundamental, oportunizaram-me reflexões acerca da importância do processo de 

avaliação e ensino de língua portuguesa mediado pelo livro didático para o desenvolvimento 

de uma compreensão sistêmica da educação. Surgiu, a partir daí, o interesse pela realização 

dessa pesquisa, tendo como objeto as concepções de avaliação e ensino de língua portuguesa 

no ensino fundamental. 

 Ao iniciar a escrita do trabalho monográfico para a conclusão do mestrado profissional 

em Linguística e ensino pensei em um tema sobre o qual eu pudesse dissertar e 

simultaneamente produzir dados científicos para contribuir com a minha prática docente e 

com a de meus colegas de profissão, foi então que fiz a opção pela relação entre livro 

didático, avaliação e ensino de língua portuguesa. 

O trabalho teve início a partir da identificação do problema e escolha do tema/objeto de 

pesquisa. A escolha do meu tema ocorreu preliminarmente na percepção da centralidade do 

livro didático como instrumento de avaliação formal e informal e na sua utilização no 

processo de seleção de itens avaliativos para a construção, inclusive de provas clássicas, 

constituindo-se mais do que como um material de apoio, mas como o principal, senão único 

recurso nas mãos do professor. 

Vendo-o como um tema desafiador e relevante para o ensino de língua portuguesa e tendo 

em vista a escassez de material científico que envolva a temática do livro didático, concluí 

que o tema era ainda mais provocador e estimulante e resolvi transformá-lo em objeto de 

pesquisa de mestrado. 

A presença do livro didático nas salas de aula como o principal - senão o único - 

recurso didático ao qual o professor tem acesso se constitui em importante fonte de pesquisa, 

pois é ferramenta de trabalho e instrumento de avaliação nas aulas de língua portuguesa, 
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mesmo diante de um processo de avanço tecnológico, talvez pelo seu insucesso no âmbito das 

escolas públicas brasileiras como afirma Demo (2012), que não descentralizou ou desviou o 

livro didático de suas múltiplas funções. 

As concepções que norteiam as práticas de ensino e, consequentemente os critérios de 

avaliação do professor, são construídas a partir de fatores diversos como contato com 

materiais de formação docente, conversas com equipe pedagógica, observação direta de 

situações reais de avaliação, mas principalmente são estabelecidos a partir de um referencial 

pedagógico de grande impacto para professores do ensino fundamental da rede pública 

nacional: o livro didático. 

A relevância e abrangência do livro didático em situações de avaliação e ensino, como 

veículo de aprendizagem e instrumento de avaliação, estão relacionadas ao Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD, que consiste na política do governo federal por meio do 

Ministério da Educação – MEC, que teve início com outra denominação em 1929 e apoia-se 

na aquisição e distribuição gratuita de livros didáticos para os alunos da rede pública nacional. 

Além de adquirir e distribuir, o Ministério da Educação seleciona e avalia as obras e 

publica o Guia do Livro Didático, para orientar os professores no processo de seleção de 

livros didáticos que apresenta uma análise de cada uma das obras aprovadas. No caso das 

obras de língua portuguesa o guia apresenta uma avaliação sobre a proposta da obra no que 

diz respeito à leitura, oralidade, produção de textos escritos e alfabetização e conhecimentos 

linguísticos, considerados pelo programa como eixos básicos de ensino e aprendizagem da 

língua portuguesa. 

Por meio de editais divulgados em parceria com o FNDE - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, autarquia federal vinculada ao MEC e atualmente responsável 

pela execução do PNLD, são delimitados critérios de eliminação gerais e específicos por 

componente curricular que incluem, no caso da língua portuguesa, categorias como natureza 

do material textual, trabalho com o texto nos quatro eixos de ensino e aprendizagem, o 

manual do professor, adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico da obra. 

Como critério de eliminação específico da área de língua portuguesa no último edital 

lançado para a seleção de obras para os anos iniciais do ensino fundamental para os anos 

2013, 2014 e 2015, o MEC estabelece que os manuais devem “[...] orientar os professores no 

que diz respeito à identificação e à avaliação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno.” 
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(BRASIL, 2010, p. 33) Assumindo, portanto como função do livro didático, o direcionamento 

de ações de avaliação e estabelecimento de parâmetros para concretiza-las.  

É possível observar a assunção da centralidade do livro didático como instrumento de 

avaliação, pois no que diz respeito ao manual do professor uma das orientações do MEC 

expressa no último edital para os anos iniciais do ensino fundamental é: “[...] apresentar 

subsídios para a avaliação dos resultados de ensino, assim como para a ampliação e adaptação 

das propostas que figuram no(s) livro(s).” (BRASIL, 2010, p. 36) 

O livro didático se constitui, portanto, formalmente como principal veículo de informação 

nas salas de aula das escolas públicas brasileiras para o leitor aluno bem como para o leitor 

professor que por vezes o toma como único condutor de práticas pedagógicas, auxiliando na 

construção de suas concepções de ensino e avaliação. 

A avaliação deve servir para levantar dados para apoiar o processo de aprendizagem de 

cada estudante (início, processo e final) e se configura, portanto como um recurso valioso 

para o docente apoiar o aluno em risco de exclusão, especialmente nas aulas de língua 

portuguesa uma vez que a ampliação da competência linguística constitui papel fundamental 

na construção da cidadania do indivíduo.  

A avaliação da aprendizagem nas aulas de língua portuguesa como um processo dialógico 

e realizado sob as concepções que o professor/avaliador apresenta implicações que convergem 

diretamente para o sucesso ou fracasso escolar dos alunos. 

O propósito deste estudo ao tratar das concepções de avaliação não é criticar a prática ou 

sugerir um modelo correto que deve ser adotado na escola, mas descrever à luz dos teóricos 

selecionados, as concepções de avaliação e ensino da língua portuguesa que foram tratadas 

por eles, pois acredito que a atuação docente é regida por concepções. Desta forma, refletir 

sobre a influência dessas concepções de ensino e avaliação na prática é sempre relevante nos 

estudos que tem como foco o ofício do professor.  

A impossibilidade de adoção de uma postura neutra no que concerne ao ensino da língua é 

sustentada por Mendonça (2000, p. 239) pois, “[...] não é possível ser neutro no ensino de 

língua e que uma concepção de linguagem deve ser adotada nas relações de ensino”.  

Devido a fatores históricos relacionados inclusive com o processo de colonização, 

independência, república e redemocratização do Estado brasileiro que desencadearam um 

modelo educacional avaliativo baseado em classificação, medição e seleção, o sistema 

educacional do cenário atual ainda apresenta representações do modelo tradicional, mesmo 
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com a evolução tecnológica e científica que tem marcado a sociedade contemporânea e 

gerado mudanças de concepções no que se refere ao conhecimento e às relações de ensino e 

aprendizagem. 

A avaliação nas aulas de língua portuguesa, como processo amplo que é, não deve ser 

restrita a avaliação das produções textuais dos alunos, mas considerar todos os elementos do 

desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos, emocional, comportamental, 

expressividade, receptividade, participação, oralidade). 

A intencionalidade da ação avaliativa corrobora com a visão de educação, língua e 

avaliação como dotadas de um caráter sistemático e tomado de direcionamento que em uma 

perspectiva classificatória, restringe o ensino da língua ao ensino de normas e a avaliação a 

possibilidades de certo ou errado segundo as quais o que foi construído ao longo do processo 

de avaliação é completamente desprezado e sobreposto pelo resultado final que passa a ser 

tomado como foco da avaliação. 

Além de relacionar-se com as concepções do professor, o processo avaliativo deverá ser 

realizado em consonância com a legislação educacional brasileira, com os documentos 

oficiais que regem a educação nacional e com a utilização de recursos didáticos e 

instrumentos de avaliação aos quais o professor tem acesso, sendo o principal deles o livro 

didático. 

O requisito mínimo para docência nos anos iniciais (da educação infantil até o 5° ano do 

ensino fundamental) de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96 é a formação em nível médio, o que faz com que muitas vezes os professores desta 

etapa educacional só tenham contato com aspectos e teorias específicas de uma disciplina, ao 

terem contato com os documentos oficiais aos quais têm acesso como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997) ou manuais dos livros didáticos que apresentam orientações 

sintéticas mas relevantes para o exercício do ofício docente. 

O presente estudo pretende analisar as propostas de questões avaliativas contidas nos 

livros didáticos de língua portuguesa do 1° ao 5º ano do ensino fundamental quanto ao foco 

de abordagem de ensino da língua sendo divididas em quatro categorias sendo estas: questões 

de produção textual, leitura, oralidade ou gramática. 

É consenso entre os teóricos das áreas que convergem para o ensino a centralidade do 

papel social do professor no processo de implementação de práticas de ensino e avaliação 

bem sucedidas. 
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A discussão sobre avaliação no processo educacional, especificamente no âmbito das 

aulas de língua portuguesa toma sua importância uma vez que as discussões a respeito do 

fracasso na busca pela competência leitora nos anos iniciais do ensino fundamental, expresso 

por meio das avaliações periódicas do Ministério da Educação além de outros dados 

estatísticos que discorrem sobre ensino de língua portuguesa, têm se ampliado e se mostrado 

relevantes para a reversão do quadro atual.  

Para Esteban (2003, p. 07) “[...] é importante continuar discutindo avaliação como parte 

de um processo mais amplo de discussão do fracasso escolar, dos mecanismos que o 

constituem e possibilidades de reversão desse quadro com a construção do sucesso escolar de 

todas as crianças”. 

A proposta de ampliação das discussões sobre a temática da avaliação e do ensino em 

âmbito escolar contida no presente estudo corrobora com as afirmações de Esteban (2004) 

uma vez que a busca pela reversão do quadro atual no qual se observa uma perspectiva de 

fracasso sobreposta a do sucesso escolar dos alunos.  

Ainda em consonância com a proposta de ampliação de discussões sobre avaliação e 

ensino da língua portuguesa em âmbito escolar, o presente estudo realizará análise dos livros 

didáticos de língua portuguesa dos anos iniciais do ensino fundamental. 

A opção pela análise do livro didático se justifica pela compreensão de sua relevância 

enquanto recurso didático-pedagógico e de seu exercício formador no contato do aluno com 

textos e, consequentemente, na formação do leitor e ainda na formação contínua do docente. 

Chopin (2004) afirma que há escassez de materiais científicos que se propõem, de fato, a 

analisar o livro didático. Com base no exposto, defendemos que o livro didático deveria ser 

mais analisado e estudado, pois é um instrumento rico em conhecimento tanto para o 

aprendizado quanto para o estudo mais aprofundado pelos linguistas, pelos pesquisadores das 

mais diversas áreas relacionadas à educação. 

A centralidade do livro didático nos processos de ensino e aprendizagem e a sua 

solidificação enquanto principal recurso didático nas salas de aula garantem a relevância da 

sua análise na presente pesquisa, mesmo diante de um quadro de avanço tecnológico no qual 

outros recursos têm sido introduzidos nas salas de aula. Embora por razões diversas, mais 

lentamente na escola pública de acordo com Demo (2012), torna-se necessário investigar 

como este instrumento funciona e como poderia melhor funcionar. 



29 
 

Além de ser o mais presente instrumento pedagógico nas salas de aula das escolas 

brasileiras, o livro didático de língua portuguesa tem o objetivo específico de contribuir para o 

ensino da língua no ambiente escolar, possibilitando a ampliação da competência linguística 

apesar do ideal ser a associação entre o livro e outros recursos didáticos, possibilitando o 

acompanhamento mais eficaz por parte da família ao processo de aprendizagem desenvolvido 

pelo aluno. 

O livro didático não se restringe somente a um recurso pedagógico, mas se constitui 

como um instrumento de avaliação do qual são extraídos elementos mensuráveis para compor 

a avaliação formal, bem como provas clássicas com opções de múltipla escolha ou questões 

abertas, trabalhos escritos, atividades de classificação entre outros. 

A Linguística Aplicada – doravante LA – enquanto ramo da Linguística que se ocupa da 

aplicação das teorias linguísticas ao ensino da língua materna ou estrangeira, relacionando-se, 

portanto à educação, é o segmento no qual iremos nos embasar teoricamente para relacionar o 

estudo do livro didático de língua portuguesa ao ensino e avaliação, pois a LA trata da língua 

em situações de uso. E a utilização do livro didático como mediador no processo de interação 

entre o professor e o aluno constitui como ferramenta de uso da língua em contexto 

educacional. 

A presente pesquisa investigou a ocorrência das questões avaliativas contidas nos livros 

didáticos de língua portuguesa de coleções dos anos iniciais do ensino fundamental aprovadas 

pelo Programa Nacional do livro Didático para o período 2013, 2014 e 2015, divididas em 

quatro segmentos sendo estes: leitura, escrita, oralidade e gramática. Realizamos ainda 

investigação sobre concepções de avaliação e ensino contidas nos manuais do professor que 

são anexos aos livros didáticos. 

Portanto, defendemos a discussão sobre a influência do livro didático em processos 

decisórios no que diz respeito à avaliação e ao ensino, uma vez que apresentará dados 

relevantes para a intervenção pedagógica na busca pela coerência nas proposições 

educacionais nas aulas de língua portuguesa além de contribuir para o papel formador e 

intervencionista da avaliação da aprendizagem. 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos sendo que no primeiro 

nominado: O livro didático e o ensino de língua portuguesa, apresentamos um breve 

histórico do livro didático com ênfase no livro didático de língua portuguesa e seu papel 

central na tomada de decisões no que diz respeito à avaliação e ao ensino da língua. 
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No capítulo II nominado: Avaliação da aprendizagem nas aulas de língua 

portuguesa, apresentamos elementos de reflexão sobre a avaliação da aprendizagem no 

âmbito das aulas de língua portuguesa no ensino fundamental. 

No capítulo III intitulado: Linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa no 

ensino fundamental, discorro sobre Linguística aplicada enquanto área da ciência Linguística 

destinada à sua aplicação em situações de ensino da língua portuguesa. 

O capítulo IV intitulado: Procedimentos Metodológicos, refere-se à metodologia da 

pesquisa, com elementos sobre a justificativa pela escolha das abordagens qualitativa e 

quantitativa de análise dos dados e os procedimentos utilizados. Descrevemos o contexto, os 

participantes da amostra, os instrumentos e os procedimentos de coleta de dados. 

Apresentamos ainda no presente capítulo a análise dos resultados obtidos durante a pesquisa. 

Nas considerações finais pondero inicialmente sobre o desenvolvimento da pesquisa, 

apresento a síntese dos resultados, as contribuições da pesquisa e elaboro também propostas 

que podem auxiliar em despertar o interesse para futuras pesquisas dentro da mesma temática. 

Em seguida trago as reflexões sobre as contribuições deste trabalho para a pesquisa no que 

concerne ao ensino de língua portuguesa. As referências e os anexos encerram o trabalho. 
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CAPÍTULO I – O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Neste capítulo apresentaremos um histórico das políticas públicas de seleção e 

distribuição de livros didáticos no Brasil, seguida de reflexão sobre o livro didático de língua 

portuguesa e sua contribuição para o ensino. 

 

1.1 Breve histórico  

 

No Brasil é possível traçar o processo histórico do Livro Didático a partir das políticas 

públicas implementadas ao longo do tempo no espaço escolar brasileiro. A mais importante e 

antiga dessas políticas, instituída desde 1929 com a criação do Instituto Nacional do Livro – 

INL, é o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD que tem apresentado alterações 

significativas ao longo do tempo quanto à abrangência e funcionamento. 

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, a 

primeira legislação que dispunha sobre o LD foi o Decreto-Lei nº 1.006, de 30/12/38, por 

meio do qual fica instituída a Comissão Nacional do Livro Didático – CNLD, seguida em 

1945 pelo Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45 que define condições de produção, importação e 

utilização do LD e garante ao professor o direito de escolha da obra com a qual irá trabalhar.  

Em 1976 extingue-se o INL e a Fundação Nacional do Material Escolar – FENAME 

com recursos do FNDE passa a se responsabilizar pela execução do programa que, por 

escassez de recursos deixa de atender a uma grande parcela de escolas municipais do ensino 

fundamental. 

A FENAME é substituída em 1983 pela Fundação de Assistência ao Estudante – FAE 

quando surge a proposição de ampliação do Programa do Livro Didático para o Ensino 

Fundamental – PLIDEF, para atender a todas as séries do ensino fundamental. 

Em 1986 surge o Programa Nacional do Livro Didático por meio do decreto nº 91.542, 

de 19/8/85 em substituição ao PLIDEF, que implementa a reutilização do Livro Didático, a 

escolha das obras pelos professores, o fim da participação financeira do estados e a 

abrangência de 1ª e 2ª séries do ensino fundamental de escolas comunitárias, porém em 1992 

o programa passa a atender apenas até o 5° ano do ensino fundamental. 

De acordo com Batista (2001) só a partir de 1990 é que o MEC demonstrou 

preocupação em relação à qualidade dos livros que estavam sendo distribuídos pelo programa: 

Em primeiro lugar, em 1993, por meio do Plano Decenal de Educação para Todos, assume, 

como diretrizes, ao lado do aprimoramento da distribuição e das características físicas do livro 
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didático adquirido, capacitar adequadamente o professor para avaliar e selecionar o manual a 

ser utilizado e melhorar a qualidade desse livro, por intermédio da definição de uma nova 

política do livro no Brasil. Também em 1993, em segundo lugar, o Ministério forma uma 

comissão de especialistas encarregada de duas principais tarefas: avaliar a qualidade dos livros 

mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios gerais para a avaliação das novas 

aquisições. Os resultados do trabalho dessa comissão, publicados em 1994, evidenciam as 

principais inadequações editoriais, conceituais e metodológicas dos livros didáticos e 

estabelecem os requisitos mínimos que deve preencher um manual escolar de boa qualidade. 

Apesar dessas conclusões, foram restritas suas consequências diretas no PNLD. (BATISTA, 

2001, p. 12) 

 

Em 1993/1994 são estabelecidos critérios de análise dos Livros Didáticos por meio da 

publicação da “Definição de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos” publicado em 

parceria entre o Ministério da Educação, a Fundação de Assistência ao Estudante e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO. O que 

representa um grande avanço do ponto de vista técnico-pedagógico. A abrangência de 

disciplinas contempladas pelo programa também se amplia no ano seguinte. 

O primeiro Guia dos Livros Didáticos de 1ª a 4ª série é publicado em 1996 e no ano 

seguinte a responsabilidade do programa fica a cargo exclusivo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação após a extinção da FAE e o programa se amplia com a 

abrangência dos componentes curriculares língua portuguesa, matemática, história, geografia 

e ciências para todas as séries do ensino fundamental, em 2000 incluem-se os dicionários para 

os alunos da 1ª a 4ª série e em 2001 os livros em Braille para alunos com deficiência visual da 

escola regular. 

Para Batista (2001) o PNLD apresenta diretrizes das relações entre Estado e livro 

didático que são baseadas em cinco pontos centrais: 

[...] (I) centralização das ações de planejamento, compra e distribuição; (II) utilização exclusiva 

de recursos federais; (III) atuação restrita à compra de livros, sem participação no campo da 

produção editorial, deixada a cargo da iniciativa privada; (IV) escolha do livro pela 

comunidade escolar; (V) distribuição gratuita do livro a alunos e docentes. (BATISTA, 2001, 

p. 16) 

 

Atualmente o Programa Nacional do livro Didático funciona mediante orientações que 

vão desde a adesão pelos estabelecimentos de ensino, que devem manifestar formalmente o 

interesse em participar do programa, até o recebimento das obras passando pela publicação de 

editais de seleção, inscrição das editoras, avaliação das obras, publicação do guia do livro 

didático, processo de escolha, a realização do pedido, a aquisição que não necessita de 

licitação de acordo com a Lei 8.666 de 1993, a produção da quantidade solicitada, a análise da 

qualidade física realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em consonância com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a distribuição em parceria com a 
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e por fim o recebimento que deve acontecer até 

o mês de outubro do ano anterior ao atendimento.  

É previsto ainda na execução do PNLD para os anos inicias do ensino fundamental o 

princípio de reutilização dos livros didáticos por um período de três anos ficando dispensados 

os livros de alfabetização matemática e letramento e alfabetização do 1º ao 3º ano que são 

consumíveis. As compras são realizadas em anos alternados conforme o nível de ensino e a 

distribuição é baseada nos dados do Censo escolar do ano anterior. 

Antunes (2003, p. 23) compreende que o PNLD tem oferecido “[...] ótimas pistas para 

a produção dos manuais de ensino” em relação ao componente curricular língua portuguesa, 

reconhecendo a importância do programa para a educação nacional. 

Diante do exposto, observa-se que o Programa Nacional do Livro Didático se 

apresenta nos moldes atuais graças aos avanços e transformações pelos quais passou para se 

ajustar às necessidades educacionais de cada período de tempo, o que evidencia uma busca 

por meio de autoavaliação pela adequação à demanda editorial, docente e discente em relação 

ao livro didático. 

 

1.2 O livro didático de língua portuguesa 

 

 Os livros didáticos (LD) no Brasil atualmente se constituem como importante material 

de formação para alunos e professores. Os autores assumem uma responsabilidade cada vez 

maior para atender às necessidades do seu público-alvo e para atender às exigências do 

Ministério da Educação para que sua obra participe do processo de seleção para uma possível 

adoção das escolas públicas. 

 Composto por informação educacional levada a uma camada social específica com 

abrangência limitada, por vezes ao longo da história o LD pode ter reforçado desigualdades 

sociais e valores políticos e ideológicos implícita ou explicitamente de maneira intencional ou 

não, ao considerarmos os diversos contextos sociopolíticos do país desde o início da 

implementação de programas de distribuição de LD nas escolas brasileiras. 

 Os conteúdos e abordagens dos Livros Didáticos têm sido adaptados aos momentos 

sociopolíticos, culturais, políticas e às adaptações de concepções das diversas áreas do 

conhecimento contempladas nos componentes curriculares e têm contribuído para o 

reconhecimento dos processos de transformações com marcação temporal que a educação 

enquanto prática social proporciona. 
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Lajolo (1996, p. 4) descreve o caráter didático do LD: “Para ser considerado didático, 

um livro precisa ser usado, de forma sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado 

objeto do conhecimento humano, geralmente já consolidado como disciplina escolar". 

 Choppin (2004) discorre sobre o histórico das pesquisas que tem como objeto o livro 

didático, passando por uma perspectiva econômica, científica e ideológica e discorre sobre a 

escassez de material científico sobre o livro didático. Para o autor isso se deve entre outros 

elementos ao fato de ser um campo de pesquisa recém-explorado. 

 O autor define duas correntes de pesquisadores que utilizam o Livro Didático como 

objeto: uma que analisa os conteúdos que são tratados no LD e outra que se destina aos 

estudos que o concebem como produto comercial. 

 Choppin (2004) define quatro funções essenciais dos livros didáticos que variam 

conforme o contexto sociocultural: 

1. Função referencial [...] ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o 

depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja 

necessário transmitir às novas gerações. 2. Função instrumental: o livro didático põe em prática 

métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o contexto, visam a 

facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição de competências 

disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, de métodos de análise ou de 

resolução de problemas, etc. 3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir 

do século XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o desenvolvimento, nesse 

contexto, dos principais sistemas educativos, o livro didático se afirmou como um dos vetores 

essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes. 4. Função documental: 

acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um conjunto de 

documentos, textuais ou icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o 
espírito crítico do aluno. (CHOPPIN, 2004, p. 553) 

 

 As funções referencial e instrumental definidas por Choppin (2004) são as funções que 

privilegiamos neste estudo, pois o Livro Didático passa a ser concebido como recurso 

pedagógico e avaliativo do qual são extraídos pelo professor exercícios/atividades que 

constituirão instrumento de avaliação em um contexto formal, além de suporte de conteúdos 

previamente selecionados para compor objeto de aprendizagem nas escolas. 

Ainda com o reconhecimento da relevância do LD em processos de ensino e de 

aprendizagem, Choppin (2004) não descarta a utilização simultânea de outros recursos 

didáticos nas escolas. 

O reconhecimento da insuficiência do LD como recurso único para promover a 

aprendizagem é corroborada por Lajolo (1996):  

Como sugere o adjetivo didático, que qualifica e define certo tipo de obra, o livro didático é 

instrumento específico e importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal. Muito embora 

não seja o único material de que professores e alunos vão valer-se no processo de ensino e 

aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das atividades 

escolares. (LAJOLO, 1996, p. 4) 
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Os Livros Didáticos chegam às escolas públicas brasileiras por meio da 

implementação de políticas públicas no caso do PNLD, por meio de editais divulgados em 

parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Ministério da Educação 

expõe critérios para a seleção dos LD que incluem critérios de eliminação comuns a todos os 

componentes curriculares: 

 1) respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino fundamental; (2) 

observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social 

republicano; (3) coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela 

obra, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados; 
(4) correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; (5) observância das 

características e finalidades específicas do manual do professor e adequação do livro do aluno à 

proposta pedagógica nele apresentada; (6) adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico 

aos objetivos didático-pedagógicos da obra. (BRASIL, 2010, p. 28) 

 

 O processo de seleção das obras é criterioso e a análise prévia das obras é realizada 

por uma equipe de profissionais vinculada a instituições públicas de ensino superior de acordo 

com os critérios estabelecidos no edital. 

 O edital estabelece que os autores devam selecionar uma abordagem metodológica e 

oferecer recursos coerentes com a abordagem que escolheram para atender aos objetivos 

educacionais estabelecidos. 

A consolidação da participação do professor no processo de escolha do LD 

possibilitou além da descentralização do processo o reforço da condição autônoma do 

professor que pode analisar, avaliar e selecionar ou não uma determinada obra. Lajolo (1996) 

apresenta descrições que caracterizam livros “bons e ruins”: 

 O bom livro didático diferencia-se do livro didático ruim pelo tipo de diálogo que estabelece 

com o professor, durante o planejamento do curso. Não obstante, o livro didático bom, 

adequado e correto, também pressuponha que o professor personifique o uso que dele faz na 

sala de aula, o livro didático ruim exige que o professor interfira de forma sistemática nos 

conteúdos e atividades propostos e considerados inadequados. (LAJOLO, 1996, p. 7) 

 

Os livros didáticos de língua portuguesa têm apresentado uma variedade cada vez 

maior de gêneros textuais e atividades que privilegiam a compreensão de textos, além de 

recursos visuais como leitura de imagens e filmes, contribuindo para uma formação social e 

intelectual de seus usuários.  

Os manuais dos professores que acompanham os livros têm apresentado conteúdos 

relevantes para a formação docente, além de possibilitarem a exploração dos instrumentos de 

avaliação contidos na própria obra e ampliação de utilização desses instrumentos. 

Cursos de formação continuada oferecidos pelos sistemas de ensino também têm 

fornecido aporte teórico para a construção de uma proposta teórico-metodológica de atuação 

em consonância com o que estabelece o parágrafo único do Artigo 62 da Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional 9394/96: “Garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 

básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação 

plena ou tecnológicos e de pós-graduação.”.  

O edital de seleção dos livros didáticos estabelece que a fundamentação didático-

metodológica que embasa a proposta da obra seja explicitada no manual do professor, além de 

apresentar coerência entre a proposta e a fundamentação didático-metodológica da obra. 

Batista (2001) reconhece o caráter formativo do livro didático em relação aos 

professores e afirma que a busca pela qualidade do LD que chega às escolas brasileiras tem 

apresentado avanços significativos nas práticas de ensino já que: 

 
[...] vem contribuindo para um ensino de melhor qualidade: é uma referência consensual de 
qualidade para a produção de livros didáticos e para sua escolha, por professores; vem 

possibilitando uma reformulação dos padrões do manual escolar brasileiro e criando condições 

adequadas para a renovação das práticas de ensino nas escolas. (BATISTA, 2001, p. 23) 

 

Apesar de reconhecer a relevância do Programa Nacional do Livro Didático para a 

implementação de práticas de ensino favoráveis ao sucesso escolar, o autor apresenta 

recomendações para o desenvolvimento de novas concepções em relação ao LD, entre elas 

destacamos a sugestão para que o PNLD: 

Assuma, progressivamente, uma concepção de livro didático mais ampla, de acordo com a qual 

o manual escolar é compreendido como aquele material, propositadamente elaborado para ser 

utilizado, tendo em vista diferentes funções, num processo de ensino e aprendizado escolar; 

esse material organiza-se, de forma variada e em suportes diversificados, em relação a um 

programa curricular, destinando-se a uma disciplina, área de saber ou conjunto de disciplinas 
ou áreas de saber, a uma série, a um ciclo ou a um nível de ensino. (BATISTA, 2001, p. 31) 

 

O livro didático precisa despertar no professor desde o início do processo de seleção, 

possibilitado pela legislação do PNLD, o interesse na realização de um diálogo permanente. 

Para Lajolo (1996, p. 05) “Esse diálogo entre livro didático e o professor só se instaura de 

forma conveniente quando o livro do professor se transforma no espaço onde o autor põe as 

cartas na mesa, explicitando suas concepções de educação, as teorias que fundamentam a 

disciplina de que se ocupa seu livro.” 

De acordo com o edital 2010 publicado pelo FNDE para a realização de processo 

seletivo de obras didáticas para os anos iniciais do ensino fundamental, é critério de 

eliminação específico das obras de língua portuguesa: “[...] apresentar subsídios para a 

avaliação dos resultados de ensino, assim como para a ampliação e adaptação das propostas 

que figuram no(s) livro(s);” (Brasil, 2010, p. 36), sendo assim, o edital torna legítima a 
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concepção do LD como instrumento de avaliação e o manual didático como ferramenta de 

formação docente. 

No que diz respeito ao livro didático de língua portuguesa – LDP – os critérios são 

especificados e contemplam concepções de linguagem e ensino adotadas, princípios teórico-

metodológicos para orientar a utilização da obra e ainda a manutenção da coerência com a 

proposta didático-pedagógica selecionada, sendo permitida a ocorrência simultânea de mais 

de um modelo teórico-metodológico em cada obra. 

No que diz respeito à avaliação, o edital estabelece que o LDP deve “[...] orientar os 

professores no que diz respeito à identificação e à avaliação dos conhecimentos adquiridos 

pelo aluno” (BRASIL, 2010, p. 33), assumindo portanto um caráter formativo e norteador da 

prática docente. 

O edital também estabelece quatro eixos para o ensino da língua portuguesa, a saber: 

leitura, produção textual, oralidade e construção de conhecimentos linguísticos, bem como os 

critérios de uso para cada um dos eixos. 

Lajolo (1996, p. 4) reconhece a centralidade do livro didático em processos de ensino 

e aprendizagem no interior das escolas destacando que: “Em sociedades como a brasileira, 

livros didáticos e não didáticos são centrais na produção, circulação e apropriação de 

conhecimentos, sobretudo dos conhecimentos por cuja difusão a escola é responsável.” Sendo 

assim, a garantia de acesso ao livro didático se constitui como parte da concretização de uma 

política de garantia de acesso à educação pública de qualidade. 

Reconhecendo a insuficiência do livro didático de língua portuguesa para a 

concretização de uma aprendizagem significativa, mas ressaltando seu papel central como 

recurso didático e instrumento de avaliação, é possível ampliar as funções desempenhadas 

pelo LDP e suas possibilidades de uso com o acréscimo de novos recursos. 

 O livro didático de língua portuguesa deve auxiliar a ampliação da competência 

linguística dos alunos a partir de uma compreensão ampla da linguagem segundo a qual o 

usuário já é detentor de conhecimento linguístico que deve ser apenas ampliado pela escola e 

fornecer dados para subsidiar a atuação docente constituindo-se, pois de importante 

instrumento de avaliação da aprendizagem e de formação para professores e alunos. 
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CAPÍTULO II – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Neste capítulo, sem a pretensão de esgotar essa temática tão complexa, tecemos breves 

discussões sobre concepções de avaliação e sua relação com o ensino da língua portuguesa no 

ensino fundamental. 

A avaliação da aprendizagem e o ensino são elementos indissociáveis do processo 

educacional, porém é possível que mesmo com essa designação, a avaliação percorra 

caminhos que substancialmente não lhe pertencem para atuar com a finalidade de fornecer 

dados meramente burocráticos para o sistema educacional, para os professores e para a 

família ao invés de oferecer suporte para o professor adequar sua prática auxiliando o aluno a 

superar dificuldades. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica que orientam a prática 

docente em nível nacional, são apresentadas as dimensões da avaliação que ocorrem no 

ambiente educacional: Avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna e externa e 

avaliação de redes de Educação Básica. 

No que diz respeito à concepção de avaliação da aprendizagem  no ensino fundamental 

o documento orienta que: 

 

A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, de 

caráter formativo predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota 

uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento 

do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, 

sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. (BRASIL, 

2013, p. 76) 

  

De acordo com o referido documento a avaliação deve superar o aspecto quantitativo 

buscando na avaliação mais uma garantia de favorecimento da qualidade no processo de 

formação escolar do indivíduo e deve estar, portanto, a serviço da aprendizagem ampliando 

suas possibilidades assumindo para tanto uma perspectiva formativa. 

A avaliação da aprendizagem para Demo (2012) se configura como procedimento 

crucial na busca pela garantia de acesso ao saber pelo aluno, apesar de por vezes se apresentar 

como recurso mal utilizado em âmbito escolar. Assim propõe uma avaliação que ocorra de 

forma processual com o objetivo de torná-la dinâmica. 
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Para Demo, a função primordial do professor é “[...] organizar o trabalho produtivo do 

aluno, com problematizações atrativas e realistas dos conteúdos curriculares, de sorte que ele, 

em vez de frequentar a aula, pesquise sob orientação docente.” (DEMO, 2012, p. 13).  

Conclui-se, portanto que a finalidade da avaliação deve ser a aprendizagem que deve 

buscar a ancoragem na autonomia e autoria do aluno para a produção de instrumentos de 

avaliação, cabendo ao professor orientá-lo. 

Entre as concepções de avaliação da aprendizagem pode-se chamar de classificatório 

ou tradicional o modelo avaliativo marcado pela objetividade que mede, rotula, seleciona e 

baseia-se em dados quantitativos que se sobrepõem aos qualitativos e busca classificar, 

promover ou não o aluno e estabelecer uma relação de poder entre professor e aluno, uma vez 

que o professor pode fazê-lo avançar ou retroceder e como orientação para o trabalho o 

professor tem planos de ensino rigorosamente estruturados. 

 Segundo Esteban (2004) são características do processo avaliativo numa perspectiva 

classificatória: 

Seleção, classificação e hierarquia de saberes e de pessoas, marcas de um processo que faz das 

relações dialógicas, relações antagônicas. Processo que gera práticas que dificultam a 

expressão dos múltiplos saberes, negando a diversidade e contribuindo para o silenciamento 

dos alunos e alunas – e por que não, de professores e professoras – portadores de 

conhecimentos e atuações que não se enquadram nos limites predeterminados: a semelhança e 

o acerto. (ESTEBAN, 2004 p. 15) 

Para que se alcance um nível inovador na educação, as práticas pedagógicas têm o 

professor no centro das ações. A temática da avaliação remete à formação docente em 

diversos níveis, uma vez que o professor assume papel central no processo educacional e, 

embora não possa assumir sozinho a incumbência de transformar a educação e todas as 

variáveis que a rodeiam, pode por meio de suas concepções pedagógicas atuar de maneira 

transformadora. 

Demo (2012 p. 13) apresenta uma proposta de avaliação que denomina processual 

qualificando-a como dinâmica, uma avaliação com foco na autoria e autonomia do aluno que 

se opõe a proposta que o autor chama de instrucionista caracterizada pela seleção 

classificação e ineficácia do ponto de vista da potencialização da aprendizagem.  

Contribuindo também, Antunes (2003) defende que a avaliação educacional nas aulas 

de língua portuguesa necessita de um “redimensionamento” que passa pela (re)construção da 

concepção de avaliação da aprendizagem que o professor possui, pois é necessário: 
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[...] rever nossas concepções de avaliação, a fim de desgrudá-las de uma finalidade puramente 

seletiva – quem passa, quem não passa de ano – e instituir uma avaliação em função da 

aprendizagem. Uma avaliação, portanto que seja uma busca dos indícios, dos sinais da 

trajetória que o aluno percorreu, o que por outro lado, serve também de sinal para o professor 

de como ele tem que fazer e por onde ele tem que continuar. (ANTUNES, 2003, p. 157). 

 Para Antunes (2003) a avaliação nas aulas de língua portuguesa tem se restringido à 

avaliação de atividades de produção textual com destaque aos erros quando os professores 

grifam em vermelho as avaliações escritas dos seus alunos. Neste contexto, a avaliação em 

língua portuguesa deve considerar as possibilidades de uso da língua que são oferecidas aos 

alunos para que eles não se sintam “linguisticamente diminuídos” a partir dos resultados 

avaliativos apresentados. Assim, a prática avaliativa nas aulas de língua portuguesa tem se 

restringido a correções, “caça aos erros” nas produções escritas dos alunos.   

Antunes (2003) utiliza o exemplo da revisão textual como uma prática avaliativa bem 

sucedida nas aulas de língua portuguesa, combatendo uma conduta alienante frequente nas 

escolas de ensino fundamental, pois o aluno delega ao professor o “poder da correção”. 

Defende que o aluno ao revisar seu texto se apropria do seu processo de construção de 

conhecimentos linguísticos em vários níveis: “o sintático, o semântico, o lexical, o  

pragmático, o ortográfico, o da pontuação, o da paragrafação, o da apresentação formal do 

texto” (Antunes, 2003, p. 163) temos, portanto uma relevante ferramenta no desenvolvimento 

da autoria e da autonomia do aluno. 

 Nesta conjuntura, o papel do professor de língua portuguesa será “[...] garantir ao 

aluno a oportunidade de enfrentar o desafio da leitura, da escrita, da escuta, da fala, (do 

conversacional cotidiano à fala formal) com todos os gostos e riscos que isso pode trazer.” 

(ANTUNES, 2003, p. 166). 

 Considerar os resultados diversos apresentados pelos alunos e os diferentes usos da 

língua em contextos específicos não significa aceitar qualquer produto, aponta-se para a 

clareza nos critérios delimitados para a construção dessa avaliação, havendo respeito ao que 

foi apresentado e estímulo às produções posteriores.  

 O livro didático enquanto importante recurso didático-pedagógico auxilia o professor a 

construir critérios e, consequentemente, uma proposta de avaliação. Antunes (2003) apresenta 

uma proposta de avaliação em língua portuguesa coerente com uma busca pela solução dos 

problemas observados por ela: “A avaliação deve realizar-se como exercício de 

aprendizagem. Neste sentido, o procedimento básico deve ser discutir com o aluno em que e 



41 
 

por que seu texto não está adequado e, na mesma dimensão, descobrir com ele as alternativas 

de construção de seu dizer.” (ANTUNES, 2003, p. 162) 

Para tanto é necessário, prioritariamente, uma reflexão sobre o que é relevante para a 

ampliação da competência comunicativa dos alunos, sobre os critérios de avaliação que os 

professores de língua portuguesa utilizam e em que concepções de avaliação e ensino eles se 

baseiam. 

 Neste cenário diverso no que diz respeito à construção da competência linguística dos 

alunos é necessária uma intervenção por parte do professor que tem os dados e que os avalia a 

partir de uma perspectiva formativa, explorando os diversos caminhos que podem surgir ao 

longo do processo educacional. 

 No universo educacional o professor conta com alguns recursos para construir uma 

proposta de avaliação, como materiais de formação docente e o principal recurso didático que 

ele dispõe que é o livro didático. 

Segundo Madeira (2012, p. 46)  

O livro didático veio a complementar os livros clássicos, seu uso era exclusivo no ambiente 

escolar, reproduzia valores da sociedade e reforçava o aprendizado que era voltado para a 

memorização. Hoje, modificou essa função, tornou-se um instrumento pedagógico que 

contribui na formação intelectual e social do indivíduo. 

  

Os manuais anexos aos livros didáticos do professor apresentam textos com os 

pressupostos teóricos nos quais se basearam para a construção da proposta, inclusive no item 

avaliação, sendo possível encontrar as concepções que nortearam o embasamento teórico da 

obra. 

Sendo assim, os professores de língua portuguesa através de suas concepções de 

avaliação e ensino, expressas através da linguagem, agem e constroem significados que 

culminam com intervenções pedagógicas que podem levar ao sucesso ou fracasso escolar.  

Para que a avaliação seja propulsora da aprendizagem é preciso que se parta de uma 

concepção classificatória meramente seletiva ou como instrumento de negociação por 

disciplina ou produção na sala de aula do modelo tradicional que vem sendo aplicado há 

séculos nas escolas, rumo ao caminho praticamente inexplorado da avaliação formativa que 

corresponde a uma prática avaliativa ao longo de todo o processo educacional com vistas a 

otimizar o trabalho pedagógico e favorecer a aprendizagem. 
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Depresbiteris, (2004, p. 67) define os objetivos da avaliação numa perspectiva 

formativa: 

Numa perspectiva mais ampla, a avaliação formativa buscaria compreender o funcionamento 

cognitivo do aluno em face da tarefa proposta. Os dados de interesse prioritário são os que 

dizem respeito às representações da tarefa explicitadas pelo aluno e às estratégias ou processos 

que ele utiliza para chegar a certos resultados. Os “erros” do aluno constituem objeto de estudo 

particular, visto que são reveladores da natureza das representações ou das estratégias 

elaboradas por ele. A finalidade da recuperação pedagógica será ajudar o aluno a descobrir 

aspectos pertinentes da tarefa e comprometer-se na construção de uma estratégia mais 

adequada. 

 A proposição de Desprebiteris (2004) transcende a concepção de avaliação 

classificatória e cita aspectos que devem ser considerados na compreensão da atuação 

pedagógica no que diz respeito à avaliação como concepções de aprendizagem, concepções de 

erro e concepções de fracasso escolar para a construção de uma ação pedagógica centrada no 

aluno e na potencialização da aprendizagem, para que a escola cumpra sua função social. 

 É preciso transcender a discussão teórica para buscar reparar as falhas ao longo da 

história da educação brasileira que têm resultado em exclusão, evasão e altos índices de 

reprovação. É necessária ainda a implementação de práticas de reflexão e/ou formação que 

possibilitem ao professor ter conhecimento/consciência sobre as concepções que embasam 

seu trabalho e direcionam o seu ato avaliativo. 

 Embora a avaliação não seja a causa isolada de problemas históricos da educação 

nacional como evasão e repetência, ela se relaciona diretamente com complicações, quando se 

torna um instrumento de poder nas mãos do professor que mede, classifica e exclui o aluno e 

o direciona para o sucesso ou para o fracasso assim como afirma Demo (2012, p. 1-2) “Seria 

ingênuo pensar que a avaliação é apenas um processo técnico. Ela é também uma questão 

política. Avaliar pode se constituir num exercício autoritário de poder de julgar ou, ao 

contrário pode se constituir num processo e num projeto em que o avaliador e avaliando 

buscam e sofrem uma mudança qualitativa”. 

 O binômio avaliação e ensino, sob uma perspectiva classificatória apresenta interface 

com a quantificação de resultados pedagógicos e com implicações que convergem para a 

inclusão ou exclusão social a partir do ambiente escolar e pode ser propulsor de ascensão ou 

estagnação social. 

Para Esteban (2004) a avaliação pode ser considerada um instrumento de controle 

social de caráter discriminatório e punitivo: 
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A avaliação nesta perspectiva excludente silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de 

construção de conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que está posta, 

contribuindo para que diversos saberes sejam apagados percam a existência e se confirmem 

como a ausência de conhecimento. (ESTEBAN, 2004, p. 15) 

Além de não atender às particularidades dos alunos a avaliação classificatória que 

utiliza os mesmos instrumentos desprezando a heterogeneidade do ambiente escolar, 

desperdiça potencial de aprendizagem convergindo para o fracasso e exclusão dos alunos, 

uma vez que, segundo Esteban (2004) a avaliação compreende o resultado do aluno. 

Ao utilizar instrumentos unificados de avaliação, que consideram apenas o nível de 

ensino, a escola deixa de cumprir o seu papel social e legal de propiciar mecanismos de 

acesso e permanência do aluno na escola regular e passa a focar na hierarquização dos 

resultados mesmo quando são observadas pequenas mudanças, como a utilização de novos 

instrumentos, elas ainda convergem para a quantificação da aprendizagem. 

A implementação de uma Pedagogia diferenciada na qual estaria incluída a proposta 

de avaliação formativa que privilegia aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos 

esbarra em questões como a predominância da concepção classificatória instalada nas escolas. 

Para uma possível introdução bem sucedida de práticas avaliativas formativas os autores 

sugerem entre outras ações, foco na formação inicial e continuada para os professores, com 

ênfase na temática da avaliação da aprendizagem. 

A injustificada unificação de instrumentos e métodos de avaliação é dissonante da 

realidade escolar que é constituída de pluralidade de discursos, práticas e relações, pois 

segundo Esteban (2004 p. 14) “A polissemia surge como um traço marcante das interações 

estabelecidas e entra em confronto com uma estrutura pedagógica que prevê e propõe o 

pensamento unívoco”. 

Mesmo com toda a polêmica que envolve a temática da avaliação que inclui a 

dissonância discursiva entre os documentos oficiais publicados pelo MEC, a exemplo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais que propõem uma abordagem qualitativa de avaliação em 

oposição a quantificação do conhecimento verificada através da Prova Brasil elaborada 

também pelo MEC no caso do ensino fundamental, ela é indissociável do ensino, não há 

escola sem processo avaliativo, para Esteban (2004, p. 10) “avaliação é um mal necessário”.  

A abordagem formativa da avaliação com uma perspectiva subjetiva se configura 

como uma mudança de foco do professor detentor do conhecimento para o aluno ativamente 
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participante do processo de ensino-aprendizagem que tem na figura do professor um 

facilitador. Esta perspectiva respeita as necessidades educacionais que são únicas e todos os 

fatores que interferem no processo como os sociais, afetivos e sua interferência no 

desenvolvimento do aluno. 

Segundo Meneghel e Kreisch (2009, p. 9825) a avaliação formativa ainda não se 

constitui como realidade no campo educacional, mas pode configurar-se como possível 

solução para os aspectos polêmicos que envolvem a referida temática: 

A avaliação formativa ou formadora, visa fornecer aos alunos um feedback de seus progressos, 

considerando avaliações feitas em diferentes momentos e instrumentos. Para Hadji (2001) a 

avaliação formativa é um ideal que pode tornar a avaliação verdadeiramente útil em situações 

pedagógicas ao permitir a crítica da realidade, a libertação dos sujeitos, a saída do imediatismo 

pedagógico, ao permitir ao aluno questionar e refletir sobre determinado assunto. 

(MENEGHEL El e Kreisch 2009, p. 9825) 

 Mais do que informar o professor, Depresbiteris (2004) afirma que avaliar numa 

perspectiva formativa consiste em compreender os processos cognitivos utilizados pelo aluno 

no momento da realização de suas atividades de aprendizagem para realizar intervenções 

eficazes. 

 No processo de avaliação formativa, os instrumentos de avaliação deixam de ter 

características punitivas para considerar a percepção de habilidades adquiridas e das 

habilidades que ainda estão em processo de aquisição, neste modelo avaliativo percebe-se o 

abandono do autoritarismo desvinculado do ensino para compreender que a avaliação da 

aprendizagem deve ser integrada ao ensino e pautar-se na relação entre motivos e finalidades 

da educação escolar.   

 A escola tem a função social de promover a aprendizagem e deve apresentar resultados 

para a sociedade que lhe delegou essa função e esses resultados são apresentados por meio de 

notas, boletins, diplomas e etc. Esses documentos são o retorno dado pela escola aos alunos e 

pais ou responsáveis, do processo de aprendizagem que ocorreu durante o período letivo. 

É preciso que os resultados obtidos durante o processo de avaliação cumpram a 

finalidade de orientar futuras decisões ao invés de servirem apenas para prestar contas à 

escola e à família sobre o desempenho do aluno. Neste contexto, o objetivo das aulas de 

língua portuguesa deve ser o de ampliar a competência linguística dos alunos, e a utilização 

do verbo ampliar resulta do entendimento de que o aluno já é dotado de competência 

linguística antes de entrar na escola, pois é usuário de sua língua materna. 
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No caso do componente curricular língua portuguesa, a avaliação e o ensino podem 

converter-se em instrumentos de promoção de preconceito sociolinguístico e 

consequentemente, mais uma condição de evasão e fracasso aliados à condição leitora para a 

permanência na escola uma vez que os outros componentes curriculares dependem desta 

condição. 

Avaliação e ensino não são processos distintos nem estanques, devem atender a uma 

função dinâmica e não linear, devem se submeter a um planejamento que considere todas as 

variáveis que compõem o processo de aprendizagem de um aluno, devem fazê-lo participar 

mais intensivamente destes processos, pois apesar de algumas iniciativas bem sucedidas 

perceptíveis no interior das escolas ainda há muito o que refletir sobre essa temática que ainda 

exclui e sentencia,  este seja talvez o maior desafio da escola regular atualmente: promover os 

sujeitos ao invés de excluí-los. 

 Sendo assim, torna-se necessária ainda a busca de propostas sobre o papel social da 

escola e a função da avaliação, uma vez que uma concepção classificatória da avaliação não 

corrobora com propostas de ensino pautadas na reflexão, na busca pelo exercício da cidadania 

como objetivo da escola regular, ou seja, observa-se uma dissonância entre discursos. 

 

2.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e avaliação 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) são documentos oficiais sem força de 

lei, elaborados pelo Ministério da Educação, que devem nortear a ação educativa no que 

concerne ao currículo. Foram elaborados e organizados volumes para cada componente 

curricular do ensino fundamental e médio e ainda para os cinco temas transversais que o 

Ministério da Educação selecionou, além de um volume para introdução. 

A publicação pelo Ministério da Educação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

língua portuguesa em 1997 propõe uma abordagem reelaborada do ensino da língua na qual 

diferentes concepções do ensino estão presentes em processos didático-metodológicos de 

maneira a proporcionar a ampliação de possibilidades de uso da linguagem e fugir da 

metalinguagem como um fim em si mesma. Esses parâmetros têm ajudado a quebrar os 
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paradigmas do ensino prescritivo da gramática predominante nos espaços escolares até sua 

publicação. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) – PCN há uma proposta de mudança 

significativa nas concepções do ensino da língua portuguesa e apresenta uma concepção da 

língua como instrumento de interação social. O documento que trata do ensino da língua 

apresenta uma concepção de linguagem baseada em princípios teóricos que orientam a prática 

de ensino da língua.  

Segundo Antunes (2003, p. 21) sobre os PCN “Não se pode deixar de reconhecer que 

as concepções teóricas subjacentes ao documento já privilegiam a dimensão interacional e 

discursiva da língua e definem o domínio dessa língua como uma das condições para a plena 

participação do indivíduo em seu meio social.”.  

Neste sentido, além de influenciarem a prática docente, os PCN também têm sido 

utilizados para a construção de outros documentos oficiais produzidos pelo Ministério da 

Educação, portanto a perspectiva interacional da linguagem acaba por orientar outros 

documentos que estão disponíveis para serem lidos por docentes em exercício nas escolas 

públicas brasileiras. 

Observa-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais a definição dos princípios e 

concepções de ensino da língua a serem utilizadas para a composição de uma proposta de 

ensino da língua: 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois 
é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende 

pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um 

projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 

função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.  (BRASIL, 1997, p. 21). 

 

Considerando o impacto da publicação dos PCN nas práticas pedagógicas e, 

consequentemente, como documento de formação docente, torna-se necessário destacar a 

concepção de avaliação abordada pelo documento:  

[...] a avaliação é compreendida como: elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; 

conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o 

aluno aprenda da melhor forma; conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi 
aprendido e como; elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa; 

instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e 

possibilidades; ação que ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem e não apenas 

em momentos específicos caracterizados como fechamento de grandes etapas de trabalho. 

(BRASIL, 1997, p. 56) 
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Ao avaliar e registrar suas ações em documentos o educador tem a oportunidade de 

repensar suas ações pedagógicas, manter contato mais estreito com os pais e a comunidade 

escolar como um todo e dar a sua contribuição para a continuação do ciclo educativo de seus 

alunos. Os PCN orientam que os pressupostos qualitativos devem se sobrepor aos 

quantitativos: 

A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é 

compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e 

orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da 

interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno. Possibilita conhecer o quanto 

ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor tem em determinados 

momentos da escolaridade, em função da intervenção pedagógica realizada. (BRASIL, 1997, p. 

55) 

Depresbiteris (2004, p. 54) apresenta a distinção entre avaliação formativa e avaliação 

somativa: “A avaliação formativa consiste no fornecimento de informações que serão 

utilizadas na melhoria do desempenho do aluno durante seu processo de aprendizagem. A 

avaliação somativa refere-se às informações no final desse processo”.  

A circulação do documento no interior das escolas serviu para fomentar a discussão 

sobre os processos de ensino e aprendizagem e para embasar processos de (re)construção das 

práticas pedagógicas, porém embora seja uma proposta inovadora, desde o ano de sua 

publicação em 1997, não conseguiu atingir um nível satisfatório de mudança. 

A definição de Depresbiteris corrobora com a proposta dos PCN (1997), com Esteban 

(2004) de avaliação formativa e da conceituação de avaliação processual de Demo (2012) 

apresentadas anteriormente.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais a avaliação deve estar a serviço da 

aprendizagem, para orientar o professor informando-o sobre avanços, dificuldades e 

possibilidades em uma perspectiva formativa ocorrendo continuamente, assumindo o caráter 

qualitativo e é nesta perspectiva que o presente estudo se inscreve. 
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CAPÍTULO III – LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Neste capítulo recuperamos de maneira sintética o histórico do ensino da língua 

portuguesa e fizemos um levantamento bibliográfico sobre a contribuição dos estudos 

linguísticos para o ensino, tratando da relação entre concepções de linguagem, ensino e a 

aprendizagem. 

A linguística conquistou o status de ciência a partir da definição de seu objeto de estudo, a 

língua falada e escrita, e da definição de um método de desenvolvimento enquanto ciência: o 

empirismo.  

A ciência linguística apesar de buscar aspectos universais na estrutura, funcionamento e 

evolução das línguas o faz de maneira não preconceituosa e admitindo transformações 

observadas especialmente na linguagem falada, pois é na fala que se observam modificações 

da língua, portanto, o estudo da fala permite ao linguista a observação de processos evolutivos 

em sua estrutura e funcionamento. 

A linguística compreende o estudo científico da linguagem cujo objeto é a língua e, apesar 

de se apropriar de dados de outras ciências como a filologia e a semiologia, distingue-se delas, 

pois, estuda as estruturas e processos evolutivos da língua buscando relações entre elas, 

enquanto que a filologia compreende a ciência que estuda textos escritos e todos os 

fenômenos que se expressem através dos textos; a semiologia compreende o estudo dos 

signos que são representações da comunicação. 

Ao discutirmos avaliação e ensino de língua portuguesa enquanto prática social 

seremos conduzidos aos pressupostos teóricos da Linguística Aplicada, neste estudo 

denominada LA. 

Para Martelotta (2009) a LA constitui-se como um campo de atuação multidisciplinar 

de aplicação da Ciência Linguística que se volta para o ensino de línguas. É definida como 

“[...] uma abordagem multidisciplinar para a solução de problemas associados à linguagem. 

Logo, é uma característica central dessa disciplina o fato de que ela está relacionada a tarefas, 

orientada para problemas, centrada em projetos e designada para a demanda”. 

(MARTELOTTA, 2009, p. 27) 

A Linguística Aplicada como ponto de interface entre a Linguística e a Educação e 

entre áreas em que a linguagem tem papel primordial, apresenta-se como o ramo dedicado a 

questões relacionadas ao ensino, portanto pode-se dizer que o livro didático torna-se um 
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objeto de estudo da LA, pois se ocupa de estudos das relações comunicativas estabelecidas em 

relações de ensino mediadas pelo LD, buscando a aproximação do público-alvo – o aluno, 

com o livro didático, atendendo às expectativas não só do aluno, mas do professor no 

momento de utilizá-lo em sala de aula como ferramenta pedagógica. 

Para fazer reflexões e levantar discussões sobre processos de ensino é necessária uma 

investigação sobre os recursos didáticos utilizados nesses processos e nos instrumentos de 

avaliação que são utilizados, pois a escolha do material didático utilizado e das estratégias de 

avaliação empregadas no processo podem definir o êxito ou insucesso das ações. 

A contribuição da Linguística como área de investigação científica da linguagem para 

o ensino da língua portuguesa tem se mostrado considerável quando nos remetemos às 

questões de concepções que antes se baseavam nos estudos gramaticais que privilegiavam a 

norma e atualmente têm buscado o ensino baseado em situações reais de uso da língua. 

A publicação dos PCN em 1997 se configura como a reafirmação da inserção da 

ciência Linguística no ensino da língua portuguesa em âmbito nacional, agora legitimado por 

um documento oficial elaborado com referências de linguistas consagrados no meio 

acadêmico como Bakhtin (1990 e 1992), Bronckart (1985), Câmara Jr (1983), Faraco (1994), 

Geraldi (1984), Kato (1988), Orlandi (1985 e 1988), Soares (1986), Koch (1989) e Travaglia 

(1989). 

Para os PCN (1997) a linguagem tem um caráter interacional: “A linguagem é uma 

forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica; um processo de 

interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma 

sociedade, nos distintos momentos da sua história.” (BRASIL, 1997, p.22) 

É possível perceber ao longo da leitura dos PCN de língua portuguesa a influência dos 

estudos linguísticos na construção da proposta defendida ao longo do documento. A 

concepção de linguagem que é apresentada se constitui como referencial para os educadores, 

por ser uma das mais acessíveis e acarreta práticas pedagógicas consonantes com sua proposta 

de ensino da língua. 

Para Petter (2010) a gramática tradicional estabeleceu a escrita como padrão para a 

fala assumindo uma perspectiva normativa, o que difundiu falsos conceitos e gerou 

preconceitos sobre as ocorrências comunicativas da fala que a Linguística vem ajudando a 

desmistificar. 
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Martelotta (2009) apresenta a origem grega da gramática tradicional que inspirou o 

modelo de ensino de língua portuguesa que vigorou durante muito tempo nas escolas e que 

relacionava linguagem e lógica e tinha o objetivo de estabelecer uma linguagem correta. 

A Linguística então surge com uma proposta oposta a da gramática tradicional, pois 

não se ocupa de estabelecer regras para o uso da linguagem uma vez que as regras emergem 

de meios socioculturais e que o prestígio dado a uma variedade linguística é determinado 

socialmente por grupos predominantes (MARTELOTTA, 2009, p. 25). 

Segundo Petter (2010), a Ciência Linguística se distingue da abordagem gramatical, 

pois não procura estabelecer um modelo padrão, mas explicar e descrever eventos linguísticos 

sem fazer julgamento de valor: “A Linguística não se compara ao estudo tradicional da 

gramática; ao observar a língua em uso o linguista procura descrever e explicar fatos: padrões 

sonoros, gramaticais e lexicais usados, sem avaliar aquele uso em termos de outro padrão: 

moral, estético ou crítico.” (PETTER, 2010, p. 17) 

A abordagem normativa ou prescritiva de ensino da língua não admite adequação ao 

contexto comunicativo, mas estabelece um referencial único. A metodologia utilizada pela 

Ciência Linguística tem demonstrado que o que deve orientar a escolha de um ou outro item 

lexical é a circunstância de uso da língua e essas proposições têm servido de suporte teórico 

para a (re)construção de concepções de variáveis (linguagem, avaliação e ensino) presentes 

em âmbito escolar dos professores de língua portuguesa. 

Martelotta (2009) confirma o caráter descritivo e analítico da Linguística em oposição 

à prescrição normativa dos estudos gramaticais ao afirmar que a atitude não preconceituosa 

frente aos fenômenos da linguagem faz da Linguística “[...] uma ciência descritiva, analítica e 

sobretudo não prescritiva. Para tanto, examina e analisa as línguas sem preconceitos sociais, 

culturais e nacionalistas normalmente ligados a uma visão leiga acerca do funcionamento das 

línguas” (Martelotta, 2009, p. 20) 

Martelotta (2009) reconhece que os estudos linguísticos têm implicações que 

convergem para o ensino das línguas e esclarece que “[...] os linguistas têm plena consciência 

da importância da norma-padrão para o ensino do português e reconhecem que o aprendizado 

ou não desse padrão tem implicações importantes no desenvolvimento sociocultural dos 

indivíduos”. (Martelotta, 2009, p. 26) 

A visão equivalente de valor linguístico, a aceitação de variações de uso, a aceitação 

de distinção de modelos orais, escritos ou gestuais, tem sido pontos de discussão relevantes no 

interior das escolas levados pelos professores que tiveram formação específica na área da 
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Linguística ou por quem tem acesso a textos de formação continuada com suportes diversos 

que incluem o livro didático de língua portuguesa. 

Segundo Petter (2010), os estudos linguísticos têm contribuído ainda para refutar do 

ambiente escolar a postura discriminatória em relação ao ensino da gramática: “[...] abordar a 

língua exclusivamente sob uma perspectiva normativa contribui para gerar uma série de falsos 

conceitos e até preconceitos, que vêm sendo desmistificados pela Linguística.” (Petter, 2010, 

p. 20) 

Em âmbito educacional é necessário um parâmetro e no ensino da língua esse 

parâmetro é determinado pela norma-padrão que é ensinada na escola e tem o livro didático 

como recurso padronizado pelo MEC que regula a circulação deste mecanismo nas escolas. 

As editoras que concorrem no processo de seleção de livros didáticos são orientadas 

pelo MEC por meio de editais a esclarecerem as concepções linguísticas que adotaram no 

processo de produção do livro didático de língua portuguesa e a segui-la com fidedignidade 

ao longo de sua obra.  

O último edital lançado para a adoção de livros didáticos na primeira fase do ensino 

fundamental estabelece entre os critérios eliminatórios específicos para as obras de língua 

portuguesa: “[...] explicitar clara e corretamente as concepções de língua/linguagem e de 

ensino aprendizagem que adota, assim como os princípios teórico-metodológicos assumidos e 

os objetivos da proposta didático-pedagógica.” (Brasil, 2010, p. 33). 

No que diz respeito ao ensino de gramática, o edital estabelece que o desenvolvimento 

dos conhecimentos linguísticos deverá privilegiar o contexto real de utilização da língua “[...] 

as práticas de reflexão, a construção correlata de conhecimentos linguísticos e a descrição 

gramatical, devem justificar-se por sua funcionalidade” (Brasil, 2010, p. 32) 

Observa-se a clara influência dos estudos linguísticos na construção de parâmetros 

para a elaboração do edital que determina quais obras didáticas participarão do processo de 

seleção ocorrido nas escolas.  

Ao privilegiar situações reais de uso e descartar situações “criadas artificialmente”, os 

autores adotarão princípios linguísticos para a construção de sua proposta que será explicitada 

no manual didático anexo ao LD e que os professores terão como ferramenta de formação. 

O edital também estabelece como eixo básico de ensino-aprendizagem a oralidade, o 

que corrobora com a proposta da Linguística que privilegia a fala como objeto de estudo por 

considerar que os eventos da fala são mais naturais e precedem os da escrita, que se 

apresentam mais elaborados. (Martelotta, 2009, p. 26) 
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O ensino de língua portuguesa foi instituído no Brasil segundo Soares (2004, p. 157) 

apenas no final do século XIX, no período imperial. A autora faz um traçado do percurso 

histórico do ensino da língua portuguesa no Brasil desde o período colonial, da catequização 

dos índios que passa pela imposição da língua de Portugal aos nativos até os dias atuais. 

A tardia inserção da disciplina no currículo escolar pode ser uma das causas da 

dificuldade de simplificá-la no processo educacional para que o aluno, falante de sua língua 

materna não tenha tantos obstáculos para alcançar o nível de letramento. Porém, é preciso 

considerar os avanços no ensino desde sua implementação como disciplina, que tem como 

objeto a língua portuguesa e grande parte desse avanço é devido à contribuição dos estudos da 

Linguística. 

Ainda com a relevante contribuição da ciência Linguística para o ensino da língua 

portuguesa, alguns autores como Travaglia (2009) constatam que ainda há predominância da 

abordagem tradicional. Para o autor há, nos espaços escolares, evidências da abordagem 

tradicional ou normativa do ensino da gramática: 

[...] O ensino escolar acabou passando a dizer que esta é a única forma válida da língua, o que 

não é verdade. É necessário e importante que a educação linguística ensine esta norma culta ou 

padrão dada a sua importância política, econômica e cultural em nossa sociedade, inclusive 

como instrumento de mobilidade social para os cidadãos, mas é preciso que fique claro que ela 

é uma forma de usar a língua apropriada para uso em um grande número de situações. 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 29) 

 

 A compreensão equivocada sobre os fenômenos da linguagem contribui para reforçar 

uma postura discriminatória sobre a língua e acaba por embasar práticas pedagógicas e 

procedimentos de discriminação social. A ação docente que relaciona mudança à degradação 

da língua ajuda a construir um discurso que privilegia a norma e determina o falar “certo” e 

falar “errado”. 

 As mudanças a partir dos estudos linguísticos são evidentes, porém o ensino de língua 

portuguesa ainda apresenta necessidade de mudança, e a mudança no que concerne ao ensino 

se concentra na figura central do professor. Para Antunes (2003, p. 19) ainda é possível 

verificar práticas que mantêm a perspectiva “reducionista do estudo da palavra e da frase 

descontextualizadas”. 

 As práticas de ensino da língua são inevitavelmente norteadas por uma adoção 

consciente ou não de uma concepção de linguagem, de como os fenômenos linguísticos são 

percebidos pelo professor e de que decisões são tomadas a partir dos princípios teóricos 

tomados pelo docente (Antunes, 2003). 
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A construção de princípios e concepções de ensino só é possível, no entanto, por meio de 

formação inicial e continuada que pode acontecer por meio de acesso a cursos de pequena, 

média e longa duração ou simplesmente por meio de acesso a materiais de formação 

impressos ou digitais.  

Sobre a formação docente Saviani (2009) traça um perfil histórico dos acontecimentos e 

cita dois modelos de formação docente:  

[...] a) modelo dos conteúdos culturais-cognitivos: para este modelo, a formação do professor se esgota 

na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à 

disciplina que irá lecionar. b) modelo pedagógico-didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo 

considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo 

pedagógico-didático. (SAVIANI, 2009) 

Diante da impossibilidade de imparcialidade e neutralidade de um trabalho pedagógico de 

ensino de língua portuguesa, inclusive pelo caráter histórico de sua prática social, as 

concepções de ensino, de linguagem e de avaliação constituem-se como bases para o trabalho 

docente. 

É possível estabelecer a partir de Porto (2009, p. 13) três concepções de linguagem que 

conduzem as relações de ensino no ambiente escolar: a primeira é a de linguagem como 

expressão do pensamento, a segunda é a de linguagem como instrumento de comunicação e a 

última é a de linguagem como forma de interação.  

A concepção de linguagem como expressão do pensamento de tradição grega 

empenhada em valorizar questões estéticas, que corrobora com a proposta de ensino da 

gramática sob uma perspectiva normativa, pressupõe intervenções docentes baseadas em 

passividade que desconsideram a possibilidade de atuação do indivíduo que ocupa a posição 

coadjuvante em seu processo de aprendizagem. A interação é substituída por ações isoladas, 

fragmentadas e unilaterais que segundo Antunes (2003, p. 41) são desvinculadas das 

condições de realização linguística. 

A concepção de língua como estrutura, código ou conjunto de signos descende dos 

estudos saussureanos e da corrente Estruturalista da Ciência Linguística que focavam no 

código linguístico, a língua seria um sistema de signos e para compreender um enunciado 

linguístico eram necessários apenas conhecimentos que permitissem decodificar o texto que, 

de acordo com essa perspectiva, se constitui a própria língua. 

Há ainda a concepção de linguagem como instrumento de interação que exige sujeitos 

ativos, participativos que constroem sentidos, à medida que têm contato com a língua que 
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transcende a noção de código e considera a contribuição de todos os que participam do 

processo por meio de situações reais de uso da língua. 

Esta última concepção tem sido privilegiada atualmente por documentos oficiais 

produzidos pelo MEC, por materiais de formação docente que incluem os manuais dos livros 

didáticos de língua portuguesa, pois contempla ações que favorecem a aprendizagem por meio 

de atividades que priorizam contextos reais de uso da língua e consideram como finalidade do 

ensino da língua a ampliação da competência linguística para sua utilização em processos 

interacionais. 

O grande avanço no que diz respeito a concepções de linguagem é o desprezo pela 

decodificação que era observado pela concepção de linguagem como expressão do 

pensamento, e a busca pela contextualização e pela valorização da linguagem em uso, as 

atividades de leitura passam a ter sentido deixando de corresponder apenas a uma habilidade 

meramente mecânica.  

Antunes (2003, p. 41) define duas concepções de linguagem que se desenvolveram ao 

longo dos estudos linguísticos: uma concepção de língua como “[...] conjunto abstrato de 

signos e regras desvinculado de suas condições de realização” e uma outra que concebe a 

língua “enquanto atuação social (...) vinculado, portanto às circunstâncias concretas e 

diversificadas de sua atualização”. 

Essas concepções podem ser aplicadas simultaneamente e apresentam para o ensino 

contribuições complementares que são observadas na prática docente por meio de seleção de 

material didático, instrumentos de avaliação, seleção de critérios de avaliação, metodologia de 

ensino e recursos utilizados nas aulas. 

As duas concepções descritas por Antunes (2003) serão utilizadas no presente estudo 

para a realização de correlação entre concepção de língua e práticas de ensino no quadro da 

página seguinte: 
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QUADRO 1 – Relação entre concepções e práticas de ensino  

CONCEPÇÃO DE  

LÍNGUA  

 

                  IMPLICAÇÕES              

PEDAGÓGICAS 

CONCEPÇÃO DE LÍNGUA 

COMO CONJUNTO 

ABSTRATO DE SIGNOS E 

REGRAS 

CONCEPÇÃO DE LÍNGUA 

COMO ATUAÇÃO SOCIAL 

ABORDAGEM QUANTO AO 

USO DA LÍNGUA:  

Normativa - Certo ou errado com a 

norma-padrão como referência.  

Reflexiva - Adequado ou 

inadequado a depender das 

condições de realização. 

POSTURA DOCENTE Prescritiva não reconhecendo a 

legitimidade da ocorrência de 

variação linguística no processo de 

escrita ou oralidade. 

Mediadora/respeitosa em relação 

às diversas manifestações 

linguísticas. 

ENSINO DE ESCRITA Escrita como representação do 

pensamento, preocupação com a 
gramática e a estética. 

Processo de escrita diferente do 

processo de expressão oral. Foco 
na autoria, considerando relevância 

social e circulação do texto. 

ENSINO DE LEITURA Decodificação. Utilização de textos 

fragmentados (frases 

descontextualizadas) com o foco 

gramatical. Atividade meramente 

mecânica. 

Utilização de texto como unidade e 

objeto de estudo da língua e 

exploração da criticidade. Busca 

pela relevância e contextualização. 

ENSINO DE GRAMÁTICA Eixo central do ensino da língua 

portuguesa que se constitui como 

língua uniforme.  

Ensino exclusivo da norma-padrão 

sem considerar as circunstâncias de 

uso. 

Ensino contextualizado em que o 

texto é um fim e não um meio, que 

considera a ocorrência de variação 

linguística como legítima e 

adequada a depender do contexto 

de realização. 

ENSINO DE ORALIDADE Não se constitui como parte do 

currículo escolar, portanto não é 

abordada e nem avaliada por 

constituir-se como o ambiente 

legitimado para a ocorrência do 

“erro”. 

Faz parte currículo escolar e 

apresenta especificidades que a 

diferem da escrita e é tomada como 

conteúdo e instrumento de 

avaliação pelo professor. 

Fonte: Dados produzidos pela autora 

 

Para Antunes (2003) “[...] não pode haver prática eficiente sem fundamentação num 

corpo de princípios teóricos sólidos e objetivos” (Antunes, 2003, p. 40). A ação docente deve 

estar vinculada a uma proposta teórica que é construída ao longo de sua atuação e com a 

utilização de fontes teóricas diversas como documentos oficiais, manuais do professor 

contidos nos livros didáticos, referenciais teóricos usados nas formações iniciais e/ou 

continuadas. 

A perspectiva interacional considera experiências linguísticas anteriores ao processo 

de escolarização possibilitando ao aluno intervir e reconhecer-se como parte imprescindível 

do processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa.  

Para Antunes (2003, p. 41) a tendência interacional favorece um trabalho pedagógico 

significativo ao considerar a finalidade interativa entre os usuários de uma língua e que, 

portanto só pode ser aprendida significativamente se considerar contextos reais, portanto 
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diversos, de uso em que se considerem as condições para a realização do processo interacional 

de uso da língua. 

Portanto, a concepção de linguagem como instrumento de interação, ao adotar a 

dialogicidade como princípio provocará efeitos de sentido na ação pedagógica que 

corroboram inclusive com as propostas de ensino da língua portuguesa contida nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: “A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos 

interlocutores, não pode ser compreendida sem que se considere o seu vínculo com a situação 

concreta de produção. [...] Produzindo linguagem, aprende-se linguagem.” (Brasil, 1997, p. 

22) 

Os PCN de língua portuguesa apresentam uma definição de interação como “toda e 

qualquer comunicação que se realiza pela linguagem, tanto as que acontecem na presença 

(física) como na ausência do interlocutor.” (Brasil, 1997, p. 22) 

Nesta perspectiva o ensino da língua privilegia a autoria e autonomia da construção do 

discurso, os objetos de ensino da língua partiriam de eventos discursivos falados, escritos ou 

sinalizados. Para Antunes (2003) o usuário de uma língua traz para o ambiente escolar 

conhecimento que serão apenas reiterados pela intervenção docente: 

Quando alguém é capaz de falar uma língua é então capaz de usar, apropriadamente, as regras 

(fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas) dessa língua [...] na produção de textos 

interpretáveis e relevantes. Aprender uma língua é, portanto, adquirir, entre outras coisas, o 

conhecimento das regras de formação dos enunciados dessa língua. Quer dizer, não existe 

falante sem conhecimento de gramática. Antunes (2003, p. 85-86) 

 

Sobre a influência da concepção de linguagem nos procedimentos pedagógicos, 

Travaglia (2009) ressalta que “[...] o modo como se concebe a natureza fundamental da língua 

altera em muito o como se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino. A 

concepção de linguagem é tão importante quanto à postura que se tem relativamente à 

educação”. (Travaglia, 2009, p. 21) 

A concepção de linguagem e avaliação e, consequentemente, a abordagem selecionada 

pelo professor, embora as concepções não sejam excludentes entre si, acarretará em diferentes 

possibilidades de resultados no que concerne às ações pedagógicas.  

Assim, compreender as nuances envolvidas com o processo de ensino e aprendizagem 

da língua portuguesa no ensino fundamental, apresenta-se fundamental no processo de 

planejamento e (re)direcionamento das atividades desenvolvidas. 
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3.1 Ensino da língua portuguesa: concepções e práticas 

 

As concepções de linguagem orientam as práticas de ensino da língua portuguesa 

assim como outras concepções delimitam ações pedagógicas no interior escolar como as 

concepções de texto, de compreensão do texto e concepções de leitura. 

As atividades de ensino da língua portuguesa sofrem influência da concepção de texto 

de quem seleciona o material didático e de quem o elaborou, e os estudos da Linguística 

textual têm apresentado ao longo do tempo transformações nas concepções de texto que 

refletem mudanças em procedimentos didático-metodológicos na sala de aula.       Segundo 

Koch (2003), o conceito de texto foi se transformando conforme as teorias nas quais a 

Linguística textual se fundamentou ao longo da sua história.  

Para Koch há sete concepções de texto que se fundamentam primeiramente nos 

estudos gramaticais: “texto como frase complexa”; nos estudos com foco semântico: “texto 

como expansão tematicamente centrada em macroestruturas”; nos estudos semióticos:” texto 

como signo complexo”; nos estudos pragmáticos: “texto como ato da fala complexo”; nos 

estudos discursivo-pragmáticos: “texto como discurso congelado – produto acabado de uma 

ação discursiva; nos estudos comunicativos: “texto como meio específico de realização da 

comunicação verbal” e nos estudos de base cognitivistas: “texto como verbalização de 

operações e processos cognitivos”. 

No que diz respeito à noção da compreensão textual, Marcuschi (2008) afirma que “O 

texto é uma proposta de sentido e está aberto a várias alternativas de compreensão”. Portanto 

não é possível estabelecer apenas uma relação de sentido ou delimitar as possibilidades e 

níveis de compreensão do aluno. 

Pode ser feita uma correlação entre concepções de texto e aplicações em situações de 

ensino uma vez que a visão reducionista por parte do professor implica em uma abordagem 

metodológica na qual o texto terá apenas uma proposta de compreensão.  

A ação docente está diretamente relacionada às concepções do professor,.Sendo assim, 

a sua concepção de texto está relacionada às concepções de linguagem e ensino, direcionando 

a sua prática de maneira decisiva.  
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O professor que concebe o texto como um meio de realização comunicativa verbal, 

concebe a linguagem como ferramenta de comunicação e essas concepções irão orientar toda 

a sua ação pedagógica. 

As transformações que ocorreram ao longo do tempo nas concepções de texto 

refletiram em transformações no que concerne ao ensino, pois o foco inicial era a abordagem 

gramatical que desprezava aspectos sociais relevantes e que por mostrar-se incompleta deu 

lugar a outras concepções que se complementam na prática. 

Além da concepção textual observa-se nas relações de ensino da língua concepções de 

compreensão que Marcuschi (2008), define a primeira como compreensão por decodificação 

que, de acordo com o autor, corresponde a um nível de compreensão em que a língua é um 

código e o leitor precisa decifrar esse código, que corresponde ao texto, sem estabelecer 

relações de sentido para compreendê-lo. 

A segunda dimensão de compreensão textual para Marcuschi (2008) é a compreensão 

por inferência que transcende a decodificação e corrobora com a concepção de linguagem 

enquanto atividade interativa estando relacionada a sentidos, significações e conhecimentos 

que transpõem o texto segundo a qual o sujeito é levado pela inteligibilidade a interagir com o 

texto e autor numa relação dialógica de compreensão que vai além da compreensão do código. 

Na concepção de compreensão por inferência o leitor é levado a construir sentidos a partir do 

texto, sua leitura não é uma atividade estática nem homogênea. 

Conceber a língua como código significa negar o caráter plural dos sentidos de um 

texto, porém as concepções de compreensão "[...] não são necessariamente antagônicas, 

podendo apresentar pontos de contato" Marcuschi (2008, p. 238). Sendo assim, para 

Marcuschi (2008) a decodificação precede a inferência e é parte constitutiva e indispensável 

do processo de compreensão. 

As concepções de compreensão textual também são apresentadas por Antunes (2003), 

que afirma que cabe ao autor do texto buscar elementos que facilitem a compreensão: "Nessa 

busca interpretativa, os elementos gráficos (as palavras, os sinais, as notações) funcionam 

como verdadeiras 'instruções' do autor que não podem ser desprezadas para que o leitor 

descubra significações, elabore suas hipóteses e tire suas conclusões." Antunes (2003, p. 67). 

A autora dialoga com o texto de Marcuschi ao mencionar o vínculo entre as duas concepções 
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de compreensão e determiná-las como não excludentes entre si, mas definindo-as como 

complementares. 

O ensino da língua portuguesa nas escolas depende ainda do funcionamento efetivo de 

políticas públicas educacionais a tomar como exemplo o PNLD – Programa Nacional do 

Livro Didático e o PNBE – Programa Nacional Biblioteca na Escola, uma vez que práticas de 

leitura necessitam de acesso ao texto escrito. 

Antunes (2009) apresenta três funções básicas da leitura sendo estas o favorecimento 

do contato com a arte da palavra, o desenvolvimento da relação leitura e escrita e o 

favorecimento do acesso à informação e ressalta o papel relevante e prioritário da escola de 

promover ações que convergem para o exercício de tais funções não negando a possibilidade 

e necessidade de participação de outras instituições no processo de formação do/a leitor/a.  

O ensino de leitura depende da acessibilidade a textos escritos de gêneros diversos e 

deve buscar atribuição de sentido ao ato de ler durante o processo de formação de leitores 

especialmente no ensino fundamental, etapa em que os leitores estão em formação, buscando 

desenvolver a compreensão leitora como fonte de prazer e informação.  

Para Baldi (2009, p. 13) o uso do livro garante a manutenção de aspectos linguísticos 

do texto que são relevantes no processo de formação do leitor fluente e crítico: “[...] o uso do 

livro, em vez de substituí-lo por figuras ou outros objetos é necessário pois acredita-se que as 

crianças, mesmo as menores, têm condições para manuseá-lo e potencial para aproveitá-lo 

principalmente se estiverem com ele desde cedo.” Baldi ( 2009, p. 13).  

A acessibilidade da obra literária na sala de aula ou na biblioteca da escola enquanto 

ação sistemática consiste em uma ação que corrobora com uma concepção interacionista da 

linguagem, que visa à aprendizagem da língua portuguesa a partir do uso, para que o 

indivíduo a utilize como meio de comunicação e fonte de aquisição de conhecimento e 

informação. 

Ações de promoção à leitura consistem em ferramentas de efetivação das políticas 

públicas educacionais brasileiras como o Programa Nacional Biblioteca na Eescola criado em 

1997, que distribui o acervo literário que visa satisfazer as necessidades das bibliotecas das 

escolas públicas brasileiras. 
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A garantia da existência de um acervo diversificado e adequado ao nível de ensino 

dada pelo referido programa, garantem os recursos literários necessários para a efetivação de 

ações de leitura e contempla a proposta da promoção da acessibilidade. 

Para Coelho (2000, p. 16) a instituição escolar é um espaço de promoção de saberes 

entre os quais o conhecimento literário seria notável por favorecer o desenvolvimento do 

educando em vários níveis, pois é:  

[...] o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a formação do indivíduo. 

E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois de maneira mais abrangente do que 

quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas 

significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários 

níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da expressão verbal 

significativa e consciente – condição sine qua non para a plena realidade do ser. (COELHO, 

2000, p. 16)  

A tarefa da instituição educacional, na pessoa do educador, é desenvolver na criança a 

noção da relevância da linguagem oral ou escrita como um veículo de comunicação e 

aquisição de informações transcendendo uma concepção linguística baseada na decifração e 

promover uma atuação pedagógica que valorize a leitura do texto literário como ferramenta 

que favorece o processo de letramento, que integra o conjunto de ações educativas essenciais 

ocorridas no interior da instituição educacional. 

As ações de incentivo a leitura, segundo Porto (2009, p. 23) devem contar com um 

acervo que conte com uma diversidade de gêneros literários necessários para que o indivíduo 

compreenda a língua como parte de um processo dinâmico e não estático: “O professor deve 

expor o aluno à diversidade de gêneros, alargando a sua visão em relação ao uso da língua, ou 

seja, deixa de ver a língua como uma coisa uniforme que pode ser apenas “certa ou errada”. 

A utilização de gêneros diversos no processo de formação de leitores, ocorrido de 

maneira sistemática no estabelecimento educacional, possibilita a formação do pensamento 

crítico do educando.  Porto (2009) apresenta um conceito de gênero textual como “Modelos 

de textos que circulam socialmente e que estabelecem formas próprias de organização do 

discurso”. (Porto, 2009, p. 38).  

As ações pedagógicas que convergem para o estímulo à prática da leitura devem ter 

como base princípios como o da diversidade, continuidade, simultaneidade, assiduidade e 
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progressão (Baldi, 2009). Ao adotar os referidos princípios, na intervenção pedagógica 

permite o acesso, atribuição de significado e impulsiona a prática da leitura. 

Segundo Gregorin Filho (2009 p. 89) a formação do leitor acontece por meio de 

práticas de leitura adequadas aos níveis de ensino nos quais o educando se encontra: “Só se 

formam leitores por meio de atividades de leitura, e estas devem ser compatíveis com a 

competência de leitura do indivíduo, mas devem oferecer meios e estímulos para que o leitor 

vença etapas, consiga decifrar novos códigos e se torne cada vez mais plural.” (Gregorin 

Filho, 2009, p. 89.) 

Sendo assim, a sistematização das ações de incentivo à leitura na instituição escolar, 

mediante a garantia de funcionamento efetivo de ações de políticas públicas educacionais 

como o Programa Nacional Biblioteca na Escola é imprescindível para a promoção da 

acessibilidade literária, corrobora com a proposta de formar leitores críticos e autônomos e 

simultaneamente desafiá-los a avançar, promovendo o contato com diferentes gêneros textuais 

e ampliando o conhecimento do universo cultural do educando e o acesso à informação.  
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CAPÍTULO IV - ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Nesse capítulo destacaremos os objetivos da pesquisa e a metodologia utilizada para 

atendê-los, bem como a justificativa pela escolha das abordagens qualitativa e quantitativa de 

análise dos dados, os procedimentos utilizados e a descrição dos sujeitos, instrumentos e 

demais procedimentos. 

 O presente estudo se configura como de natureza qualitativa e quantitativa, sendo 

desenvolvido a partir de uma abordagem indutiva, com procedimento descritivo. 

A opção pela natureza qualitativa do estudo é justificada pela abrangência de uma 

maior quantidade de variáveis como as concepções de linguagem, as relações interpessoais, 

contextos socioeconômicos, culturais com base em suas significações. Portanto, para a 

compreensão da complexidade dos fenômenos sociais estudados foi necessária uma 

abordagem que sobrepujasse a quantificação de elementos. 

A pesquisa é predominantemente qualitativa, pois analisa e interpreta as informações 

geradas pelo estudo ancorada na fundamentação teórica de base científica Linguística e 

educacional e na análise do material qualitativo realizada por meio de técnica de análise de 

conteúdo. 

A relação entre prática docente e o livro didático como objeto de estudo da pesquisa 

também se configura como justificativa para a opção pela análise qualitativa o que garante 

melhor resultado na captação dos dados fornecidos. 

A pesquisa também assume um caráter quantitativo para atender aos objetivos 

propostos no que diz respeito ao agrupamento das questões avaliativas contidas nos livros 

didáticos de língua portuguesa. 

Tozoni-Reis (2010) explica a diferença entre as abordagens qualitativa e quantitativa: 

“É preciso compreender a diferença entre a abordagem quantitativa e a qualitativa na 

pesquisa. Enquanto a primeira dá ênfase aos dados visíveis e concretos, a segunda aprofunda-

se naquilo que não é aparente”. (Tozoni-Reis, 2010, p. 14) 

A presente pesquisa desenvolveu-se a partir de uma abordagem que partiu da indução 

que de acordo com Lakatos e Marconi (2010, p.68) “é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal, não contida nas partes examinadas”. 
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A pesquisa foi realizada tendo como base teórica a ciência Linguística. Segundo Petter 

(2010 p. 21), os princípios que fundamentam o caráter científico da Linguística são o 

empirismo e a objetividade: “A Linguística é empírica porque trabalha com dados verificáveis 

por meio de observação; é objetiva porque examina a língua de forma independente, livre de 

preconceitos sociais ou culturais associados a uma visão leiga da linguagem”.  

Martelotta (2009) corrobora com as definições metodológicas da ciência linguística de 

Petter (2010) quando afirma que os linguistas se ocupam de estudar a linguagem verbal 

humana a partir da observação de enunciados orais, escritos ou gestuais (no caso das línguas 

de sinais). Segundo o autor, “[...] a maioria dos modelos linguísticos contemporâneos trabalha 

com dados publicamente verificáveis por meio de observações e experiências.” (Martelotta, 

2009, p. 20) 

Portanto, essa pesquisa fez uma análise qualitativa e quantitativa pautando-se em 

recursos bibliográficos, documentais buscando analisar a relação entre livro didático, 

avaliação e ensino de língua portuguesa no ensino fundamental. 

No que se refere à escolha dos livros didáticos, buscou-se uma amostra de 06 coleções 

das que foram aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático para o período 2013, 

2014 e 2015 de autores e editoras diferentes para os anos iniciais do ensino fundamental, para 

que a análise fosse fidedigna diante da variedade de obras disponíveis no mercado, e teve 

como objetivo atender às finalidades vinculadas à pesquisa. 

Das seis coleções selecionadas a partir de critérios como disponibilidade na escola e 

utilização pelos professores, analisamos cada um dos livros do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental totalizando 30 livros didáticos incluindo o manual do professor em relação às 

concepções de avaliação, pois acreditamos que o manual do professor se constitui em 

instrumento de formação e informação para o professor esclarecendo as abordagens e 

estratégias que ele pode adotar nas suas práticas de ensino. 

Reconhecendo a relevância dos estudos sobre avaliação da aprendizagem em língua 

portuguesa e do livro didático como recurso didático-pedagógico que subsidia a prática 

docente, o objetivo geral do presente estudo é analisar as propostas de questões avaliativas 

contidas nos livros didáticos de língua portuguesa do 1° ao 5º ano do ensino fundamental e a 

sua relação com práticas de ensino e avaliação. 
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 Em consonância com o objetivo geral estabelecido, o trabalho será orientado pelos 

seguintes objetivos específicos: 

 Identificar as questões de avaliação propostas pelos livros didáticos de língua 

portuguesa dos anos iniciais do ensino fundamental; 

 Relacionar a frequência de cada tipo de questão; 

 Indicar as concepções de avaliação presentes nos manuais do professor das coleções 

analisadas. 

Por meio dos objetivos propostos acima, buscou-se compreender e discutir como estão 

agrupadas as propostas de questões avaliativas contidas nos livros que integram o corpus do 

estudo. 

As questões foram agrupadas em quatro categorias distintas conforme a análise das 

obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático expressas no Guia de Livros 

Didáticos do PNLD 2013, sendo estas: questões de escrita, questões de leitura, questões de 

gramática (no guia do PNLD tratadas como conhecimentos linguísticos) e questões de 

oralidade. 

Convém destacar que este trabalho não avaliou a qualidade dos livros, dos autores ou 

das editoras. O objetivo, na verdade, conforme exposto, foi compreender a relação entre o que 

propõem os livros didáticos e suas implicações em processos de avaliação e ensino de língua 

portuguesa no ensino fundamental. 

A presente pesquisa não se ocupou de avaliar a eficácia do Programa Nacional do 

Livro Didático enquanto política pública, mas realizamos discussão sobre o funcionamento do 

programa por acreditarmos na sua contribuição para o acesso às obras didáticas por 

professores e alunos no âmbito da escola pública nacional. 

Partiremos da hipótese de que os professores utilizam os livros didáticos como 

ferramenta de informação e material de apoio didático metodológico para a construção na 

elaboração de suas propostas de avaliação e ensino nas aulas de língua portuguesa, mas apesar 

da centralidade no processo, consideramos a incompletude do o livro didático de língua 

portuguesa,  pois não deve ser utilizado como único recurso para a garantia de sucesso no que 

diz respeito à aprendizagem. 

A pesquisa visa oferecer maior visibilidade no que tange aos estudos norteadores e 

preliminares efetuados durante a investigação. Para tanto, alguns pensadores notáveis nas 

questões citadas participaram da caminhada deste trabalho, dentre eles: Demo (2012), Esteban 
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(2003), Depresbiteris (1991), Antunes (2003), Soares (2004), Travaglia (2009), Porto (2009), 

Choppin (2004), Dell´isolla (2008),  Lajolo (2006), Batista (2001), entre outros. 

As definições metodológicas são fundamentais para o desenvolvimento de uma 

pesquisa, pois é por meio do método que os dados serão gerados e explorados e a análise do 

nosso problema de pesquisa implicou a escolha de métodos de pesquisa adequados ao tema, 

no caso do presente estudo, os dados serão evidenciados qualitativa e quantitativamente. 

 

4.1 Análise dos dados 

 

 Os dados foram analisados à luz da teoria da análise de conteúdo que teve início com a 

fase de pré-análise, na qual tivemos o primeiro contato com os dados coletados durante a 

execução da pesquisa. Em seguida foi realizada a leitura dos dados coletados e seleção do que 

seria analisado. Foi realizado ainda na fase de pré-análise, a formulação da hipótese de 

centralidade do livro didático no direcionamento das ações pedagógicas nas aulas de língua 

portuguesa, na hipótese de maior exploração por parte dos autores de livros didáticos de 

questões avaliativas de leitura e escrita. 

Ainda na fase de pré-análise foi realizada a determinação dos indicadores que foram os 

parâmetros quantitativos utilizados na pesquisa para a formulação dos resultados.  

 A segunda fase foi composta da exploração do material e descrição analítica do corpus 

na qual os dados foram codificados, classificados e categorizados para a realização da fase 

final da análise que se constituiu no tratamento dos resultados em que destacamos as 

informações para a análise e por fim foram realizadas as interpretações e inferências dos 

dados. 

Segundo Lakatos e Marconi (2006 p. 29) “A análise de conteúdo leva em consideração 

as significações (conteúdo), sua forma e a distribuição desses conteúdos e formas. Lida com 

mensagens e comunicação e tem como objetivo principal sua manipulação (conteúdo e 

expressão)” 

 Os dados quantitativos foram expostos em quadros para uma melhor visualização e 

interpretação dos resultados obtidos, em seguida foram elaborados gráficos para a exposição 

dos dados. 
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O foco de análise foi a utilização do livro didático na atuação como docente e como 

aporte para decisões relacionadas à avaliação da aprendizagem nas aulas de língua 

portuguesa. 

Os dados estão apresentados em forma de quadros e gráficos para uma melhor 

compreensão da ocorrência, por meio de mapeamento de questões avaliativas nas categorias 

leitura, escrita, gramática e oralidade nas obras analisadas. 

Além de análise quantitativa das questões avaliativas propostas pelos livros didáticos 

analisados, o presente estudo avaliou as concepções de avaliação subjacentes a cada coleção 

que consideramos relacionadas diretamente a prática docente.  

O quadro abaixo apresenta a seleção de obras que foram analisadas na pesquisa: 

QUADRO 02 – Delimitação das coleções selecionadas (obra, autor, editora e ano). 

COLEÇÃO AUTOR(ES) EDITORA ANO 

PLURAL Maria Luzia Lúcio da 

Fonseca Marinho e 

Maria da Graça 

Fernandes Branco 

Saraiva Livreiros 

Editores 

1ª EDIÇÃO, 2011 

PROJETO PROSA Angélica Alves Prado 

Demasi e 

Cristina Tibiriça Hülle 

Saraiva Livreiros 

Editores 

4ª EDIÇÃO, 2011 

PORTA ABERTA Angiolina Bragança 
Isabella Carpaneda 

Editora FTD 1ª EDIÇÃO, 2011 

FAZENDO E 

COMPREENDENDO 

PORTUGUÊS 

Thereza Anália Cochar 

Magalhães e 

William Roberto Cereja 

Saraiva Livreiros 

Editores 

1ª EDIÇÃO, 2011 

HOJE É DIA DE 

PORTUGUÊS 

Samira Campedelli Editora Positivo 2ª EDIÇÃO, 2011 

 

VIRAVER 

Claudia Regina Sell de 

Miranda 

Hilda Aparecida Linhares 

da Silva Micarello 

Ilka Schapper Santos 

Vera Lúcia Vieira Mota 

Rodrigues 

Editora Scipione 1ª EDIÇÃO, 2011 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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4.2 Análise das questões avaliativas dos livros didáticos de língua portuguesa dos anos 

iniciais do ensino fundamental 

 

Depois da categorização e quantificação das questões de cada coleção iniciamos o 

tratamento dos dados e a inferência com o que foi postulado por Antunes (2003) sobre cada 

uma das categorias de ensino da língua portuguesa descritas na pesquisa. 

Observou-se que existe um padrão, apesar de diferenças notáveis em termos de 

quantidade de questões, devido aos critérios estabelecidos pelo edital de 2010, no que diz 

respeito às questões de gramática nos três primeiros anos do ensino fundamental, denominado 

ciclo de alfabetização. 

O ensino de gramática deve considerar a coexistência de uma norma padrão e de 

outras variações linguísticas pois, de acordo com Antunes (2003), toda língua possui uma 

gramática e todo falante tem o conhecimentos necessário para usá-la, a autora define o objeto 

de ensino de gramática como sendo portanto, as regularidades de uso da língua nos gêneros 

orais e escritos. 

O trabalho com a gramática assumindo a concepção interacional de ensino deve 

assumir uma perspectiva funcional, contextualizada, pois a gramática está prevista na 

interação verbal, deve ser uma gramática que desperte o interesse do aluno por estar incluída 

em contextos de uso. 

Para Antunes (2003) o trabalho com a leitura em sala de aula tem se pautado em 

atividades baseadas em decodificação, desvinculadas da interação verbal e da funcionalidade 

textual, que não proporciona prazer para o leitor que serve para oportunizar cobranças - a 

autora cita como exemplo as fichas de leitura – as atividades têm pouco tempo para execução, 

o que fortalece o caráter mecânico das ações de leitura. 

A autora sugere uma abordagem de ensino de leitura que não seja focado em 

cobranças, que a leitura não tenha como objetivo final um resumo ou uma descrição de autor, 

obra e personagens, mas que considere como critério de avaliação o fato de o aluno 

desenvolver progressivamente sua habilidade leitora. 

O ensino da escrita segundo o diagnóstico realizado por Antunes (2003) é baseado em 

exercícios fragmentados que desconsideram a autoria, sem relação interacional, baseados em 



68 
 

memorização e execução de regras ortográficas e que desconsideram o planejamento e a 

revisão como parte fundamental do processo de escrita.  

Antunes propõe que as atividades de escrita nas salas de aula busquem uma ação 

interacional entre o autor – o aluno – e um leitor real, que haja um propósito além da 

avaliação na ação da escrita, a autora valoriza a ação de reescrever como fundamental para o 

êxito do desenvolvimento das habilidades de escrita.    

A autora elenca três etapas implicadas na atividade da escrita, planejamento, escrita e 

reescrita, com a descrição e função de cada etapa. O ato de escrever precisa de outras das 

outras duas etapas, sendo uma anterior e outra posterior a escrita e as questões de escrita nos 

livros didáticos devem ser compostas das etapas propostas por Antunes (2003) para que 

assumam o interacional do ensino da língua. 

Antunes (2003, p. 25) realizou diagnóstico das aulas de língua portuguesa no que diz 

respeito à oralidade e constatou que era praticamente desconsiderada como critério de 

avaliação nas escolas. Por ser considerada o espaço para a ocorrência do “erro” a linguagem 

oral era desprezada pelos educadores como matéria de ensino. 

As questões dos livros didáticos são utilizadas em processos de avaliação nas 

atividades de ensino, direcionam a abordagem prática do conteúdo e representam a concepção 

dos autores das obras sendo assim, identificar as concepções de avaliação e ensino contidas 

em cada obra didática fortalece o embasamento teórico e metodológico do trabalho 

pedagógico. 

Os quadros 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam a delimitação e os dados quantitativos obtidos a 

partir da análise dos livros didáticos selecionados para a pesquisa. 

QUADRO 03 – Agrupamento das questões nas coleções analisadas do 1º ANO 

COLEÇÃO QUESTÕES DE 

ESCRITA 

QUESTÕES DE 

LEITURA 

QUESTÕES DE 

ORALIDADE 

QUESTÕES DE 

GRAMÁTICA 

PLURAL 244 276 133 0 

PROJETO PROSA 231 151 63 0 

PORTA ABERTA 262 254 138 0 

FAZENDO E 

COMPREENDENDO 

PORTUGUÊS 

232 257 37 0 

HOJE É DIA DE 

PORTUGUÊS 

215 238 144 0 

VIRAVER 168 176 112 0 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
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GRÁFICO 1: Agrupamento das questões da coleção Plural 

 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

Os livros do 1° ano não apresentam nenhuma questão exclusiva de gramática, no 2° 

ano apenas as coleções Plural e Porta Aberta apresentaram questões de gramática, mas em 

uma quantidade ínfima: duas questões na coleção Plural e três questões na coleção Porta  

Aberta. A quantidade de questões de gramática aumenta nos livros de 4° e 5° ano, porém é a 

categoria que apresenta o menor número de questões. 

Antunes (2003) apresenta um diagnóstico das aulas de língua portuguesa por categoria 

e, segundo a autora, o ensino de gramática tem se apresentado de forma fragmentada 

desvinculada de contextos de uso da língua, as questões de gramática não apresentam 

relevância para a ampliação da competência comunicativa dos usuários da língua portuguesa, 

portanto, constituem-se em atividades com foco prescritivo. 
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QUADRO 04 – Agrupamento das questões nas coleções analisadas do 2º ANO  

COLEÇÃO QUESTÕES DE 

ESCRITA 

QUESTÕES DE 

LEITURA 

QUESTÕES DE 

ORALIDADE 

QUESTÕES DE 

GRAMÁTICA 

PLURAL 205 160 56 2 

PROJETO PROSA 196 234 113 0 

PORTA ABERTA 162 181 112 3 

FAZENDO E 

COMPREENDENDO 

PORTUGUÊS 

215 233 58 0 

HOJE É DIA DE 

PORTUGUÊS 

216 175 93 0 

VIRAVER 202 190 146 0 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

GRÁFICO 2: Agrupamento das questões da coleção Prosa 

 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

As questões de leitura e escrita apresentam-se em maior quantidade, dada sua 

relevância para a formação em língua portuguesa em consonância com o que foi estabelecido 

no edital de seleção de obras didáticas do Programa Nacional do Livro Didático de 2010 para 

os anos 2013, 2014 e 2015. 
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QUADRO 05 – Agrupamento das questões nas coleções analisadas do 3º ANO  

COLEÇÃO QUESTÕES DE 

ESCRITA 

QUESTÕES DE 

LEITURA 

QUESTÕES DE 

ORALIDADE 

QUESTÕES DE 

GRAMÁTICA 

PLURAL 213 183 66 23 

PROJETO PROSA 279 245 54 0 

PORTA ABERTA 158 228 92 12 

FAZENDO E 

COMPREENDENDO 

PORTUGUÊS 

179 215 41 7 

HOJE É DIA DE 

PORTUGUÊS 

255 219 63 14 

VIRAVER 238 214 96 28 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

 

GRÁFICO 3: Agrupamento das questões da coleção Porta Aberta 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

A quantidade de questões de leitura nas coleções selecionadas é compatível com o 

público usuário dos livros didáticos selecionados para análise, os leitores em formação na 

primeira fase do ensino fundamental.  

As questões de escrita acompanham as de leitura em termos quantitativos, o que 

demonstra que os autores buscaram adequação às orientações do edital de seleção das obras 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1° Ano 2° Ano 3° Ano 4° Ano 5° Ano 

QUESTÕES DE ESCRITA 

QUESTÕES DE LEITURA 

QUESTÕES DE ORALIDADE 

QUESTÕES DE 
GRAMÁTICA 



72 
 

didáticas, especialmente no ciclo de alfabetização que vai do primeiro ao terceiro ano do 

ensino fundamental. 

QUADRO 06 – Agrupamento das questões nas coleções analisadas do 4º ANO  

COLEÇÃO QUESTÕES DE 

ESCRITA 

QUESTÕES DE 

LEITURA 

QUESTÕES DE 

ORALIDADE 

QUESTÕES DE 

GRAMÁTICA 

PLURAL 200 223 60 17 

PROJETO PROSA 246 349 65 55 

PORTA ABERTA 284 219 112 37 

FAZENDO E 

COMPREENDENDO 

PORTUGUÊS 

302 226 76 12 

HOJE É DIA DE 

PORTUGUÊS 

143 141 168 47 

VIRAVER 222 231 84 23 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 

GRÁFICO 4: Agrupamento das questões da coleção Fazendo e compreendendo português 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

A presença de questões de oralidade nos livros didáticos oportuniza a exploração da 

linguagem oral e todas as vertentes pedagógicas de utilização comunicativa da referida 

categoria nas salas de aula. 
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GRÁFICO 5: Agrupamento das questões da coleção Hoje é dia de português 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora 

Práticas de ensino da língua portuguesa que consideram as manifestações orais 

favorecem a compreensão das diferenças entre o contexto de uso linguístico oral e escrito. As 

obras analisadas apresentaram quantidade favorável de questões de oralidade, porém na 

maioria dos livros as questões ficam em quantidade bastante inferior as de leitura e escrita. 

QUADRO 07 – Agrupamento das questões nas coleções analisadas do 5º ANO  

COLEÇÃO QUESTÕES DE 

ESCRITA 

QUESTÕES DE 

LEITURA 

QUESTÕES DE 

ORALIDADE 

QUESTÕES DE 

GRAMÁTICA 

PLURAL 202 204 58 17 

PROJETO PROSA 243 288 33 12 

PORTA ABERTA 229 256 49 37 

FAZENDO E 

COMPREENDENDO 

PORTUGUÊS 

289 254 83 28 

HOJE É DIA DE 

PORTUGUÊS 

123 130 138 35 

VIRAVER 267 132 118 59 

Fonte: Dados produzidos pela autora 
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GRÁFICO 6: Agrupamento das questões da coleção Viraver 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora 

 

4.2 Análise dos manuais do professor 

 

Os manuais didáticos anexos aos livros apresentam as concepções que nortearam a 

construção da obra por essa razão analisamos os manuais das seis obras selecionadas no que 

diz respeito à concepção de avaliação. 

A coleção Prosa postula que “O processo de avaliação não pode ser construído com 

um único instrumento ou de uma única forma. É necessário um espectro diversificado de 

recursos de avaliação para que se possa mapear diferentes competências e regular a atuação 

de maneira adequada.” (Manual do professor, 2011, p. 15) 

A referida coleção apresenta ainda uma proposta de avaliação diagnóstica como 

instrumento de investigação para o professor acompanhar o processo de ensino e 

aprendizagem e realizar intervenções pertinentes; e autoavaliação como complemento da 

análise do professor com sugestões específicas por bimestre. 
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A coleção Viraver afirma que a proposta de avaliação mediadora sugerida por Jussara 

Hoffmann (2007) subsidiou a construção da abordagem teórico-metodológica de avaliação 

que foi apresentada na coleção.  

De acordo com Miranda et al (2011): 

A essa concepção estão subjacentes concepções de aluno, do processo de aprendizagem e do 

papel do professor nesse processo. O aluno é concebido como sujeito interativo do processo de 

aprendizagem, pois a partir das interações com outros sujeitos e com os objetos do 

conhecimento, formula hipóteses sobre aquilo que aprende; a aprendizagem é vista como 

processo ao longo do qual acontecem diferenças qualitativas nas formas de pensar dos alunos; 
e o professor é concebido como alguém a quem cabe a organização de situações de ensino 

capazes de proporcionar aos alunos o alcance de formas cada vez mais elaboradas de 

pensamento.” (Manual do professor, 2011, p. 16) 

A coleção Fazendo e Compreendendo Português concebe a avaliação como “[...] um 

instrumento que integre o processo de ensino/aprendizagem e, a cada realização, redirecione 

os objetivos e as estratégias desse processo” (Manual do professor, 2011, p. 26) 

Para os autores a concepção tradicional de avaliação que historicamente se mostra 

punitiva e restrita ao ato de reter deve ser contraposta por uma proposta processual e contínua 

com papel regulador e orientador do processo de aprendizagem que começa com a avaliação 

diagnóstica e é seguida pelo monitoramento que deve considerar além de conteúdos escolares 

as diversas dimensões do processo de aprendizagem como capacidades motoras, cognitivas, 

socioafetivas, éticas, estéticas. (Manual do professor, 2011, p. 27) 

Os autores apresentam ainda no manual do professor uma proposta de ficha para 

utilização no processo de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos extraída do 

fascículo Alfabetização e linguagem do programa de formação de professores Pró-letramento 

do Ministério da Educação. 

A coleção Plural apresenta uma concepção de avaliação definida pelas autoras como 

“[...] de caráter formativo, situada no centro da ação” (Manual do professor, 2011, p. 18). Para 

tanto a postura docente deve ser mediadora para a realização de uma avaliação que ocorrerá 

processualmente. 

A coleção Porta Aberta afirma que a avaliação da aprendizagem deve fornecer dados 

para que o professor possa refletir e, se necessário, (re)direcionar a sua prática, bem como 

apresentar dados sobre o processo de aprendizagem dos alunos. A avaliação deve acontecer 

processualmente respeitando os diversos ritmos de aprendizagem que se observam na sala de 

aula. 
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Segundo Bragança e Capaneda (2011), “A avaliação do rendimento escolar em vez de 

procedimento excludente ou instrumento de penalização, contribuirá não só para o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem pelo professor, mas também para a 

conscientização por parte do aluno.” (Manual do professor, 2011, p. 18) 

A coleção Hoje é dia de Português defende que “A avaliação deve ser entendida como 

o momento final de um período de atividades escolares, mas como parte integrante do 

processo de ensino e de aprendizagem. Isso equivale a dizer que a avaliação deve ter um 

caráter diagnóstico e processual.” (Manual do professor, 2011, p. 17)  

Segundo Campedelli (2011), a avaliação como processo inerente ao processo de 

ensino da língua portuguesa deve estabelecer como critério a formação de usuários da língua 

materna: 

Se o que se quer é formar usuários da língua capazes de utiliza-la para fins variados é 

importante que a avaliação além de verificar o domínio dos vários aspectos do sistema de 

representação da escrita volte-se para o modo como os sujeitos participam das situações em 

que leitura e escrita estão envolvidas (Manual do professor, 2011, p. 17) 

 O quadro abaixo apresenta os dados coletados a partir da análise do manual do 

professor de cada coleção analisada quanto à concepção de avaliação subjacente a construção 

da proposta da obra. 

QUADRO 08 – Concepção de avaliação abordada por coleção 

COLEÇÃO CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO ADOTADA 

PLURAL Formativa 

PROJETO PROSA Processual 

FAZENDO E COMPREENDENDO PORTUGUÊS Processual 

PORTA ABERTA Processual 

HOJE É DIA DE PORTUGUÊS Processual 

VIRAVER Mediadora 

Fonte: Dados produzidos pela autora 

 

As coleções analisadas desprivilegiam no manual do professor uma concepção 

tradicional ou normativa de avaliação em língua portuguesa ao contrário, assumem um 

embasamento teórico-metodológico que contempla o caráter formativo da avaliação mesmo 

com algumas divergências terminológicas ora denominando a proposta de avaliação de 

processual, mediadora ou formativa (ver quadro 07), todos os autores expressam a relevância 

de uma formação linguística voltada para o uso que a abordagem tradicional ou normativa da 

avaliação não contempla. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O ensino fundamental se configura como a fase mais longa e representativa do 

processo de escolarização do indivíduo, portanto os recursos didático-metodológicos e as 

ações pedagógicas desenvolvidas nessa etapa educacional devem ser embasadas em 

concepções e práticas congruentes que serão absorvidas pelos alunos, especialmente no que 

diz respeito aos processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

Nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar as propostas avaliativas 

contidas nos livros didáticos de língua portuguesa dos anos iniciais do ensino fundamental e a 

sua relação com práticas de ensino e avaliação. 

 Para tanto foi necessário percorrer um caminho que nos levou a discorrer sobre ensino 

da língua e concepções de ensino, perpassando por um estudo de base histórica sobre ensino 

de língua portuguesa, avaliação e concepções de avaliação, considerações sobre o livro 

didático de português como objeto de estudo e a relação entre esses elementos. 

Adotamos como princípio metodológico a abordagem quantitativa e qualitativa e para 

a análise dos dados qualitativos utilizamos técnicas da análise de conteúdo. Tal escolha se 

justificou para que pudéssemos lançar um olhar crítico sobre a totalidade dos dados colhidos 

ao longo da pesquisa.  

A análise de conteúdo considera como parte constitutiva da análise de dados da 

pesquisa a inferência no processo de interpretação das informações e a materialidade do 

objeto. 

 Ao discutirmos as concepções de avaliação e ensino da língua materna nas escolas 

constatamos que a relação é estreita entre concepção e atuação e que a contribuição dos 

estudos linguísticos é inegável para as transformações que vem ocorrendo dentro do espaço 

escolar. 

 Entre as contribuições mais evidentes da Linguística para o campo educacional 

destacamos a desconstrução de entendimento de língua como necessariamente “pura” que a 

escola deve aperfeiçoar, vinculada à norma culta e o estabelecimento de uma concepção em 

que a visão dicotômica entre oralidade e fala é desmistificada e em que a possibilidade de 

compreensão da diversidade de uso da língua é viável no espaço escolar. 
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No que concerne à avaliação pode-se concluir que a inerência ao processo de ensino e 

de aprendizagem contribui para o sucesso escolar, porém para que a avaliação seja propulsora 

da aprendizagem é preciso que se parta de uma concepção classificatória meramente seletiva 

ou como instrumento de negociação por disciplina ou produção na sala de aula do modelo 

tradicional que vem sendo aplicado há séculos nas escolas, rumo ao caminho praticamente 

inexplorado da avaliação formativa que corresponde a uma prática avaliativa ao longo de todo 

o processo educacional com vistas a otimizar o trabalho pedagógico e favorecer a 

aprendizagem. 

 É preciso transcender a discussão teórica para buscar reparar as falhas ao longo da 

história da educação brasileira que têm resultado em exclusão, evasão e altos índices de 

reprovação. É necessária ainda a implementação de práticas de reflexão e/ou formação que 

possibilitem ao professor ter conhecimento/consciência sobre as concepções que embasam 

seu trabalho e direcionam o ato avaliativo. 

A análise dos livros didáticos de língua portuguesa dos anos iniciais do ensino 

fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 2013, processo que 

envolve linguistas e educadores e que tem apresentado avanços na aquisição e distribuição de 

recursos didáticos no Brasil, demonstrou que os autores têm privilegiado questões que 

desenvolvem competência em leitura e escrita, especialmente no ciclo de alfabetização que 

contempla os três primeiros anos do ensino fundamental, e tem dado cada vez menos espaço 

para questões avaliativas de gramática focadas na metalinguagem como um fim em si mesma.  

A análise demonstrou ainda que as atividades avaliativas de oralidade tem ganhado 

espaço no livro didático de língua portuguesa, o que representa avanço no que concerne ao 

ensino, pois a legitimação da utilização da linguagem oral  como matéria de ensino representa 

mais possibilidades de contextualização do ensino da língua, oferece ferramentas para o 

professor levar os alunos pelos caminhos pouco explorados da oralidade na sala de aula como 

observamos nos gráficos abaixo que expõem os dados obtidos após a análise das questões 

avaliativas das obras selecionadas: 

Os manuais dos professores têm apresentado conteúdos relevantes para a formação 

docente além de possibilitarem a exploração dos instrumentos de avaliação contidos na obra e 

ampliação de utilização desses instrumentos, como estabelecem os editais lançados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o processo de seleção das obras, o que 
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confirma a preocupação com a adequação das obras às exigências do programa do Ministério 

da Educação efetivando a contribuição desta política pública para a melhoria da elaboração 

dos livros didáticos que circularão nas escolas públicas brasileiras. 

Utilizamos neste estudo como objeto de análise do manual do professor a descrição 

das concepções de avaliação que embasaram a proposta dos livros didáticos selecionados. 

No que diz respeito às concepções de avaliação apresentadas em cada uma das 

coleções analisadas conclui-se que os autores desprivilegiam no manual do professor uma 

concepção tradicional ou classificatória de avaliação em língua portuguesa ao contrário, 

assumem um embasamento teórico-metodológico que contempla o caráter formativo da 

avaliação mesmo com algumas divergências terminológicas, todos os autores expressam a 

relevância de uma formação linguística voltada para o uso que a abordagem classificatória da 

avaliação não contempla. 

 Acreditamos que o livro didático se configura como um importante instrumento de 

avaliação além de ferramenta de formação docente e discente que, aliado a outros recursos 

didático-pedagógicos, pode oferecer a ampliação da potencialidade de aprendizagem dos 

alunos e ajudar a transformar as concepções de avaliação e ensino dos professores em favor 

da aprendizagem. 
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