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RESUMO 
 

A escolha da Educação (Currículo) como área de conhecimento encontra razão na 
intencionalidade de contribuir para a formação qualificada de cidadãos para a 
participação social. O foco em Língua Portuguesa explica-se, por, historicamente, o 
ensino da língua ter se pautado em atos descritivos e/ou prescritivos de seu uso, 
sem grande valor na formação das competências comunicativas. A coleção 
Cadernos de apoio e aprendizagem, destinada aos alunos do Ensino Fundamental e 
produzida em parceria (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e Fundação 
Padre Anchieta), é fruto das políticas públicas educacionais no Brasil. No contexto, 
se justifica busca por um currículo emancipatório, valorizando a educação para a 
prática democrática e contextualiza-se a questão que anima este estudo: A coleção 
Cadernos de apoio e aprendizagem é uma proposta curricular com caráter 
emancipatório? 
Focalizou-se a questão da qualidade do ensino, muitas vezes apenas aferida pelos 
resultados de avaliações de larga escala. Verifica-se uma inversão, pois a avaliação, 
tomada como promotora da qualidade, legitima o controle do processo de ensino-
aprendizagem e se torna determinante de políticas curriculares. Também os 
documentos oficiais prescrevem rumos para o trabalho educativo. Dois documentos 
são analisados para se detectar seu grau de determinação: Parâmetros Curriculares 
Nacionais e Orientações Curriculares e Expectativas de Aprendizagem.  Além deles, 
uma consulta ao Banco de Teses da CAPES permitiu a recuperação de 115 
documentos, cuja análise ofereceu subsídios para se compreender o grau de 
determinação desse recorte da produção acadêmica nas concepções e ações 
relativas ao ensino da língua. Os Cadernos de apoio e aprendizagem foram tomados 
para se verificar sua adesão às prescrições oficiais e acadêmicas e suas 
potencialidades, como proposta curricular emancipatória. A coleção foi considerada 
também a partir do registro do aluno e dos indícios da ação pedagógica do 
professor. Constataram-se potencialidades, mas também fragilidades que sugerem 
limitações sobre seu alcance como proposta curricular e sobre seu caráter 
emancipatório. Assim, embora valorosa, a iniciativa coloca-se apenas como mais um 
material didático disponível. 
Palavras-chave: proposta curricular, recurso didático, currículo emancipatório, rede 
municipal de ensino de São Paulo. 
                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



ABSTRACT 

 

The choice of Education (Curriculum) as an area of knowledge is the reason intent to 
contribute to the training of qualified citizens for social participation. The focus in 
Portuguese explained by historically language teaching have been based on acts 
descriptive and / or prescriptive use without great value in the training of 
communication skills. The collection Cadernos de apoio e aprendizagem, aimed at 
elementary school students and produced in partnership ( Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo and Fundação Padre Anchieta ) , is the result of educational 
politics in Brazil . In context, justified quest for emancipatory curriculum, enhancing 
education for democratic practice and contextualizes the question that animates this 
study: The collection of books is a support and learning curriculum with emancipatory 
character ? 
Study focused on the issue of quality of education, often only measured by the 
results of large-scale assessments. There is an inversion, since the evaluation, taken 
as a promoter of quality, legitimate control of the teaching-learning process and 
becomes determinant of curriculum politics. Also the official documents prescribe 
directions for educational work. Two documents are analyzed to detect the degree of 
determination: Parâmetros Curriculares Nacionais e Orientações Curriculares e 
Expectativas de Aprendizagem. Besides them, a query to the Bank of CAPES thesis 
allowed the recovery of 115 documents and examining subsidies offered to 
understand the degree of determination that cut production in academic concepts 
and actions related to language teaching. The notes of support and learning were 
taken to verify their adherence to the requirements and academic officers and their 
potential as emancipatory curriculum. The collection was also considered from the 
student's record and the evidence of the teacher's pedagogical action. It was 
discovered that potential, but also weaknesses that suggest limitations on its scope 
as curriculum and on its emancipatory character. Thus, although valuable, the 
initiative arises only as a didactic material available. 
Keywords: curriculum, teaching resource, emancipatory curriculum, municipal 
schools of São Paulo.                                                                                                                   
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                                                                                   Introdução 

 

A certeza de que somos todos seres em construção dirigiu meus interesses 

profissionais, desde os primeiros vínculos formativos, à atuação em Educação, 

na certeza de que, por esse meio, vislumbraria possibilidades de contribuir para 

a superação de relações opressivas de dominação, em busca de um mundo 

mais livre e mais justo e, também, poderia contribuir para a formação de pessoas 

imbuídas dos mesmos desejos de uma prática cidadã consequente e libertadora. 

Assim, muitas foram as experiências e muitos foram os “locais sociais” de que 

partiram  meus olhares, em um exercício constante de reflexão crítica para a 

compreensão das múltiplas relações que definem a realidade social. Mais do que 

escolhas circunstanciais, essas experiências foram reveladoras de um 

compromisso de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento do outro, em 

direção à prática para a emancipação humana. 

Desde os primeiros vínculos profissionais, vividos na Universidade, pensava que 

o ensino para a pesquisa seria um favorecedor para a tomada de consciência 

humanamente qualificada, desde que fosse ele coerente, criativo, 

problematizador e, por tudo isso, até mesmo um tanto tomado pelo sonho 

realizador que propõe além da validação de conhecimentos já produzidos. 

 Em momento mais tardio de minha trajetória profissional, certas inquietações e 

interesses levaram-me a estudar a Língua Portuguesa e envolver-me em seu 

ensino. Sem abandonar as perspectivas fundantes de minha história anterior, 
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preocupava-me a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o ensino da 

língua materna, de modo a qualificar-me para contribuir para a formação de 

usuários competentes e capazes de encontrar, na língua, um instrumento de 

acesso a bens culturais socialmente produzidos, entendendo-a como 

possibilidade real e efetiva da ação do sujeito social. 

A manifestação de tais interesses levou-me à conquista da Licenciatura em 

Letras e em Pedagogia. Trabalhei como professora de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental, na rede pública municipal de São Paulo e na rede privada. 

Permaneci, paralelamente, no Ensino Superior, ensinando Língua Portuguesa 

em cursos de diversas áreas, e, de modo especial quando atuando nos cursos 

de Pedagogia e Letras, seduziu-me a importante tarefa de formar professores, 

para o que contribuí lecionando também Metodologia do Ensino de Língua 

Portuguesa. 

É nesse ponto de minha trajetória pessoal, intelectual e profissional que se 

delineiam os interesses que movem esta proposta de trabalho. O contato com a 

produção acadêmica, com os documentos oficiais e com as experiências 

pedagógicas no ensino da língua materna (vivenciadas por mim, por colegas e 

alunos) trazia à tona, quase sempre, perspectivas relativas ao ensino de 

natureza ora apenas descritiva, ora tão somente prescritiva. Percebi a 

necessidade de se abordar a questão do currículo em relação ao ensino da 

língua a partir de uma análise que buscasse aspectos a ele subjacentes e os 

problematizasse, em busca de uma explicitação quanto ao seu caráter: 

emancipatório ou não? 

Explica-se também essa opção, já em momento de maturidade profissional, por 

uma convergência de interesses. É inegável a centralidade que a questão do 

currículo vem assumindo, nas últimas décadas, no cenário dos debates 

educacionais. E esse debate intensifica-se por ser o currículo a mais clara 

expressão das políticas públicas educacionais. Estavam assim delineados os 

parâmetros de escolha, para realização dos estudos de doutorado, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo, assim como também da linha de 
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pesquisa a que se filia este trabalho. À luz desses parâmetros, surge também o 

privilégio da competente e parceira orientação. 

No mesmo cenário de debates, abre-se lugar para a busca por uma atuação 

educativa que contemple, no processo de ensino/aprendizagem, a preparação 

para a participação significativa na vida social e o fortalecimento contínuo dessa 

mesma participação, para mencionar os grandes protagonistas do ato educativo. 

E, nessa busca, coloca-se em questão a opção pela universidade. 

De forma complementar e paralela, a opção pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo resulta da reunião das possibilidades de estudos afinados aos 

interesses de pesquisa e de um longo processo de construção da história 

pessoal e profissional desta pesquisadora. Há que se dizer, em benefício da 

clareza, que este trabalho é fruto dessa história, que jamais pode ser pensada 

como circunstancial e individual. Ao contrário, muitos foram os determinantes, os 

encontros e desencontros ao longo de uma trajetória coletivamente construída.    

Traços dessa trajetória, certamente, revelam-se, de forma explícita e implícita, 

nas linhas deste texto. 

Paralelamente ao despertar dessas possibilidades e engajamentos, trabalhei na 

produção de um material de apoio ao trabalho pedagógico com Língua 

Portuguesa, material elaborado para alunos do Ensino Fundamental da rede 

municipal de ensino da cidade de São Paulo, a saber, a coleção Cadernos de 

Apoio e Aprendizagem1. De pronto, deve-se ressaltar que tal atuação- na 

Assessoria de conteúdo da Equipe Editorial responsável pelo projeto não 

privilegiava minha condição de professora de Língua Portuguesa ou outras 

vivências como educadora (que havia sido) vinculada à rede municipal de 

ensino. Na verdade, há que se dizer que o grupo responsável pela produção do 

material foi definido por critérios essencialmente técnicos (sobre que, a 

propósito, não se nega importância).  

                                                        
1 A coleção foi inicialmente proposta para subsidiar o ensino de Língua Portuguesa (objeto de interesse e foco deste 
estudo) e de Matemática. 
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Para bem situar a proposta de produção da coleção, deve-se retroceder ao ano 

de 2005, quando a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo passou a 

desenvolver o programa Ler e Escrever, então proposto como prioridade para as 

escolas municipais. Já os primeiros passos da implantação do Programa 

apontaram para necessidades de se discutir e propor ações diagnósticas, 

relativas ao que o “aluno sabe” e ao que “o aluno necessita aprender”, em torno 

do que se definiu como meta a competência leitora, exigência de 

desenvolvimento afeta não apenas ao domínio do componente curricular Língua 

Portuguesa, mas também aos demais componentes presentes na organização 

curricular dos estudos circunscritos aos anos do Ensino Fundamental.  

De forma articulada ao Ler e Escrever, no ano de 2007, a Secretaria Municipal 

de Educação implementou o Programa de Orientação Curricular do Ensino 

Fundamental, apresentado em documento específico intitulado Orientações 

Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino 

Fundamental2. Na referida apresentação, explicita-se a intencionalidade de o 

Programa definir expectativas de aprendizagem, como se segue, ao tratar de 

seu objetivo central: 

O objetivo é contribuir para a reflexão e a discussão sobre o que os 

estudantes precisam aprender, relativamente a cada área de 

conhecimento, construindo um projeto curricular que atenta às 

finalidades de formação para a cidadania, subsidiando as escolas na 

seleção e organização de conteúdos mais relevantes a serem 

trabalhados ao longo dos nove anos do Ensino fundamental, que 

precisam ser garantidos a todos os estudantes. (p. 10)3 

O alcance das metas expostas no documento acima citado colocou-se, então, 

como significativo desafio a ser enfrentado e a coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem foi proposta como uma das formas de se dar tal enfrentamento, 

além de representar a possibilidade de superação das dificuldades apresentadas 

pelos alunos nas avaliações de larga escala, a saber: a Prova São Paulo e a 

Prova da Cidade. A análise de aspectos do documento Orientações Curriculares 

                                                        
2
 O citado documento é apresentado em dois volumes: Ciclo I e Ciclo II. 

3
 Na oportunidade desta primeira citação, fica definido que ela e as demais serão transcritas de seus originais, 

exatamente como neles figuram, sem que se façam adequações relativas às normas ortográficas em vigor. 
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e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental, 

assim como a discussão sobre as condições e demandas que deram origem à 

produção dos Cadernos de apoio e aprendizagem encontrarão lugar em ponto 

posterior neste trabalho. Por ora, apenas estão apontadas para tornar possível a 

apropriação do contexto que deu origem à coleção, que se apresenta como 

objeto deste estudo. Sobre a escolha desse objeto, cabem algumas palavras.  

Em primeiro lugar, vale lembrar o alcance de um projeto dirigido à maior rede 

municipal de ensino do país. Por um lado, ter por interlocutores- diretos- autores 

e pesquisadores reconhecidos apresentava-se como situação de grande 

significado profissional. Por outro, ter por interlocutores -indiretos- educandos e 

educadores da rede é, este sim, fato verdadeiramente valoroso, percebido, de 

imediato, pela extensão (em números) de iniciativa voltada para a rede municipal 

de São Paulo. Mas é, principalmente, na diversidade de sujeitos, em sua 

formação e perspectivas de vida, que se encontra o verdadeiro desafio que 

estimulou e vocacionou a escolha e os caminhos que deram corpo ao trabalho 

na Assessoria da equipe editorial responsável pela produção dos Cadernos e, 

principalmente motivou a escolha do objeto de estudo deste trabalho. 

 Entre esses caminhos, um merece especial destaque e foi definido, mais uma 

vez, pelos ditames da posição profissional que passei a ocupar ao término do 

projeto, já como gestora educacional de colégio da rede privada. Foi nessa 

condição que entrevistei ex-alunos da rede municipal de ensino, candidatos a 

bolsistas na rede privada, que traziam em mãos as primeiras publicações dos 

Cadernos e, em sua formação, bastante recente, traziam os ensinamentos e 

lembranças das aulas em que estabeleceram contato com aqueles livros.  Foi o 

momento em que se definiu, de modo claro, o interesse em compreender, se há, 

quais são e como se estabelecem o(s) distanciamento(s) entre os focos 

presentes no material desde sua concepção, produção e aplicação. 

Ainda em busca de situar os elementos que contribuíram para a proposta da 

coleção, faz-se necessário retomar o documento Orientações Curriculares e 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental. No 

excerto supracitado, destaca-se que a definição do que os estudantes precisam 
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aprender possibilitaria a construção de um “projeto curricular”, o que indica 

alguma discussão a propósito do que está compreendido em tal expressão.  

O vocábulo “projeto” aponta para um intento ou, em outras palavras, para o 

resultado do ato de planejar, que não se concebe senão com intencionalidade 

bastante estabelecida. Ao qualificar o vocábulo projeto, pospondo a ele o 

adjetivo “curricular”, o texto que apresenta o Programa de Orientação Curricular 

do Ensino Fundamental, a um tempo, amplia horizontes e estabelece direção, 

reiterando a qualificação inicial, ao seguir afirmando (...) “projeto curricular ‘que 

atenta às finalidades de formação para a cidadania’”. A outro, e 

contraditoriamente, o texto completa sua explicitação de objetivo, ainda sobre o 

referido “projeto curricular”, afirmando sobre sua potencialidade no âmbito 

pedagógico, com as palavras: “subsidiando as escolas na seleção e organização 

de conteúdos mais relevantes a serem trabalhados (...), que precisam ser 

garantidos a todos os estudantes”. 

Os grifos4 parecem indicadores da contradição apontada. Inicialmente por 

atribuírem a um projeto curricular o (mero) papel de oferecer subsídios e a tais 

subsídios atribuir os (também meros) préstimos auxiliares na seleção e 

organização de conteúdos, expressão que empresta claro foco reducionista ao 

conceito de currículo, atingindo cores claramente prescritivas ao concluir sobre a 

existência de “conteúdos mais relevantes” (que outros), que (completa e 

universalmente) “precisam ser garantidos a todos os estudantes”. A análise a 

que este trabalho se propõe deve auxiliar a confirmação ou negação da referida 

contradição. 

A análise um pouco mais atenta do conteúdo expresso no breve recorte de texto 

contido na apresentação do documento Orientações Curriculares e Proposição 

de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental autoriza seu leitor 

a considerar sobre modos diversos de se construir o discurso político-

educacional. De algum modo, o discurso que amplia horizontes e empresta 

caráter político a decisões curriculares mostra-se descolado da prática efetiva, 

mais próxima do discurso reducionista, este que se presta antes a justificar a 

                                                        
4
 Grifos nossos. 
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mesma prática. Ambos são imobilizadores, quer porque um deles não se alicerça 

no mundo real, quer porque o outro traz à luz um juízo de apreciação, que longe 

está de traduzir a voz dos reais protagonistas dos atos educacionais. 

E, sob tal perspectiva, retoma-se o percurso deste trabalho, após breve (porém, 

espera-se, proveitosa) digressão. Essa retomada traz novamente à tona o 

documento Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem para o Ensino Fundamental. Para bem compreender seu alcance, 

vale descrever sua organização, que se faz em dois volumes: um deles dirigido 

ao Ensino Fundamental I (ou Ciclo I) e outro, ao Ensino Fundamental II (ou Ciclo 

II).5 

O volume destinado ao Ensino Fundamental I apresenta-se em quatro partes, a 

saber: 

• Parte 1: apresentações de propósitos e articulações com projetos em 

desenvolvimento e Projetos Pedagógicos das unidades escolares; 

• Parte 2: fundamentos legais e teóricos que orientaram o trabalho e 

primeiras indicações sua aplicação e adequação ao projeto curricular da escola. 

• Parte 3: explicitação das expectativas de aprendizagem referentes às 

áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e Sociedade, 

Artes e Educação Física. 

• Parte 4: exposição de orientações metodológicas e didáticas para a 

implementação das expectativas de aprendizagem indicadas na Parte 3. Tais 

orientações se apresentam no plano geral e específico para as diferentes áreas 

de conhecimento. 

O volume destinado ao Ensino Fundamental II apresenta-se, especificamente, 

por área do conhecimento e o destinado ao trabalho com Língua Portuguesa 

organiza-se em cinco partes, sendo que as partes 1 e 2, já apresentadas neste 

texto,  são comuns aos dois volumes. Completa-se o  último com: 

                                                        
5
 Por haver partes comuns aos dois volumes e em razão da especificidade dos propósitos deste trabalho, 

elegeu-se sinalizar as citações referentes ao documento conforme aparecem nas páginas do volume 

destinado ao Ciclo II do Ensino Fundamental.  
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• Parte 3: aspectos relacionados ao ensino da Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental, abordando concepções, pressupostos, finalidades e 

objetivos, além de problemas (a serem superados) próprios a essa área do 

conhecimento. 

• Parte 4: explicitação das expectativas de aprendizagem em Língua 

Portuguesa, referentes cada um quatro anos que compõem o Ciclo II do Ensino 

Fundamental de nove anos. 

• Parte 5: exposição de orientações metodológicas e didáticas para a 

implementação das expectativas de aprendizagem indicadas na Parte 4, 

específicas para Língua Portuguesa. 

Ao dirigir-se aos educadores e educadoras da Rede Municipal de São Paulo, 

Alexandre A. Schneider (então Secretário Municipal de Educação) enfatiza o 

caráter coletivo que teria norteado a produção das novas orientações 

curriculares e sua operacionalização em expectativas de aprendizagem ao longo 

dos Ciclos I e II e das áreas de conhecimento. Ao fazê-lo, descreve etapas em 

que especialistas e leitores críticos trabalharam para propor uma primeira 

versão, encaminhada à escola para discussão e avaliação pelo conjunto dos 

profissionais educadores da rede municipal. Ora, levanta-se, neste ponto, uma 

questão: teria essa avaliação se concretizado, na extensão desejada e 

desejável, tendo em consideração as reais condições em que se dá o trabalho 

docente na rede pública? 

Neves (2011), em sua dissertação de mestrado, depõe sobre o assunto, 

afirmando: 

 As Orientações Curriculares, cujo objetivo foi estabelecer as 

expectativas de aprendizagem para cada ano do ciclo nas diferentes 

áreas do conhecimento, foram elaboradas num processo que envolveu 

especialistas e técnicos da SME e grupos de referência formados por 

professores da rede na elaboração de uma primeira versão do 

documento. Essa versão foi encaminhada às escolas (...). O prazo 

disponibilizado para esta leitura foi muito curto, tendo apenas os horários 

coletivos (...) para este trabalho e, portanto, não houve a possibilidade 

de uma leitura mais atenta e detalhada, com discussões amplas e 

aprofundadas. (p. 18-19) 
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O depoimento questiona o caráter coletivo como marcante na produção das 

Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o 

Ensino Fundamental. Assim, por consequência, cabe questionar também o 

compromisso dos profissionais envolvidos na implementação da proposta. De 

certa forma (fato a que tantas vezes se assiste), as demandas diárias tornam-se 

centrais e, ainda que de reconhecido valor, uma proposta educativa não alcança 

seus intentos porque, entre outros fatores, desde sua produção, dela estão 

alijados aqueles cujas vozes mais têm a oferecer e ser considerado. Tal 

alijamento6 também não encontra suporte ou justificativa nas palavras que 

expõem as motivações que amparam a proposta expressa no documento 

Orientações Curriculares, como se depreende de:  

Estamos convictos de que é possível e desejável construir uma escola 

que seja um espaço educativo de vivências sociais, de convivência 

democrática e, ao mesmo tempo, de apropriação, construção e 

divulgação de conhecimentos, como também de transformações de 

condições de vida das crianças que a freqüentam. Esse é o maior motivo 

desta proposta. (p. 11) 

Os grifos7 expressam, com clareza, concepções sobre a escola e sua função 

social, tornando-se mister que alguma discussão se faça em vista das 

implicações advindas de posicionamentos nessa esfera. Na cultura ocidental, a 

escola é o lugar onde o saber é transmitido. No entanto, tal proposição não se 

completa sem que se estabeleça efetiva reflexão entre os atores da gestão e da 

prática educacional quanto às contradições próprias de uma sociedade 

democrática. Entre tais contradições, destaca-se a discussão sobre o papel 

transformador ou reprodutor exercido pela escola.  

Há que se considerar que, se à escola não está reservada a possibilidade 

irrestrita de transformação social, também não se pode reduzir sua atuação 

àquela prescrita para os chamados “aparelhos ideológicos do Estado”, para usar 
                                                        

6
 Essas considerações são importantes, não apenas por limitarem, de algum modo, o processo de elaboração do 

documento de que se trata aqui, mas também por marcar outras proposições, entre elas a produção e as ações 
pedagógicas sugeridas na coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, como se pretende discutir mais adiante, neste 

trabalho. 
 
7
 Grifos nossos. 
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a terminologia consagrada por Althusser (1998). Segundo a postura teórica 

althusseriana, a educação serve aos interesses do capital na manutenção das 

condições vigentes e das relações de dominação, assim atribuindo-se à 

educação formal caráter essencialmente reprodutor. Sob tal ótica, a escola está 

submetida a uma determinação necessária e absoluta e seus protagonistas 

estão a serviço de interesses elitistas e elitizantes, que compreendem o 

“ensinar/aprender” como  subserviência a um estado de coisas, fortemente 

sustentado por valores meritocráticos a que não cabem questionamentos. Nesse 

sentido, assumir como verdade tal proposição conduz, inexoravelmente, a um 

arriscado estado de imobilismo. 

Em contraposição, temos a postura daqueles que, de modo talvez 

excessivamente otimista, veem a escola como instância redentora, dotada de 

autonomia absoluta, capaz de transformar a sociedade em razão exclusiva de 

sua ação formadora: alunos éticos, criativos, solidários imprimiriam na sociedade 

contornos pautados nesses valores. Atribuir tal valor à escola é positivo, mas 

carece de uma visão crítica pelo desconhecimento de limites, relacionado à 

ingênua desconsideração das condições objetivas a que está sujeita a instituição 

escolar.  

Melhor é pensar a educação, quer no âmbito do ensino, quer no âmbito da 

pesquisa, como fundamental na construção do conhecimento novo, capaz de se 

constituir em mecanismo de crítica e ruptura. Sobre isso, considere-se a 

afirmação de Silva (1992): 

 Uma teorização crítica em educação, enfim, deve ser capaz de teorizar 

sobre a reprodução e a mudança, a manutenção das estruturas e a 

possibilidade de modificá-las, sobre o estático e o dinâmico, se é que ela 

tem alguma pretensão de iluminar nossa prática e nossa ação. (p.71) 

Assim, entre os dois pólos mencionados, não cabe engrossar fileiras em um ou 

outro. Faz-se necessária a busca de posicionamento reflexivo e crítico, que 

perceba e considere, na proposição da ação educativa, a contradição, inerente à 

educação, mas não dela exclusiva: trata-se a escola de uma instituição, a um só 

tempo, inovadora e conservadora.  
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Sabendo que a escola, por si, não tem caráter transformador, faz-se mister nela 

definir algum espaço de transformação, por meio de ações que, de modo 

inequívoco, pautem-se em princípios democráticos e dirijam-se à busca de 

discussões e encaminhamentos para questões emergentes e prioritárias do 

cotidiano social. Em outras palavras, a educação deve ser vista como uma 

condição para a prática democrática, marcada pelo respeito à dignidade, pela 

conscientização dos deveres e direitos inerentes à condição humana, pela ética 

nas relações interpessoais e sociais. Não há espaço social mais privilegiado do 

que o espaço educativo - formal e não formal - quando se trata de preparar o 

indivíduo para o enfrentamento dos limites e imposições próprias à 

complexidade das estruturas da vida em sociedade, sem despojá-lo da 

criatividade, do dinamismo e da liberdade crítica que atribuem à natureza de 

suas ações o caráter essencialmente humano. 

Assim é que o grande desafio de construir e disseminar uma educação de 

qualidade sempre esteve exposto e o documento Orientações Curriculares e 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental não 

se furta a declarar (p. 11-12) que superá-lo depende de múltiplas variáveis, entre 

as quais merecem destaque:  projetos pedagógicos participativos; currículos 

ricos e atualizados; infraestrutura  adequada e compatível com o uso de 

tecnologias inovadoras; motivação, compromisso e formação qualificada entre os 

docentes; alunos sujeitos de seu processo educativo (“motivados a estudar para 

aprender, com capacidade de gerenciamento pessoal e grupal”), respeitados em 

sua diversidade e capacidade de aprendizagem e , para completar a 

multiplicidade de fatores intervenientes na promoção da educação de qualidade, 

a interação entre escola-família-comunidade, de vez que são também muitos (e 

múltiplos) os agentes responsáveis pela educação das crianças e jovens. 

Seguindo-se a essa exposição de variáveis, o documento finaliza sua 

apresentação, afirmando: 

Portanto, torna-se necessário definir e buscar alcançar metas formuladas 

nos projetos pedagógicos de cada escola levando-se em conta as 

expectativas de aprendizagem de cada área de conhecimento que 

compõe o currículo escolar. Além disso, melhorar as condições de 
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trabalho na escola, potencializando a utilização dos recursos existentes, 

como é o caso, por exemplo, dos livros didáticos, muitas vezes 

subutilizados. (p. 12) 

Como se constata, estava definido o cenário que, ao lado de outra questão- os 

resultados dos alunos da rede municipal de São Paulo na Prova São Paulo8 - 

deu origem à elaboração e publicação dos Cadernos de apoio e aprendizagem. 

Com efeito, ao qualificar como (“muitas vezes”) subutilizado o livro didático e ao 

apontar a necessidade de potencializá-lo, o documento marca uma posição: a de 

oferecer centralidade ao material didático. Assim, torna-se esperado que a 

implementação da proposta curricular focalize a produção de um novo material 

(os Cadernos), que, ainda que não se proponha substituir o livro didático, na 

prática, pode fazê-lo. Em paralelo, vale considerar que a qualificação de 

subutilização do livro didático não pode ser simplesmente imposta, pois, em 

muitos casos: 

1. o livro didático é o único material disponível na escola e assim se presta a 

orientar completamente (e, por vezes, acriticamente)  as decisões de 

planejamento do ensino e as ações pedagógicas do professor, 

2. a formação inicial do professor não lhe oferece o repertório necessário 

para potencializar o recurso; 

3. a formação docente continuada encontra limites, especialmente na rede 

pública, quer seja quanto aos espaços previstos para tal nos regimes contratuais 

em vigor, quer seja quanto à carência de profissionais que, de maneira próxima 

e qualificada, possam promover e acompanhar essa formação. 

Desse modo, a subutilização do livro didático não deve ser vista como fruto de 

“irresponsabilidade” individual do professor, pois é resultado de outros muitos 

fatores determinantes, além de estar longe de se constituir fator único e central 

na determinação de uma aprendizagem em qualquer área de conhecimento. 

Apesar disso, o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação, já 

revelado, ensejou ações voltadas à produção de material didático como forma de 

superar, com sucesso, o desafio de promover educação de qualidade entre os 

alunos da rede municipal de São Paulo.  

                                                        
8 A questão será tratada oportunamente neste trabalho. 
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Assim circunstanciada a origem da coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, 

cabe reforçar posicionamentos sobre algumas questões que agregam 

fundamento à sua escolha como do objeto de estudo deste trabalho. Para tanto, 

deve-se retomar alguns aspectos sobre concepções relativas à língua materna e 

ao ensino da Língua Portuguesa no Brasil. 

A tradição valorizada no Brasil trazia como verdade a ideia de que o 

conhecimento linguístico estaria posto e acabado nos compêndios de gramática, 

assim como estaria finalizado no sistema lexical da língua, compilado em 

dicionários chancelados pelas academias.  

Havia, portanto, que se superar a ideia de que a língua reduz-se a um sistema 

de nomenclatura e/ou a uma gramática que decreta normas e a elas impõe 

obediência. Muito mais que isso, nas palavras de Perini (2000), 

Uma língua (...) é, de certa forma, um sistema de organização do mundo, 

um dos instrumentos que nos servem para compreender a imensa 

complexidade da realidade que nos cerca. Estudar em profundidade a 

estrutura de uma língua é estudar a mente humana; é observar uma das 

maneiras que a mente criou de recortar e organizar a realidade, a fim de 

compreendê-la.  

(...) a morte de uma língua significa o desaparecimento de uma visão do 

universo que, em si, é absolutamente única. Fecha-se uma das janelas 

para a compreensão da mente do homem. (p. 101-102) 

Se, em momentos antecedentes na história de nosso país, a concepção relativa 

à língua materna encontrava sustentação no reducionismo já mencionado, 

também o ensino da língua materna reduziu-se, ao longo da história, à 

explicitação das normas prescritas pela língua culta. Tal explicitação era 

ilustrada, por seu uso, em fragmentos de textos de autores clássicos, exigindo a 

memorização das prescrições normativas e sua aplicação em textos 

segmentados e desarticulados de seus contextos de produção e de uso. Essa 

perspectiva sobre a história da disciplina deve merecer atenção, na medida em 

que permite ampliar a compreensão sobre o papel atribuído ao ensino da língua 

materna na construção social e coletiva do conhecimento e da vida. A esse 
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propósito, pode-se especular que, até pelo menos os anos 70 do século XX, o 

conhecimento a ser transmitido no componente curricular Língua Portuguesa 

constituía-se em conjunto bem definido de saberes voltados à expressão escrita 

na norma culta, descolado das demandas sociais envolvidas na comunicação 

corriqueira. 

Um dos livros didáticos mais utilizados à época tem por autor Domingos 

Paschoal Cegalla e, por título, Português.   Sobre o paradigma de ensino 

adotado no material de sua autoria (que aqui é chamado para tomar-se como 

exemplo), afirmou: 

Para que se torne vivo, eficiente e ameno, o ensino da Língua 

Portuguesa há de ser ministrado com apoio nos excertos de bons 

autores modernos. E a leitura atenta, metódica e assídua irá 

familiarizando o aluno com as coisas da língua, despertando nele o 

gosto literário e desenvolvendo-lhe progressivamente os segredos da 

tão bela, mas não menos difícil arte da palavra. (CEGALLA, 1997, p. 

13) 

A concepção de ensino de língua expressa é a prescritiva, calcada na gramática 

tradicional e nos textos literários, paradigma de ensino adotado à época. Até 

mesmo a nomenclatura “Português”, modo tradicional com que a disciplina 

aparecia nos currículos escolares, parece denunciar a idéia de que a língua 

falada no Brasil não deveria receber atenção formal, já que à escola só caberia 

ensinar a verdadeira língua, aquela praticada na “metrópole”, da qual, ao menos 

nesse quesito, não havíamos ainda nos tornado independentes. Esse mesmo 

princípio parece nortear a (falsa) concepção de que a Língua Portuguesa é 

extraordinariamente difícil e sua prática notável é, portanto, “naturalmente”, 

privilégio de alguns poucos eleitos.  

Assim, temos que, ao ensinar a língua materna com base, exclusivamente, nos 

parâmetros gramaticais tradicionalmente extraídos da gramática normativa, a 

instituição escolar tem assegurado, à língua, o papel de se constituir (e de se 

manter) como bem cultural a que poucos têm acesso, perpetuando concepções 

e modos de ação preconceituosos e excludentes. 
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 Nesse contexto, a língua padrão, rigorosamente associada ao domínio dos 

preceitos veiculados pela gramática normativa, é tomada como única referência 

segura e como indicadora de uma proficiência exclusiva, em nossa sociedade 

letrada, de uma classe social emergente. À escola, cabe, de modo até simplista, 

o papel de mantenedora desses referenciais e de legitimadora de suas 

implicações. É provável que, até então, no âmbito da educação formal, nenhum 

espaço fosse deixado às peculiaridades expressas nas variedades linguísticas 

registradas no Brasil. O conhecimento formalizado ocupava, de maneira 

explícita, lugar central nas práticas curriculares envolvidas no ensino da língua, 

deixando à margem quaisquer iniciativas promotoras de um ensino emancipador, 

que significassem ganhos expressivos na autonomia e legitimação de nossas 

práticas linguísticas.  

Marcuschi (2004) reserva palavras contundentes para descrever essa duradoura 

situação:  

Essa postura se baseia simplesmente na idéia de que a língua é uma 

espécie de relicário no qual se acham depositados os tesouros do 

conhecimento de que necessitamos. (...) Acreditava-se no aprendizado 

pela exposição à boa linguagem e na existência de uma língua 

homogênea, unificada e não problemática. (p. 263-264) 

Trata-se, agora, de escapar das “amarras da norma culta” e possibilitar aos 

educandos que se tornem “poliglotas na própria língua”, para considerar a tese 

consagrada pelo acadêmico Evanildo Bechara. Dessa forma, a educação 

linguística permitiria o pleno desenvolvimento das potencialidades oferecidas 

àqueles que, ao atingirem os primeiros níveis da educação formal, carregam 

consigo determinados padrões de uso da língua e são instados à realização de 

duas transposições - da linguagem oral para a escrita e da variedade não culta 

para a variedade padrão. O resultado de um processo educativo bem sucedido 

seria a habilitação do educando, não apenas quanto às regras da gramática 

normativa e suas devidas aplicações, mas em sua competência para expressar-

se, de forma legítima, no maior número de possibilidades que a língua 

contempla. Em outras palavras, preconiza-se o rompimento da indevida 

associação entre ensino da língua e ensino de sua gramática. 
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De forma mais explícita, Sírio Possenti9 aponta que o ensino da Língua 

Portuguesa, nos moldes tradicionais, não tem evitado importantes equívocos, de 

naturezas diversas.Um desses equívocos refere-se à imposição de valores de 

um grupo social a outro. No caso do conhecimento da língua, o equívoco, 

segundo Possenti, está em não se perceber que seus usuários só têm a ganhar 

com o domínio de outra(s) forma(s) de falar e de escrever. O referido ganho 

supõe a aceitação de que a mesma língua pode servir mais de uma ideologia. 

Sobre isso, não é demais afirmar que um dos principais meios que a sociedade 

tem para impor a ideologia dominante é a língua, sendo a elitização do 

conhecimento e do acesso aos bens culturais exemplo corriqueiro dessa forma 

de imposição. Outro equívoco (ainda nas palavras do autor) está em acreditar 

que cada falante ou grupo de falantes está fadado a aprender e falar um único 

dialeto (ou uma língua). Supondo-se essa inevitabilidade, pouca ou nenhuma 

função estaria reservada ao ensino escolar da língua materna, que seria incapaz 

de despertar, no educando, a funcionalidade dos atos de uso da língua.  

Luft (2008, p. 99) é contundente ao afirmar: “Nada se presta melhor para 

instrumento de repressão e opressão do que a língua materna, cerne do nosso 

eu pensante, através do qual existimos enquanto seres pensantes.” Continua o 

autor, destacando que permanecer em tal perspectiva seria deixar-se tomar pela 

inércia, em lugar da proposição de um ensino da língua que apontasse para sua 

riqueza e para suas potencialidades, fazendo “com que o estudante a domine, a 

maneje melhor e se sinta amo e senhor dela, não seu servo humilhado e 

inseguro.” 

Vislumbram-se, assim, possibilidades para o ensino criativo e emancipador de 

nossa língua materna. Retomam-se palavras de Luft (2008), que ensina: 

Um ensino libertador, a libertação pela palavra
10

: este o grande objetivo 

a perseguir em nossas aulas de língua materna. Liberto, e consciente de 

seus poderes de linguagem, o aluno terá como crescer, desenvolver seu 

espírito crítico e expressar toda a sua criatividade. (p. 100) 

                                                        
9 Sírio Possenti é linguísta e autor do livro Por que (não) ensinar gramática na escola. As ideias trazidas 

para este texto estão disponíveis em http://www.comciencia.br/reportagens/linguagem/ling02.htm. 

Acesso em 25/jun/2013. 
10

 Grifos do autor. 
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Algumas dessas possibilidades podem se depreender do emocionado relato do 

grande mestre e educador Paulo Freire, em seu texto de abertura do Congresso 

Brasileiro de Leitura, realizado em Campinas, no já longínquo ano de 1981: 

Algum tempo depois, como professor também de português, nos meus 

vinte anos, vivi intensamente a importância do ato de ler e de escrever, 

no fundo indicotomizáveis, com alunos das primeiras séries do então 

chamado curso ginasial. A regência verbal, a sintaxe de concordância, o 

problema da crase, o sinclitismo pronominal, nada disso era reduzido 

por mim a tabletes de conhecimentos que devessem ser engolidos pelos 

estudantes. Tudo isso, pelo contrário, era proposto à curiosidade dos 

alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo mesmo dos textos, ora de 

autores que estudávamos ora deles próprios, como objetos a ser 

desvelados e não como algo parado, cujo perfil eu descrevesse. Os 

alunos não tinham que memorizar mecanicamente a descrição do 

objeto, mas apreender a sua significação profunda. Só apreendendo-a 

seriam capazes de saber, por isso, de memorizá-la, de fixá-la. A 

memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em 

conhecimento do objeto. Por isso é que a leitura de um texto, tomado 

como pura descrição de um objeto e feita no sentido de memorizá-la, 

nem é real leitura nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto 

de que o texto fala. (FREIRE, 2006, p. 17-18) 

Dinamismo e vivacidade, tão próprios à biografia de Paulo Freire, são as 

palavras, por ele próprio escolhidas, para dizer de sua prática, como professor. E 

é clara a citação por dar a conhecer, por meio de um relato pessoal de suas 

memórias de juventude, muito sobre suas convicções acerca do conhecimento 

linguístico. De modo especial, diz o texto sobre a importância do ato de ler; aliás, 

é esse o título do artigo e também do livro em que está publicado. 

Sobre o ato de ler, no mesmo artigo supracitado, Freire (2006) carrega na 

ênfase: 

A um ponto, porém, referido várias vezes neste texto, gostaria de voltar, 

pela significação que tem para a compreensão crítica do ato de ler e, 

conseqüentemente, para a proposta de alfabetização a que me 

consagrei. Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura 

da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na 

proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e 
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da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a 

palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. 

De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura 

da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma 

certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de 

transformá-lo através de nossa prática consciente. (p. 20) 

No ensino da língua materna, sob a ótica da educação para a liberdade, assume 

a leitura papel decisivo. Reafirme-se que se trata aqui do desenvolvimento da 

competência leitora que controi sentidos diversos daqueles inseminados pela 

cultura dominante e que em nem um único aspecto se aproxima da mera 

decodificação das palavras. 

As concepções até aqui apresentadas- a propósito da língua e de seu ensino; da 

questão da gramática e seu papel no desenvolvimento da escrita; das tradições 

envolvidas no trato da Língua Portuguesa como componente curricular; do 

significado da leitura na transformação do homem em sujeito- serviram para dar 

justificativa ao empreendimento deste estudo. E, nessa linha, cabe esclarecer a 

principal inquietação que o sustenta, a saber: 

A coleção Cadernos de apoio e aprendizagem é uma proposta curricular com 

caráter emancipatório? De modo mais preciso, observa-se que a referida 

questão apresenta-se com duplo desdobramento: A coleção Cadernos de apoio 

e aprendizagem é uma proposta curricular? Tem caráter emancipatório? 

Ao buscar resposta, é inevitável trazer à tona o conceito de “caráter 

emancipatório”, que anima e qualifica a análise que se pretende desenvolver. 

Sobre o tema currículo emancipatório, dedicar-se-á capítulo específico deste 

trabalho, apresentando-se as colocações que se seguem como instrumento 

inicial dessa discussão. 

Hamilton (1992) nos ensina que a escola, tal como hoje a conhecemos, nasce na 

passagem da Idade Média para o Mundo Moderno e o currículo, enquanto ideia 

nascente, carrega a exigência de uma centralização escolar secularizada. Nesse 

momento, e de forma muito incipiente, inicia-se a profissionalização do ensino, 

com sua gradativa desvinculação das ordens da Igreja. Correndo o risco de uma 
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análise excessivamente apressada, chegamos ao século XVI, quando a ideia da 

eficiência já invade o espaço educativo e uma prescrição de ordem curricular, 

com vistas ao controle, já começa a se impor. A alfabetização para todos 

começa assim a se tornar uma exigência e uma necessidade, inicialmente para a 

divulgação de preceitos bíblicos, mas, a seguir, para a aprovação ideológica do 

capitalismo nascente e para o atendimento de suas necessidades de 

qualificação de mão de obra. Esse é o período em que o autor localiza o mais 

antigo registro da expressão “currículo”. (p.23) 

Neste ponto, cabe recorrer a Gimeno Sacristan (1999). Ao tratar do legado da 

modernidade para a educação (p.149), o autor o qualifica como incompleto. Para 

compreender tal qualificação, deve-se considerar que a educação serviu, como 

acima mencionado, à manutenção de um sistema de produção baseado no 

capitalismo e que o moderno projeto de educação propõe a formação de um 

homem disciplinado e cultivado para viver uma ordem social carregada de 

civilidade e moralização. Nas palavras do autor, “... o indivíduo produto da 

educação, segundo o legado moderno, seria o ser culto, o bom cidadão, com 

personalidade adequadamente formada, e o bom trabalhador” 11. (p. 150). Os 

guias para o desenvolvimento das ações educativas estão assim postos ou neles 

está concentrado o que pode (ou o que deve?) oferecer a escola. Observe-se a 

identidade presente nestas linhas (e entrelinhas) entre a concepção de currículo 

e as concepções de “educação/ formação” do “homem culto”, “bom cidadão” e 

“bom trabalhador”, além das relativas à “escola” e seu “papel” nessa formação. 

Não se encontram, facilmente, alternativas a tal estado de coisas, em que o 

controle social se apresenta como objetivo primeiro das políticas públicas para a 

educação, que se constroem muito apartadas dos interesses humanos. Apesar 

das dificuldades, está na busca de um currículo emancipatório a alternativa que 

avança em direção è educação libertadora. E, na perspectiva de se discutir essa 

possibilidade encontra-se a motivação deste trabalho. 

                                                        
11

 Grifos do autor 
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Voltando à questão (em duplo desdobramento) que move este trabalho, 

percebe-se a necessidade de um percurso de estudo que permita afirmar sobre 

quais são seus objetivos específicos e os modos de seu alcance: 

• estudo do conceito de currículo emancipatório, buscando compreender as 

suas possibilidades e possíveis aplicações quando se analisam propostas 

pedagógicas específicas, como é o caso da coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem. Assim se constitui o capítulo 1. 

• a partir de um aspecto do contexto geral que deu origem à proposta de 

produção da coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, o capítulo 2 trata da 

identificação da lógica que relaciona currículo e avaliação no sistema 

educacional brasileiro.  Assim, inicia-se este ponto do trabalho tomando-se a 

avaliação (externa ao processo de ensino/aprendizagem) como um elemento 

determinante de propostas de orientação/ intervenção no currículo, como a que 

aqui se deseja estudar, a partir da contextualização da questão da avaliação 

externa no Brasil. 

• descrever o objeto de estudo, apontando para suas concepções 

norteadoras, para aspectos que cercaram sua produção e para sua estruturação 

final, em sua primeira versão.  

• exposição da metodologia de trabalho para análise de documentos oficiais 

e seu papel na determinação das atuais concepções e ações relativas ao ensino 

da Língua Portuguesa. Dois são os documentos focalizados: Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas 

de Aprendizagem. A escolha do primeiro tem por principal razão seu alcance 

nacional, mas é também importante acrescer a esta o caráter bastante inovador 

(à época de sua publicação) em relação ao ensino da Língua (também 

inegavelmente presente nos parâmetros propostos para outros componentes 

curriculares), ensejado pelo documento. O segundo documento, mais recente, 

traz já aspectos anunciados no primeiro, tomando-os mesmo como posições de 

larga aceitação. Sua inclusão como objeto de análise neste trabalho prende-se 

ao forte vínculo que se estabelece entre sua publicação e a proposição dos 

Cadernos de apoio e aprendizagem, pois a coleção pretendeu oferecer bases 

curriculares para os atos pedagógicos que deveriam levar ao alcance das 
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expectativas de aprendizagem estabelecidas para os estudantes do Ensino 

Fundamental da rede municipal de São Paulo, na área de Língua Portuguesa. 

• exposição da metodologia de trabalho para análise da produção 

acadêmica e seu papel na determinação das atuais concepções e ações 

relativas ao ensino da Língua Portuguesa; 

• exposição da metodologia de trabalho para análise do material Cadernos 

de apoio e aprendizagem. Os quatro itens acima, em que se descreve o objeto 

de estudo e é exposta a metodologia de trabalho para cada momento deste 

estudo são constituintes do capítulo 3. 

• no capítulo 4, são apresentados os resultados de cada análise específica 

empreendida. Considera-se, neste ponto, sobre o papel de documentos oficiais 

prescritivos na determinação das concepções e ações pedagógicas relativas ao 

ensino de Língua Portuguesa nas instâncias responsáveis pela educação formal 

básica.                                                                        

A produção acadêmica mais relevante também é considerada quanto ao papel 

na determinação das concepções e ações pedagógicas relativas ao ensino de 

Língua Portuguesa. A busca de uma aproximação do estado da arte em relação 

ao ensino da língua materna nos anos do Ensino Fundamental deve oferecer 

parâmetros de análise dos Cadernos quanto à sua adesão ao que está 

academicamente preconizado e valorizado. 

• no capítulo 5, adianta-se o percurso em direção ao objeto de estudo 

propriamente escolhido: a coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, 

produzida pela Fundação Padre Anchieta em resposta à solicitação da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ao longo dos anos 2009/2010. 

A primeira versão da coleção, organizada em seu volume I, com aplicabilidade 

proposta para um semestre, chegou às escolas municipais em março de 2010, 

quando simultaneamente se produzia o volume II. Merece atenção, neste 

trabalho, um amplo conjunto de fatores que cercou o trabalho de produção do 

material, assim como as metodologias adotadas para instituir sua aplicação no 

ambiente escolar, formação dos professores envolvidos e as primeiras 

avaliações de resultados. Alguns desses aspectos serão historiados e 

documentados por via de análise da efetiva aplicação do material.  
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• limites e possibilidades percebidos neste estudo, propostas de sua 

afirmação ou superação são objeto das considerações finais que o concluem e 

são apresentadas no capítulo 6. 

Cabe, ainda, neste texto introdutório, alguma referência à parceria que deu 

origem à coleção Cadernos de apoio e aprendizagem. Como já mencionado, a 

produção dos Cadernos resultou de parceria entre instituição pública - Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SMESP) e  instituição privada- no caso, a 

Fundação Padre Anchieta (FPA)12. Em nome de uma suposta agilidade na 

implementação das políticas voltadas ao atendimento das necessidades sócias 

da população, em especial no campo da educação, muitas parcerias deste tipo 

forma firmadas e postas em prática. Assim, a coleção Cadernos apoio e 

aprendizagem longe está de se apresentar como um caso isolado. Ao invés, esta 

iniciativa representa um determinado modelo de administração pública, pautado 

em questões decorrentes de análises mercadológicas que tomam por 

empréstimo dessa área os indicadores que pretendem sugerir sua adequação e 

valor: qualidade total, aferição de índices de desempenho, controle de qualidade, 

entre outros. Emblemática, nesse sentido, é a apresentação de resultados 

“educacionais” em publicações destinadas ao ramo dos negócios, como consta 

em matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo, em 14.02.2013, em seu 

caderno Negócios. Na referida matéria, a jornalista Naiana Oscar descreve o 

interesse de executivos de multinacionais em escolas públicas de pequenos 

municípios, colocadas entre as mais bem avaliadas do Brasil. Esse interesse 

justifica-se, conforme a jornalista, por se vislumbrar, na venda de material de 

ensino para as redes públicas, um mercado em expansão, que contemplava, à 

época da publicação, o expressivo número de 54 milhões de alunos brasileiros. 

                                                        
12

 Fundação é uma pessoa jurídica criada por dotação de um particular, ou mesmo do Estado, para fins de 
utilidade pública em geral, em regra beneficente, filantrópica ou para desenvolvimento cultural, científico 
ou tecnológico. As Fundações de Direito Privado são constituídas a partir de um patrimônio ou viabilidade 
econômica, estabelecendo seu funcionamento e organização através de um Estatuto, que passa a ser a lei 

que rege as relações jurídicas envolvidas. (http://www.ambito-juridico.com.br. Acesso: 27/8/2013)                                                                

A Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, instituída pelo governo do Estado 

de São Paulo em 1967, é uma entidade de direito privado que goza de autonomia intelectual, política e 

administrativa. Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos 

junto à iniciativa privada. (http://www2.tvcultura.com.br/fpa/institucional/quemsomos.aspx. Acesso em: 

21/2/2013)                          
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Ainda que se pretenda voltar a essa questão, cabe já deixá-la apontada para 

evitar o risco de atribuição de um caráter possivelmente neutro ou apolítico ao 

objeto deste estudo, desde mesmo sua concepção. 

Finalmente, neste texto introdutório, é importante destacar a opção da 

pesquisadora por uma pesquisa de caráter essencialmente qualitativo. Para 

qualificar essa escolha, pode-se remeter a Chizzotti (2008) que, ao discutir as 

orientações básicas seguidas na pesquisa atual em ciências humanas e sociais, 

assim se expressa sobre a orientação qualitativa: 

Se (...), o pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão que 

as pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes 

interações humanas e sociais, será necessário encontrar fundamentos 

para uma análise e para a interpretação do fato que revele o significado 

atribuído a esses fatos pelas pessoas que partilham dele. Tais pesquisas 

serão designadas como qualitativas, termo genérico para designar 

pesquisas que, usando, ou não, quantificações, pretendem interpretar o 

sentido do evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que 

falam e fazem. 

As ciências que pressupõem a ação humana devem levar em conta a 

liberdade e a vontade humanas e estas sempre interferem no curso dos 

fatos e dão significados muito diversos à ação; por isso, tendem a 

recorrer a esse tipo de pesquisa para encontrar informações seguras 

que suportem a interpretação. (p. 27-28)13 

Assumindo essa orientação investigativa, espera-se compreender o objeto de 

estudo em foco, percebendo suas implicações em relação às possibilidades 

emancipatórias que a proposta pode abrigar. 

 

 

 

 

                                                        
13

 Grifos do autor.  
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CAPÍTULO 1 

Currículo emancipatório: o que é, por que e para quem se faz?  

No campo da investigação em Educação, o estudo do currículo tem adquirido 

centralidade, especialmente na busca de superação de certa apartação 

percebida, notadamente, entre as proposições curriculares em prática na escola 

e a expectativa de uma formação articulada às necessidades de atuação e 

conquista, em uma sociedade a ser transformada e em transformação.   

Cabe já iniciar o capítulo reconhecendo a escola como local social privilegiado 

para conceber o currículo e vivenciá-lo, mas tal reconhecimento não pode conter 

o equívoco da exclusão de outros (também importantes) espaços onde crianças, 

jovens e adultos experimentam práticas educativas e constroem sua história de 

inserção social e cultural. Também neles está presente o currículo, que expressa 

múltiplos processos sociais, conforme se clarifica em: 

Uma visão tecnicista, ou que apenas pretenda simplificar o currículo, 

nunca poderá explicar a realidade dos fenômenos curriculares e 

dificilmente pode contribuir para mudá-los, porque ignora que o valor 

real do mesmo depende dos contextos nos quais se desenvolve e ganha 

significado. Trata-se de um fenômeno escolar que expressa 

determinações não estritamente escolares, algo que se situa entre as 

experiências pessoais e culturais dos sujeitos, por um lado, prévias e 

paralelas às escolares, realizando-se num campo escolar, mas sobre o 

qual incidem, por outro lado, subsistemas exteriores muito importantes 

que obedecem a determinações variadas. (GIMENO SACRISTAN, 2000, 

p. 22)  
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Ao longo da história, o currículo foi, muitas vezes, abordado de maneira parcial, 

com seu estudo dirigido, de forma dicotômica, à ênfase na forma, com 

valorização excludente de atividades como fins em si ou do conteúdo a ser 

ensinado. Esse posicionamento em relação ao currículo enquanto objeto de 

estudo encontra fundamento em uma concepção reducionista de que o ato de 

ensinar resulta, exclusivamente, das atividades envolvidas na transmissão de 

determinados saberes ou está afeto, também exclusivamente, ao 

estabelecimento dos saberes a serem transmitidos em um determinado nível de 

ensino.Em muitos casos, trata essa concepção (reducionista, enfatize-se) de 

valorizar exclusivamente conteúdos pré-determinados e atividades de ensino, 

buscando, de forma rigorosa, sua descrição e, por hipótese, a indicação de suas 

consequências e efeitos nos educandos.  

Em outras situações, o currículo é tratado como de importância menor ou por 

vezes subordinado a objetivos que ultrapassam os limites escolares para 

alcançar aqueles que, antes, estão relacionados a questões de caráter político-

ideológico (ex. “preparar para o exercício da cidadania autônoma”), assim 

considerando a ação educacional pelo fim que esta possa alcançar. Isso revela 

uma forma excludente de tratar dois pólos da ação educativa: o técnico e o 

político, como se tal polarização pudesse ter fundamento respeitável nas 

posições teóricas ou nas práticas pedagógicas. Em verdade, tal dicotomia 

conduz à proposição de um conhecimento limitado, que não alcança a 

compreensão global do ato de ensinar. Sobre isso, assim pronuncia-se Gimeno 

Sacristan (1998, p. 120): 

[O] discurso cientificista, com a intenção de ser mais preciso e analítico, 

subdivide os problemas complexos, desentranha atividades complicadas 

e, como conseqüência, oferece depois visões especializadas, mas 

parciais, perdendo em muitos casos a visão unitária dos processos e 

das ações humanas. 

Apple (2006, p. 157) também colabora na superação de uma posição 

reducionista, que busca excluir das proposições voltadas para o currículo 

aqueles aspectos tidos como políticos, morais éticos e ideológicos, tornando 

obscura a real possibilidade de o currículo “servir para legitimar a distribuição de 



26 

 

poder e dos privilégios existentes em nossa sociedade”. Sobre isso, ainda 

manifesta-se, afirmando: 

Nosso pensamento do senso comum na educação (...) tende a mover-se 

em uma direção que é praticamente oposta às considerações morais e 

políticas.  Em vez disso, as esferas de decisão são percebidas como 

problemas técnicos que apenas necessitam de estratégias instrumentais 

e de informações produzidas por especialistas técnicos, removendo 

eficazmente, portanto, as decisões do alcance do debate político e ético, 

e encobrindo as relações entre o status do conhecimento técnico e a 

reprodução econômica e cultural.  

O que temos é a manifestação de uma dicotomia que, no entanto, não se revela 

única, mas antes reflete outra maior, ou seja, aquela que se traduz numa 

concepção que não esconde o hiato entre os planos curriculares e sua 

aplicação.  Ultrapassar tais dicotomias significa recuperar a dinamicidade 

intrínseca a uma concepção de currículo como fruto de relações sociais, 

políticas e históricas, ou seja, que o concebe como produto cultural. 

O currículo é uma opção cultural- ensina e enfatiza Gimeno Sacristan (2000, p. 

34), que, indo além, assim se expressa: 

Na sequência histórica, esse projeto cultural, origem de todo currículo, e 

as próprias condições escolares estão, por sua vez, culturalmente 

condicionados por uma realidade mais ampla, que vem a ser a estrutura 

de pressupostos, idéias e valores que apóiam, justificam e explicam a 

seleção cultural, a ponderação de componentes que se realizou, a 

estrutura pedagógica subseqüente, etc.(p. 35) 

Percebe-se o inegável caráter dinâmico do currículo, para o qual contribui, de 

modo sistêmico, grande e variável multiplicidade de fatores, por vezes 

convergentes, por vezes, até contraditórios. Compreender a realidade escolar 

depende da compreensão sobre como se dá esse delicado equilíbrio. Assim 

também é necessário, quando a compreensão da realidade escolar é 

acompanhada da intenção de transformá-la.  

Assim se manifestam o comprometimento, a filiação, os interesses e as escolhas 

que emprestam conotações políticas, acadêmicas, históricas às concepções de 
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currículo e às práticas por elas orientadas. Reconhecer as relações entre 

currículo, sociedade e cultura é um ato político, que, inevitavelmente, condiciona 

e se faz presente na opção por propostas curriculares que remetem à 

transformação, à autonomia, à libertação, à criticidade. Em outras palavras, à 

opção por um currículo emancipatório. 

 Esse posicionamento obriga a uma breve visita às principais tendências no 

campo do currículo, buscando explicitar as concepções educacionais que lhes 

oferecem fundamento, trazendo à luz, ao menos em linhas gerais, o espectro de 

interesses que lhes deu ou dá vigor. Esse percurso deve permitir uma 

aproximação da concepção de currículo que norteia este trabalho. 

Recuperando os pressupostos fundamentais norteadores das teorias 

curriculares clássicas, que ganharam forte expressão nas primeiras décadas do 

século XX, destaca-se a ideia de que há um conhecimento socialmente validado, 

a ser transmitido pela e apreendido na educação formal, na expectativa de, por 

suas (assim consideradas) inequívocas eficiência e eficácia, preparar o 

educando para a desejável e adequada inserção na vida social. Aos moldes de 

um processo controlado e visando à sua melhor completude, propostas 

curriculares decorrentes dessa tendência estavam obrigadas a se colocar de 

forma objetiva, desde a proposição exaustiva dos objetivos educacionais 

pretendidos, passando pelos conteúdos selecionados e atingindo a avaliação, 

cuja finalidade principal seria a de classificar, de forma segura, o grau de aptidão 

alcançado. 

Trata-se de concepções que muito bem ilustram a prática da “educação 

bancária”, conceito introduzido por Paulo Freire em oposição à prática de uma 

educação libertadora.  Ao adjetivar a “educação bancária” como alienada e 

alienante, fica expressa a adesão do pensamento freireano à qualificação do ato 

pedagógico como político, assim como, por consequência, a admissão das 

determinações a que se sujeita, como se apreende em Sartori (2010), quando 

afirma que ...o ato pedagógico, essencialmente um ato político, se desenvolve 

num momento histórico datado, situado, perpassado por interesses de classe, 

portanto não desconexos, desinteressados e neutros.(p. 135) 



28 

 

De acordo com esse posicionamento e em um ponto distante dos pressupostos 

em que se assentam as teorias curriculares clássicas, encontram-se aqueles 

vinculados à abordagem crítica, assim anunciada por Santos e Oliveira (1998): 

Desmistificando os pressupostos básicos das teorias curriculares 

tradicionais, a chamada teoria curricular crítica problematiza diferentes 

dimensões ou aspectos do chamado conhecimento escolar. Desse 

modo, fala-se em variados tipos de conhecimento, traduzindo diferentes 

interesses sociais e, por isso mesmo, refletindo as diferentes visões 

sobre a ordem social. Nesse contexto, desenvolvimento social tem 

inúmeros significados e, conseqüentemente, a Educação também está 

voltada para a construção de diferentes projetos de sociedade. (p. 3) 

Assegura-se, desse modo, o vigor e a legitimidade de diferentes modos de 

conceber a Educação que, por sua vez, orientam as diversas possibilidades de 

ações pedagógicas envolvidas no processo de ensinar/aprender, assim como 

direcionam, em algum grau, as escolhas daqueles que protagonizam esse 

processo. Ficam superadas a unicidade e a pretensa objetividade para dar lugar 

à multiplicidade (já mencionada) de escolhas, que se situam em diferentes 

planos, estabelecendo-se, a partir delas, desde os conteúdos escolares, as 

metodologias de ensino, os recursos didáticos, os métodos e instrumentos de 

avaliação ou (por que não dizer?) o currículo que se põe em ação. 

O ato educativo só se justifica se descortinar caminhos para a liberdade. Há 

quem possa discordar dessa máxima? No entanto, o suposto consenso em torno 

dela pode ser fruto de reflexões aligeiradas, que induzem à percepção de 

unanimidade de concepções e propósitos, que não resiste a uma análise que 

ultrapasse a superficialidade. Por isso, neste ponto, volta-se à questão da 

adjetivação- emancipatório- aposta ao termo currículo. Assim adjetivado, qual o 

significado dessa concepção? 

 O que se tem em perspectiva está claro na afirmação de Possani (2008): (...) a 

emancipação... precisa estar inserida na prática educacional [e] a prática 

educacional deverá centrar a sua ação tendo como objetivo a emancipação dos 

sujeitos. (p. 62) 
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A leitura do trabalho da autora traz à luz uma concepção de currículo 

emancipatório para a qual convergem questionamentos sobre “o que, como, 

para quem e para que se ensina”, trazendo, para o universo de análise do 

currículo, a prática reflexiva e edificante sobre as marcas ideológicas presentes 

nas práticas pedagógicas cotidianas. 

Sob a perspectiva dessa proposta de reflexão, Possani argumenta que pensar 

em currículo emancipatório envolve mais que mudanças ou reorganizações de 

conteúdos, mas inclui uma concepção de educação sustentada em princípios de 

justiça e solidariedade. Diante da diversidade de conhecimentos escolares, as 

opções ultrapassam o que está definido e selecionado por especialistas, 

superando uma abordagem cientificista inócua, em direção ao que se pode 

realizar na escola de modo a ampliar a vivência do ato político, pautado pela 

justiça, pela solidariedade, pelo bem individual e coletivo, vivência esta 

verdadeiramente preparatória para o exercício da vida cidadã. 

Ao se pensar a situação de ensino, há que se estimular a (re) construção do 

conhecimento, culturalmente selecionado, mediante participação de todos. A 

afirmação encontra eco em Paulo Freire (2005, p. 47) , quando o educador 

aponta, como necessário à formação docente, (...) saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção. Ao concretizar a situação de ensino, há que se pensar que 

a (re) construção do conhecimento que favorece a emancipação deve entendê-

la “(...) como a possibilidade de reconhecer a diferença do outro, numa relação 

sem hierarquização, onde todos aprendem e todos ensinam”. (Possani, 2008, p. 

56)  

Todos aprendem e todos ensinam por se constituírem sujeitos plenos de direitos 

fundamentais à sua condição humana e à conquista histórica, ou, para usar as 

palavras de Pitano (2010), ensina-se para o sujeito social, que assim se faz  

(...) graças à politicidade inerente, [que] é fruto desse caminho de aprendizagens 

complexas. Um caminho que jamais é linear, sem constrições e, menos ainda, 

pré-determinado, pois compreende o movimento humano na história de suas 

relações cada vez mais conscientes com outros sujeitos e com o que ocorre no 



30 

 

mundo. Emerge da incompletude intestina que se realiza no devir histórico, 

capaz de assumir-se fator determinante da existência individual e social, que 

participa e interfere, efetiva e criticamente, nos acontecimentos do contexto, com 

os outros, reconhecidos na figura do nós
14

. (p. 384-385) 

Todos aprendem e todos ensinam para permitir às pessoas “emanciparem-se 

enquanto sujeitos históricos, concretos, capazes de realizar escolhas para si e 

participarem de processos de escolha em favor do bem comum” (Possani, 2008, 

p. 59). Assim, aprende-se e ensina-se muito além do que para transmitir 

conhecimentos escolares e escolarizados.  Aprende-se e ensina-se a partir do 

currículo social, política, social, histórica e coletivamente concebido, que 

incorpora saberes, expectativas, sonhos e realizações que se dão em espaços e 

tempos que ultrapassam os limites da educação formal e apontam para além 

dos muros da escola, legitimando projetos de melhor qualidade de vida 

individual e coletiva. 

Na possibilidade da emancipação social encontra-se o caminho para a 

superação da alienação. O indiferentismo social, cultural e político aparta o 

homem de sua condição potencial de partícipe da vida social, tornando-o, a 

priori, excluído da condição de cidadão e submetido à  permanente possibilidade 

de manipulação por outrem, em favor de interesses que lhe são estranhos.  

Poder-se- ia pensar que tal situação segue ao lado daqueles cuja condição de 

vida material não lhes permite mais que sobreviver. Trata-se de uma visão 

parcial, pois essa mesma condição caminha em sincronia com a desigualdade e 

a injustiça social, apresentando-se como mais uma faceta de pobreza- a 

pobreza política, sobre a qual Demo (2003, p.41) assim se posiciona: 

Pobreza política revela, ao lado da materialidade sempre implicada, a 

depredação qualitativa da sociedade, impedida de tornar-se sujeito 

consciente e organizado de seu destino. Pobreza mais dura, humilhante, 

é a do pobre que sequer sabe que é coibido de saber que é pobre, não 

atinando para a injustiça de sua condição histórica. 

Indignar-se diante dessa condição, a que estão submetidos tantos entre os 

estudantes brasileiros da rede pública de educação, é dever do educador 
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 Grifo do autor. 
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comprometido com a prática democrática e nessa indignação encontram-se 

alguns motivadores e a indicação da pertinência da busca de um potencial 

emancipatório nas práticas educativas escolares, ainda que seu alcance na 

promoção da emancipação seja, possivelmente, bastante limitado. 

A constatação dessa possível limitação não deve ser vista como impeditiva de 

se (re)analisar e de se (re)inventar os espaços educativos, em especial, a 

escola, em busca de um currículo emancipatório. Ao invés, 

(...) isso convida à redefinição dos papéis de professor ou de aluno, à 

compreensão das possibilidades e limites da instituição, à mudança dos 

focos de atenção e dos esquemas de interpretação na relação entre 

adultos e estudantes, a se abrir ao inesperado e ao que não é aceito 

sem considerar a todos como um grupo homogêneo. (Rodriguez, 2013, 

p. 146) 

Aceitar esse convite implica analisar e redefinir a natureza de uma escola 

democrática e instaurar práticas pertinentes. Rodriguez (2013) traz luz sobre tais 

práticas, ao apontar níveis em que elas devem ser (re)consideradas, a saber: 

mudanças nas estruturas de participação, favorecendo espaços de expressão 

para vozes ainda silenciadas; renovação dos conteúdos escolares, favorecendo 

que os conteúdos selecionados ultrapassem a prática vigente do secretismo15 e 

a ganhem maior sentido para quem aprende; inovação das metodologias de 

ensino e aprendizagem, para que “sejam mais integradoras das diferentes 

identidades dos sujeitos que frequentam as instituições escolares” . (p. 137) 

Parece claro que os três âmbitos de atuação convergem para o campo do 

currículo e apontam para inquietações que, se não são novas, são próprias 

deste tempo. Fala-se de inquietações quanto à autoridade, limites, disciplina... 

Acolhimento social, participação, proteção... Acesso à informação, ao 

conhecimento... Diversidade e respeito... Tolerância e dignidade...  

De modo especial, os três âmbitos de atuação convergem para o currículo deste 

tempo, voltado à formação de sujeitos ativos, dotados de voz e capazes de 

                                                        
15

 Por “secretismo”, o autor entende a prática do silêncio, por parte dos educadores, em relação a certos 

conteúdos, gerando exclusão entre os educandos, aos quais o acesso aos referidos conteúdos é negado. 
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escolhas conscientes na estrutura social e histórica em que têm lugar. De modo 

especial, para o currículo deste tempo, um conjunto de princípios e práticas que 

visam à integração de grupos e identidades, à inclusão e à participação 

democrática. E, ainda, de modo especial, para o currículo deste tempo, para 

todos os que se tomam como esquecidos e silenciados, em busca da igualdade 

e da justiça social. 

Assumindo, assim, como importante a busca de um currículo emancipatório, 

resta definir indicadores e parâmetros de análise que permitam avaliar propostas 

de ação nessa direção. Torna-se, assim, legítima, a proposta de, para tanto, 

tomar emprestado a Saul (2010) o paradigma da avaliação emancipatória, assim 

apresentado pela autora: 

A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de 

descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-

la. (...) Ela está situada numa vertente político- pedagógica cujo 

interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar 

a crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. 

O compromisso principal desta avaliação é o de fazer com que as 

pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional 

escrevam a sua “própria história” e gerem suas próprias alternativas de 

ação.
16

 (p.65) 

Quando se aponta para o empréstimo desse paradigma, supõe-se a 

possibilidade de adequar seu escopo original para a análise do objeto de 

interesse deste trabalho, de modo a considerar sobre seu caráter (emancipatório 

ou não). Desde este ponto de partida, essa possibilidade anuncia-se pela 

identidade de interesse e compromisso, expressos na citação, e assumidos 

neste estudo.  

Há que se resguardar a ideia de que o “empréstimo” não se faz (e nem poderia 

se fazer) sem as necessárias apreciação crítica e adequação do paradigma, 

proposto, originalmente, para avaliar um Programa de Pós- Graduação, a saber, 
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o Programa de Estudos Pós-Graduados em Supervisão e Currículo da PUC-

SP17.  

A ideia de tomar por “empréstimo” o paradigma da avaliação emancipatória 

necessita justificar-se no efeito inspirador nesta pesquisadora, despertado pela 

leitura da já citada obra de Saul (2010).  Ao longo dessa obra, a autora, ao 

apresentar seus propósitos, opções metodológicas e procedimentos de trabalho, 

compromete-se com a superação dos paradigmas mecanicistas clássicos, para 

buscar um novo, de caráter emancipatório. Por isso, explicitou escolhas, entre 

as quais se destacam: 

• a escolha por apreender, analisar e criticar o fenômeno em foco, 

superando os limites de uma descrição simplista. 

• a escolha por considerar o fenômeno em suas relações e em constante 

movimento. 

• a escolha pela construção coletiva do conhecimento. 

• a escolha por claros compromissos em direção à transformação. 

• a escolha pelo vínculo permanente entre teoria e prática, mediado pelo 

ato reflexivo. 

Tais opções estão presentes nos objetivos e diretrizes tomados como 

orientadores deste trabalho. Assim, “explica-se” o efeito inspirador que 

provocaram. E, a partir de tal inspiração buscou-se as adequações pertinentes à 

análise pretendida. 

Segue-se, portanto, quadro em que se dispõem as características do paradigma 

da avaliação emancipatória, adequado ao propósito de estar a serviço da 

avaliação de uma proposta curricular. 
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 Hoje, Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo- PUC-SP 
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Características Descrição   

Natureza  Processo de análise crítica de uma proposta curricular. 

Enfoque  Descritivo. Analítico. Qualitativo.  

Interesse  Emancipador. 

Compromissos  Favorecer a prática democrática, com vistas à transformação. 

Objetivos “Iluminar” a prática democrática, com vistas à transformação. 

Objeto Coleção Cadernos de apoio e aprendizagem- Língua 

Portuguesa. 

Documentos de 

pesquisa 

Publicações curriculares oficiais. Produção acadêmica. 

Pressupostos  Antidogmatismo. Educando como sujeito de sua história. 

Educação para a transformação. 

Momentos da avaliação Concepção. Produção. Aplicação. 

Procedimentos 

metodológicos 

Análise de conteúdo. 

Abordagem Qualitativa 

Quadro 1: Paradigma de avaliação para currículo emancipatório18 

Ao colocar em ação esse paradigma, espera-se descrever com fidedignidade o 

objeto de estudo deste trabalho, concebido inicialmente como uma proposta 

curricular, analisando as condições presentes desde sua concepção, produção e 

aplicação, apropriando-se de suas potencialidades, fragilidades e limites.  

Ao avançar na análise anunciada, pretende-se reunir elementos fundantes de 

considerações sobre como a coleção Cadernos de apoio e aprendizagem 

apresenta-se em relação às prescrições da produção acadêmica e dos 

documentos oficiais que a sustentam e lhe deram origem. O grau em que 

responde (ou não) a tais prescrições deve permitir um posicionamento maduro, 

não apenas em relação ao material estudado, mas também, pelo exercício de 

algumas analogias, em relação a outros de semelhante escopo. 

Dessa maneira, este trabalho pretende engrossar fileiras entre os que, com 

intencionalidades claras e precisas, optam por estudar o universo escolar, como 

bem descreve Virgínio (2006): 

                                                        
18

 Reafirme-se que o quadro tem por referência o apresentado por Saul (2010, p. 69) e foi adaptado para 

os fins deste estudo. 
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(...) nossa opção por estudar o universo escolar como espaço- tempo 

emancipatório cumpre o designo de contribuir para a compreensão das 

relações entre escola e sociedade. Vivemos em uma realidade cujas 

demandas de desenvolvimento, individual e social, têm atendido ao 

receituário da busca do lucro, do avanço tecnológico, das novas formas 

de organização da produção e de exploração do trabalho, além da 

degradação ambiental. Como apenso deste processo presenciamos um 

crescente relativismo invadir o campo do conhecimento e da ciência, 

uma crise das instituições e o aumento do sentimento de insegurança, 

senão de desconfiança. Este cenário tem desafiado o modelo e o papel 

da escola enquanto instituição, que prepara e/ou forma o cidadão para 

as necessidades de interação social. (...) Este interior da escola nada 

mais é do que a expressão de seu currículo. (p. 22) 

Espera-se da escola muito mais do que o exercício de um papel 

protetor/cuidador das infâncias e juventudes; muito mais do que preparar os 

jovens para o mundo do trabalho e muito mais do que o cumprimento de sua 

função de certificar a aquisição dos anos de escolaridade (obrigatórios ou não). 

Na concepção que ora se advoga, espera-se que a escola, pela expressão e 

vivência de seu currículo, possa dialogar com a realidade e responder aos 

anseios de seu tempo. Considerar sobre o alcance (proposta curricular?) de 

propostas como a que neste trabalho se analisa, bem como sobre seu caráter 

(emancipatório?) pode ter valor no estímulo a esse diálogo. 
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Capítulo 2 

A relação entre currículo e avaliação: 
a proposição dos Cadernos de apoio e aprendizagem 

 
 
Neste capítulo, apresenta-se uma análise da relação que vincula avaliação e 

currículo, especialmente quando se trata de métodos de avaliação de larga 

escala, iniciativa que vem se mostrando muito presente, particularmente nas 

últimas duas décadas, no Brasil. Tal iniciativa tem servido a interesses diversos, 

entre os quais se destaca o papel de gradativo maior controle e menor 

compromisso do Estado na gestão da educação pública, justificado pelo discurso 

oficial que confere à avaliação o valor de implementar qualidade ao serviço. 

 

A análise não pretende retirar da avaliação sua condição de produtora de 

conhecimento sobre os processos de ensino - aprendizagem, mas, tão somente, 

expor implicações que vão além desse conhecimento e que, inclusive, podem 

colocar em questão seu valor. Nesse sentido, esboça-se concordância com as 

palavras de Souza e Oliveira (2003), quando expõem: 

Não se pretende, com as considerações aqui esboçadas, desprezar o valor da 

avaliação externa, onde se situa a apreciação do trabalho escolar pelas 

instâncias administrativas do sistema, a qual, no entanto, não deve se traduzir 

na aplicação de testes de rendimento escolar. Potencializar a dimensão 

educativo-formativa da avaliação certamente supõe a promoção da autonomia 

pedagógica e didática da escola e não a sua conformação, que se realiza 

quando se delimita que conhecimento deverá ser legitimado pela escola, cujo 

cumprimento é condição para sua premiação.(p. 883) 

Tomada como instrumento de controle e estando a serviço de uma lógica 

estranha ao processo educativo, a avaliação não poderá contribuir para a 

educação libertadora. Em lugar desta, pode a avaliação, nos moldes instituídos, 
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reforçar desigualdades e perpetuar exclusões. Nesse sentido, torna-se 

importante considerar sobre sua trajetória e papel, tidos como relevantes para 

as intenções deste estudo.  

 

2.1- A avaliação (externa ao processo de ensino/aprendizagem) como um 

elemento determinante de propostas de orientação/ intervenção no 

currículo. 

 São consideráveis as repercussões relativas ao alcance e extensão das 

políticas públicas educacionais, quer no que se refere à universalização do 

ensino ofertado no Brasil, quer no que se refere aos resultados obtidos por 

nossos estudantes, aferidos por múltiplas medidas quantitativas e qualitativas. 

Nesse âmbito, avaliações em larga escala têm sido vistas como importantes 

indicadores de qualidade da educação no Brasil, papel que não pode ser 

legitimado, de forma tácita, sem uma consideração mais crítica sobre suas 

implicações, o que se pretende anunciar a seguir. 

Justifica-se este percurso pelo vínculo explícito entre a proposição dos Cadernos 

de apoio e aprendizagem e os resultados de avaliações de larga escala a que 

foram submetidos os alunos da rede municipal de ensino de São Paulo. O já 

citado documento Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem, em sua carta de apresentação, dirigida aos educadores e 

educadoras da Rede Municipal de São Paulo, explicita de modo claro seus 

propósitos e demandas motivadoras, com destaque para o trecho: 

(...) foi elaborada a presente versão [do documento Orientações 

Curriculares], que orientará a organização e o desenvolvimento curricular 

das escolas da rede municipal. (...) Para a nova etapa- a reorientação do 

currículo da escola em 2008- apontamos a necessidade de articulação 

deste documento com os resultados da Prova São Paulo, de modo a 

elaborar Planos de Ensino ajustados às necessidades de aprendizagem 

dos alunos.
19
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 Grifos nossos. 
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Observa-se que os resultados da Prova São Paulo20 são vistos como essenciais 

na determinação das necessidades de aprendizagem dos alunos, sugerindo que 

estes são suficientes não apenas na indicação de quais são elas, mas também 

na prescrição dos ajustes pedagógicos (Planos de ensino) apropriados ao seu 

atendimento. 

Essa posição não se constitui em exceção. Os resultados obtidos nas avaliações 

em larga escala têm ocupado- ao menos no plano dos discursos oficiais- o papel 

de fonte de informação sobre os resultados da aprendizagem, constatados pela 

aferição do desempenho dos alunos, medido por meio de diferentes provas. Tais 

resultados alcançam, principalmente, os segmentos do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, ainda que a Educação Básica, no Brasil, compreenda também o 

segmento da Educação Infantil.  

Esse quadro é compatível com a inserção histórica da avaliação nacional da 

educação escolar básica na administração do sistema educacional brasileiro, a 

que vimos assistindo, que se faz de forma articulada à defesa da construção 

científica de padrões de qualidade e produtividade, apresentada nos discursos 

oficiais, conforme Coelho (2008, p. 231): 

O discurso oficial enfatiza a crise de ineficácia do sistema educacional 

brasileiro, no bojo da qual está o desempenho das escolas e dos 

professores, de um lado, como fator de resultados insatisfatórios de 

aprendizagem dos alunos. (...) De outro lado, este desempenho é 

dimensão de qualidade a ser ativada pela formação profissional e por 

mecanismos de avaliação e incentivo por mérito. (...)  

Compreendemos que, é no conjunto de ações implementadas no 

contexto da reestruturação do Estado brasileiro que esse discurso oficial 

se insere e, como tal, conduz a novos marcos regulatórios no sentido de 

manejar a construção da identidade dos profissionais da educação, 

principalmente dos professores, enfatizando a participação e as 

condições de trabalho desses profissionais para melhor arquitetar ou 

reestruturar a educação básica. Esse discurso da política pública 

brasileira dos últimos vinte anos relaciona-se com recomendações de 

organismos internacionais que insistem nas ações para superar a crise 

                                                        
20

 Em abril de 2013, foi anunciada a suspensão da aplicação da Prova São Paulo. 
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de eficiência, eficácia e produtividade do sistema. (...) é necessário 

considerar criticamente que a educação pode estar sendo transformada 

em uma mera possibilidade de consumo individual, variando segundo o 

mérito e a capacidade dos consumidores, o que pode acabar por lhe 

negar a condição de direito social. 

Desse ponto de vista, bem se compreende a defesa da tríade “avaliar, informar, 

qualificar” (que melhor seria descrita pela díade “medir/ fiscalizar”) e seu papel 

na sustentação de políticas públicas interessadas em racionalizar sistemas 

educacionais e colocá-los sob a tutela de um “Estado- avaliador”:  

(...) Através da avaliação pode-se dar aumento (neoconservador) do 

poder de controle central do Estado em torno dos currículos, da gestão 

das escolas e do trabalho dos professores. Pode também ocorrer a 

indução e a implementação (neoliberal) de mecanismos de mercado no 

espaço público estatal e educacional. (...) 

O novo modo de regulação do “Estado-avaliador” transita de uma forma 

de regulação burocrática e fortemente centralizada para uma forma de 

regulação (...) de “quase-mercado”. (Coelho, 2008, p. 249) 

Instala-se, assim, no Brasil, o “quase mercado” educacional, uma concepção de 

gestão bastante próxima à tipicidade de valores capitalistas com “foco nos 

resultados”. Sobre o ingresso dessa lógica na educação, assim se expressam 

Souza e Oliveira (2003): 

Ao mesmo tempo em que o capital e a lógica de mercado penetram em 

áreas em que até então sua presença era limitada, a educação passa a 

constituir um mercado em acentuada expansão, em escala mundial. Isso 

tem ensejado uma modificação nos objetivos gerais das políticas 

educacionais, tanto nos países centrais como nos países em 

desenvolvimento, em particular, no Brasil. Inclui-se todo o processo 

educacional na esfera do mercado e generalizam-se os procedimentos e 

valores típicos do capitalismo competitivo na gestão dos sistemas e das 

instituições educacionais. (p. 874) 

Os mesmos autores são enfáticos ao afirmar que o Estado passa a “admitir a 

lógica do mercado com a importação (...) de modelos da gestão privada, cuja 

ênfase é posta nos resultados ou produtos dos sistemas educativos”. (p. 879) 
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Vive-se um tempo de profundas transformações, em que o progresso científico e 

tecnológico se dá de maneira nunca vista, oferecendo preponderância à 

informação e ao conhecimento efêmero, quer seja no plano político, econômico, 

produtivo ou cultural. Somos espectadores de uma etapa inédita do 

desenvolvimento humano, em que paradigmas são rompidos pela aproximação 

física e temporal, de um lado e o distanciamento, no plano cultural, de outro. A 

obsolescência persegue e determina os modos de conhecer e os saberes 

constituídos, exigindo permanentemente novos procedimentos e resultados. Em 

um mundo globalizado, novos valores visitam e dão corpo aos discursos 

educativos (da mesma forma como ocorre em outros campos da atuação 

humana): produtividade, competitividade, eficiência, excelência... Apenas alguns 

exemplos de marcas de uma ideologia de livre mercado que, de forma pouco 

velada, permeia as políticas públicas educacionais para atingir as mais 

corriqueiras relações escolares. A escola passa a se apresentar e ser avaliada 

conforme parâmetros empresariais, em que a lógica da regulação deixa de ser a 

democrática para tornar-se a lógica da regulação mercantil, perdendo o Estado o 

protagonismo da relação política e propositiva em relação à educação. 

A adoção de sistemas nacionais de avaliação inegavelmente encontra terra fértil 

nesse cenário e sua proposição vem sendo acompanhada de justificativas 

sustentadas em seu papel de colaboração no estabelecimento de um 

diagnóstico aproximado da situação brasileira, incluindo algumas incursões em 

relação aos fatores determinantes ou intervenientes na determinação do seu 

quadro atual. As avaliações devem permitir aos interessados (que assim se 

apresentam ou se justificam) ao menos ensaiar comparações entre o “caso 

brasileiro” e o estado de coisas observado em outros países, também usuários 

de sistemas de avaliação assemelhados aos aqui adotados. 

 

2.2- A universalização do acesso e a qualidade do ensino público no Brasil 

Já é consensual a avaliação positiva em relação às políticas públicas 

implementadas para o setor da educação no Brasil, quando tal avaliação, 

focaliza, tão somente, a questão da inserção, no sistema formal de ensino, da 
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população em idade escolar. A tabela21 abaixo mostra dados relativos ao acesso 

à educação formal das pessoas de 6 a 14 anos de idade, no Brasil. Se não se 

considerarem relevantes as eventuais distorções idade/série, pode-se supor que 

os dados para a população entre 6 e 14 anos revelam o acesso ao Ensino 

Fundamental, Os números são promissores, especialmente por revelarem curva 

ascendente, em que a taxa de frequência supera, em todos os anos 

pesquisados, o índice de 96%. 

TABELA 1: 

Taxa de escolarização das pessoas de 6 a 14 anos, por sexo- Brasil: 2007-2011 
 

 2007 2008 2009 2011 
Homens 96,8 97,3 97,3 98,1 
Mulheres 97,2 97,7 97,8 98,3 

Total 97,0 97,5 97,6 98,2 

Fonte: IBGE (Brasil em Síntese) 
 

Os dados apontam favoravelmente para as questões da universalização e 

equidade. Sobre isso, afirmam Andrade e Telles (2008): 

 A expansão do acesso da educação básica no Brasil, no período dos 10 

anos analisados
22

, ocorreu no sentindo de reduzir as diferenças 

existentes em relação ao acesso e à permanência das crianças e jovens 

segundo as clivagens sociais aqui examinadas: diferenças segundo o 

sexo; a cor da pele; o local de moradia e a condição socioeconômica das 

famílias (...). No entanto, apenas para o início da escolarização, pode-se 

observar o fenômeno do acesso universal, ou muito próximo disso (...). 

Permanece, entretanto, o enorme desafio do acesso ao Ensino Médio.  

(...) Pode-se dizer que a expansão está no caminho certo, pelo menos 

no que se refere à redução das diferenças entre homens e mulheres; 

entre brancos e não brancos entre as populações urbanas e rurais; entre 

os mais pobres e o mais ricos. Porém, essa é “uma lição de casa” que os 

países mais adiantados e mesmo outros países na América Latina já 

haviam cumprido no início do século passado. O Brasil pode estar na 

direção certa, mas acumulando um atraso literalmente secular no que se 

refere ao acesso universal da escolaridade básica. (p.15) 

                                                        
21

 Disponível em http://brasilemsintese.ibge.gov.br/en/educacao. Acesso em 4 jul 2013. 
22

 As autoras referem-se ao período 1995-2005. 
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Assim, e apesar do atraso secular destacado acima, é possível afirmar que 

avançamos em relação à universalização do acesso, restando ainda a questão 

relativa aos padrões de qualidade observados ao longo e a termo desse 

processo de expansão.  Muitas vezes, os mesmos avanços em relação à 

universalização do acesso à escola são chamados como responsáveis pelos 

números insatisfatórios obtidos nos testes de aferição de desempenho e, em 

última análise, identificados com a questão da insuficiência na qualidade. É esta 

a ideia que se encontra nas seguintes palavras de Coelho (2008):  

Esses valores [relativos a indicadores de desempenho dos alunos em 

exames de larga escala], tão negativos ao longo de quase dez anos, 

suscitam não apenas a insatisfação e crítica quanto às políticas 

educacionais e à demanda de ações mais efetivas para a melhoria da 

qualidade do ensino nas escolas, mas também explicações que 

salientam como fator a expansão do acesso à escolarização básica em 

detrimento da qualidade do ensino. (p. 243) 

No entanto, mesmo recusando o argumento de que a democratização do ensino 

e a universalização do acesso concorrem para sua baixa qualidade e afirmando 

os ganhos relativos ao processo de universalização/democratização do acesso a 

que assistimos no Brasil, cabe questionar o real sucesso desse processo na 

completa inclusão de nossos alunos, com vistas ao favorecimento e preparação 

para a condição de exercício pleno de sua cidadania. 

 Nesse sentido, vale recuperar e contrapor à posição das autoras- Andrade e 

Telles (2008)- citadas, a posição de José Carlos Morgado23, segundo o qual o 

acesso à escola não atinge êxito quando se trata de superar a questão da 

exclusão social, que se mantém forte entre os menos favorecidos.  O autor 

assinala que o termo “democratização” não é o mais indicado para descrever o 

processo de ampliação das possibilidades de acesso à escola. Em vez dele, 

propõe o uso da expressão “massificação da escola”, pois que esta, em sua 

conotação, não esconde o fato de que a falta de perspectivas (e os níveis de 

frustração decorrentes) que atinge os egressos do ensino básico é fator de 

                                                        
23

 Palestra proferida (não publicada) em 18/07/2012, sob o título Democratizar a Escola através do 

Currículo, IV Congresso Marista de Educação- Edição Internacional. São Paulo- SP- Brasil.  
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exclusão em um mundo em que novas exigências de preparação para a vida 

social não têm encontrado ressonância nas propostas curriculares. 

 Em outras palavras, a escola permanece excluindo, mesmo quando inclui. A 

escola brasileira deste século ainda não é para todos, pois que, ainda que 

muitos possam frequentá-la, está a serviço de interesses distantes de muitas 

camadas da população. Trata-se de inegável contradição, cujo cerne explicativo 

está muito além dos dados aparentes, atingindo questões relativas ao papel do 

Estado na regulação das políticas públicas educacionais. 

Por tais razões, retoma-se, neste ponto, a questão da qualidade do ensino 

ofertado no Brasil e sua relação (por vezes, bastante explícita) com a trajetória 

da implantação de sistemas de avaliação externa no país. 

 

2.3- A implantação de sistemas de avaliação externa no Brasil: um recorte 

com foco no ensino de Língua Portuguesa 

Em razão dessa possibilidade de ampliar a compreensão da questão da 

aprendizagem, com especial foco em Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental (dados os limites definidos neste estudo), cabem algumas palavras 

sobre a implantação de sistemas de avaliação de rendimento escolar entre 

alunos brasileiros. 

As primeiras iniciativas nesse sentido datam da década de 90 do século XX, com 

as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).24 Em suas 

edições iniciais, o Saeb focalizava o desempenho dos alunos em vários 

componentes curriculares, passando a partir de 2001, a concentrar a avaliação-

bienal- em Língua Portuguesa e Matemática.  

Importante contribuição decorreu do interesse do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (INEP) em fornecer indicativos sobre a 

qualidade do ensino oferecido no Brasil, a saber, a adoção da metodologia de 

                                                        
24

 Desse período também datam as primeiras edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
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construção do teste e da análise dos resultados de sua aplicação: a Teoria da 

Resposta ao Item, que prevê a possibilidade de comparação entre resultados de 

avaliações ao longo do tempo. Essa metodologia está adotada em muitas provas 

avaliativas e seletivas, inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o 

que por si mesmo fala sobre a o alcance da aceitação da Teoria da Resposta ao 

Item, o que, no entanto, não a torna livre de questionamentos. 

Os resultados obtidos nas aplicações até 2005 mostraram trajetória 

descendente, observada no desempenho dos alunos nas três séries avaliadas, 

em Matemática e em Língua Portuguesa25.  Já em busca da reversão dessa 

situação, em 2005, o Saeb passa a se compor de duas provas complementares, 

incluindo, a partir de então, uma prova censitária- a Prova Brasil26, cuja 

concepção possibilitou a geração de resultados por escola, contribuindo no 

estabelecimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  

Dois anos após a criação da Prova Brasil, o MEC apresenta o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), estabelecido a partir do 

desempenho escolar (conforme os resultados obtidos naquela prova) e as taxas 

de aprovação nas séries avaliadas. Estabelece-se o Ideb por escola, município e 

estado, assim favorecendo a definição de metas de melhoria de qualidade em 

vários níveis, além de precisar focos de atuação. 

A criação do Ideb vinha para contribuir na identificação de variáveis escolares 

que pudessem se constituir em fatores determinantes da qualidade do ensino 

oferecido nas escolas. Assim, o sistema de avaliação passou a subsidiar 

decisões relativas a políticas de destinação de recursos e de outras políticas 

públicas relacionadas à qualidade de ensino. 

Sobre isso, e de passagem, vale dizer que os primeiros resultados já 

sustentaram a definição de meta para até 202127. Acompanhando a trajetória 

desde então, espera-se uma tendência de aproximação da meta, embora de 

forma desigual quando se observa o desempenho dos várias regiões do país, o 
                                                        
25

  SAEB – 2005 PRIMEIROS RESULTADOS: Médias de desempenho do SAEB/2005 em perspectiva 

comparada. Disponível em: http://www.inep.gov.br. Acesso em 22 fev. 2012. 
26

 A Prova Brasil utiliza a mesma metodologia do Saeb. 
27

 A meta fixada para o país é 6,0 pontos, em 2021. 
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que é compatível com a ideia, por certo consensual, de que múltiplos fatores 

atuam na determinação da qualidade do ensino e da aprendizagem. Questões 

curriculares, condições oferecidas pelos cursos de formação inicial de 

professores, oportunidades de sua formação continuada, valorização ou o 

desgaste da imagem social da docência são apenas alguns deles.   

Entre tantos fatores, as diferenças sociais, tão marcadas em um país como o 

Brasil, são, certamente, primordiais na determinação do sucesso ou do fracasso 

escolar. Se a universalização do acesso é alvo de aplauso (ainda que ressalvas 

devam ser lembradas à questão da efetiva democratização, já tratadas antes), é 

lamentável observar que as crianças das classes populares ainda são as que 

mais enfrentam dificuldades escolares. As oportunidades de literacia não se 

distribuem igualmente e, para alguns pequenos educandos, a situação de partida 

já é desfavorável, mesmo em tempos nos quais a promessa de um país mais 

vigoroso economicamente já se traduz em algum nível de realidade. 

Também é importante guardar atenção às diferenças de desempenho nas séries 

avaliadas, o que indica a necessidade de aprofundamento em questões relativas 

à gestão escolar, às ações pedagógicas e metodologias de ensino aprimoradas 

e adequadas às diferentes séries- como prováveis áreas nas quais investimentos 

efetivos possam provocar o alcance de melhores índices. Trata-se aqui de se 

afirmar responsabilidade não apenas pedagógica, mas também (e 

principalmente) responsabilidade política de todos os envolvidos com o trabalho 

educativo. 

Quando o foco se volta para o estado de São Paulo, as questões até aqui 

apontadas encontram eco.  O estado criou, como parte do Programa de 

Qualidade da Escola, um indicador de desempenho escolar, com aproximações, 

em sua concepção, ao Ideb nacional: o Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo (IDESP). Também este índice é composto por duas 

variáveis: o desempenho de alunos em avaliações em larga escala- Sistema de 
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Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) 28- e o 

indicador de fluxo escolar. 

Na avaliação da qualidade das escolas feita pelo IDESP consideram-se 

dois critérios complementares: o desempenho dos alunos nos exames 

do SARESP e o fluxo escolar. O IDESP tem o papel de dialogar com a 

escola, fornecendo um diagnóstico de sua qualidade, apontando os 

pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução a cada 

ano.
29

 

Como já mencionado, o IDESP é parte integrante do Programa de Qualidade da 

Escola, lançado em 2008, por iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. O Programa propõe-se avaliar anualmente a qualidade do ensino 

oferecido por cada escola estadual, dando assim elementos de trabalho às suas 

equipes gestora e operacional, além de, ao dar publicidade aos resultados, 

favorecer o acompanhamento, pela comunidade escolar, da evolução da escola 

pública do estado de São Paulo. O desempenho escolar é aferido nas disciplinas 

de Língua Portuguesa30 e Matemática e classificado nos níveis já estabelecidos 

no SARESP: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. 

Metas de qualidade foram definidas para curto (ano a ano) e longo prazo (2030), 

quer seja no plano específico de cada escola, quer seja, por via de 

consequência, para o conjunto da rede de ensino. Observe-se que não se 

apresenta claro questionamento e nem mesmo posicionamento quanto ao 

conceito de qualidade aplicado à questão educacional. Para os efeitos relativos à 

proposição de metas, a aferição de padrões de qualidade está restrita ao avanço 

nos índices já estabelecidos. 

A partir de 2009, institui-se o Adicional por Qualidade, calculado a partir do 

posicionamento de cada escola em relação à média das escolas da rede e em 

relação à meta de longo prazo (2030). Cabe destacar que o Adicional por 

Qualidade foi criado para conferir parâmetro quantitativo para o pagamento de 

bônus, ao lado do índice de cumprimento de metas, também calculado escola a 
                                                        
28

 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, cujas provas definem e classificam 

os alunos em níveis de proficiência.  
29

   idesp.edunet.sp.gov.br. Acesso em 8/2/2012.  
30

 Não há aferição de resultados para Redação. 
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escola.31 Por escapar ao âmbito da discussão proposta neste trabalho, a questão 

do bônus não terá suas implicações apontadas e discutidas aqui. 

No plano internacional, as avaliações em larga escala também ganharam 

expressão e o Brasil não se furtou a delas participar, com destaque para o PISA 

(Programme for International Student Assessment), do qual o país passa a 

participar desde 2000. As avaliações do PISA são coordenadas, 

internacionalmente, pela OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e indicam  

(...) um compromisso assumido pelos governos dos países da OCDE de 

monitorar regularmente os resultados dos sistemas educacionais, em 

termos do desempenho do estudante, dentro de uma estrutura de 

referência comum, adotada internacionalmente. (OCDE, 2006, p.5).  

Assim, e desde sua origem, fica clara a intencionalidade de comparar resultados 

e, com base neles, estabelecer comparações entre países participantes. A 

legitimidade de tais comparações permanece questionável e os resultados 

parecem oferecer mais perguntas do que respostas quanto ao êxito ou fracasso 

de tal ou qual participante. Uma dessas questões refere-se aos investimentos 

financeiros na educação. Ainda que consensualmente se pense necessário tal 

investimento, sabe-se que, por si, não resulta em posicionamento privilegiado. 

Para apoiar tal afirmação, pode-se recorrer a resultados apreciáveis obtidos por 

países cujos investimentos não são comparáveis (pois bastante menores) em 

relação a outros, nem tão bem posicionados nos rankings publicados.  

Sobre isso, importante matéria foi publicada em O Estado de São Paulo, sob o 

título Priorizar investimento é desafio na educação. Diante da aprovação, pela 

Câmara dos deputados, da destinação de 10% do Produto Interno Bruto à 

educação, vários especialistas são chamados à tomada de posicionamento e 

afirmam que a fixação do percentual não é garantia de sucesso: 

Passada a euforia, surgem os questionamentos. Como foi definido esse 

percentual? Aumentar recursos é uma medida suficiente para melhorar a 

                                                        
31

  As fórmulas de cálculo dos índices referidos podem ser vistas em: 

 idesp.edunet.sp.gov.br/Arquivos/ Nota_técnica_2009.pdf. Acesso em 15/2/2012. 



48 

 

aprendizagem? Em quais ações, efetivamente esse dinheiro será 

investido? 

Diante dessas questões, os especialistas são unânimes: se quisermos 

uma educação de qualidade, é preciso, sim, aumentar o investimento em 

educação. Mas só o percentual não diz muita coisa. (p. A16, 23 jul 2012) 

O argumento dos especialistas não é novo. A discussão relativa a investimentos 

na educação ultrapassa os limites estreitos da análise de resultados de exames 

de larga escala. No entanto, a análise comparativa relativa aos índices obtidos, 

em especial os advindos do ranking estabelecido a partir dos resultados no 

PISA, oferece argumentos recorrentes para posicionamentos de fundo político. 

Assim é que, mesmo considerando que a discussão não se esgota em valores 

de investimento, a relação entre o montante do investimento no setor e o 

resultado no PISA é sempre lembrada. 

A escolha dos alunos que serão submetidos às avaliações do PISA se faz por 

procedimentos estatísticos, de maneira a se compor amostras representativas 

dos países participantes. As avaliações são trianuais e abrangem as áreas de 

Leitura, Matemática e Ciências, uma das quais é enfatizada (a tal área dedicam-

se dois terços do tempo das provas) a cada aplicação. 

A proposição de provas internacionais com caráter comparativo pressupõe a 

possibilidade de afastar a influência de fatores culturais, sociais e políticos 

presentes nos países em que se inserem os sistemas educacionais avaliados. 

Trata-se, sem dúvida, de uma pressuposição controversa, tanto mais em países 

como o Brasil, em que diversidades e desigualdades mostram-se sempre 

presentes e atuantes no estabelecimento de padrões comportamentais regionais 

e sociais. Parece difícil aceitar que, no caso do desempenho escolar, possa ser 

diferente. 

Entretanto, o programa busca trabalhar com habilidades e conhecimentos com 

caráter universal, esperados para determinada faixa etária (15 anos), 

considerados importantes constituintes da formação do cidadão do mundo de 

hoje. Ainda que se possa questionar essa possibilidade, o programa tem 

recolhido dados sobre aspectos sócio-econômicos das populações investigadas, 
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de modo a encontrar fatores explicativos dos resultados, assim tentando superar 

entraves eventualmente originários da suposta universalidade da matriz de 

avaliação adotada. 

Seguem-se algumas palavras sobre os resultados obtidos pelos estudantes 

brasileiros: tomando-se os dados obtidos na prova aplicada em 2009, observa-

se32 que o Brasil ocupa posição inferior à média PISA, qualquer que seja a área 

de conhecimento focalizada. No ano referido, as médias PISA foram 493 em 

Leitura, 496 em Matemática e 501 em ciências. As médias brasileiras foram 412, 

386 e 405, respectivamente. Esses resultados levaram o Brasil a ocupar a 

posição de número 53 no ranking geral, que compara a performance educacional 

de 65 países. 

Embora tal posição esteja longe de ser confortável, deve-se destacar que houve 

evolução nos resultados obtidos na prova de 2009 em relação a provas 

anteriores. Parece lícito especular que tal evolução, em parte, possa resultar dos 

efeitos de políticas públicas valorosas, instituídas na década final do século XX, 

entre as quais cabe citar a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Adiante, tais efeitos merecerão atenção específica para o caso do ensino da 

Língua Portuguesa. 

Apesar da referida evolução no plano nacional, a questão da falta de 

equidade na educação brasileira está longe de ser resolvida: fortes contrastes 

aparecem quando se observam os índices obtidos por estudantes de diferentes 

estados da federação, além da comparação entre os estudantes das escolas 

públicas e privadas, largamente favorável aos últimos. Ambos são indicadores 

que apontam para diferenças e qualidade no ensino ofertado, no Brasil, aos 

alunos de diferentes estratos socioeconômicos.   

Evidencia-se que, além das dificuldades intrínsecas ao sistema escolar, 

há questões que transcendem esse âmbito e são determinantes quanto 

à possibilidade de mudanças na situação educacional no país. Inúmeros 

estudos nacionais e internacionais demonstram que os resultados 

escolares associam-se fortemente às características socioeconômicas 
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 Dados obtidos em www.oecd.org/dataoecd. Acesso em 15/2/2012. 
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dos alunos. Fatores relacionados à renda familiar e, consequentemente, 

às condições de vida e de acesso a bens culturais explicam parcela 

significativa das diferenças no desempenho escolar.  (FAPESP, 2011, p. 

29.) 

Ainda sobre a questão da qualidade do ensino ofertado nas escolas brasileiras, 

especialmente as públicas, Rojo (2009), assim se pronuncia sobre o que nomeia 

como “sintomas de insucesso das propostas de letramento escolar”: 

Para além de nossa experiência cotidiana das salas de aula e da 

impressão de desinteresse, desânimo e resistência dos alunos das 

camadas populares em relação às propostas de ensino e letramento 

oferecidas pelas práticas escolares, resultados concretos e mensuráveis 

como esses
33

 configuram um quadro de ineficácia das práticas didáticas 

que nos levam a perguntar: Como alunos de relativamente longa 

duração de escolaridade puderam somente desenvolver capacidades 

leitoras tão limitadas? A que práticas de leitura e propostas de 

letramento estiveram submetidos por cerca de dez anos? A que textos e 

gêneros tiveram acesso? Trata-se de ineficácia das propostas? De 

desinteresse e enfado dos alunos? De ambos? (p.35) 

São questões provocativas e invocadoras de posicionamentos que ultrapassam 

os limites das salas de aula, a que não se podem furtar os pesquisadores/ 

trabalhadores da educação, especialmente aqueles que se dedicam à educação 

linguística, cujo papel é crucial na vida política e social em uma sociedade 

letrada. São elas também motivadoras deste estudo. 

 

2. 4- Currículo e avaliação: uma relação invertida 

Conforme se tratou aqui, as iniciativas governamentais levadas a efeito nas 

últimas décadas lograram certo sucesso (ao menos quanto ao atendimento da 

população em idade escolar) no que se refere à universalização do acesso aos 

segmentos que compõem a educação básica, especialmente aos nove anos 

                                                        
33

 A autora refere-se a resultados obtidos pelos alunos brasileiros, quanto à sua competência leitora, em 

diferentes programas/sistemas de avaliação, com destaque para o ENEM, o Saeb e o PISA. 
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destinados ao Ensino Fundamental, mas com expansão também na Educação 

Infantil e no Ensino Médio.  

A questão da ausência de equidade, também apontada, completa um cenário 

que justifica atenção. Entretanto, como também já observado, os resultados das 

avaliações em larga escala subsidiaram (e ainda é assim), no discurso oficial, 

justas preocupações com a questão da qualidade. Adjetivam-se como justas as 

preocupações e sobre essa adjetivação não há questionamento, pois a questão 

da qualidade toma, hoje, o lugar antes ocupado pela questão da oferta de vagas: 

não há como dar atenção menor à questão da qualidade, assim como não quem 

possa posicionar-se contrário à universalização do acesso. 

É bem verdade que o discurso oficial de que aqui se trata oferece a chancela da 

qualidade a propostas que respondem a uma política de resultados, muito 

distante do que, efetivamente pode ser tomado por ensino de qualidade, a que 

não se nega o direito a qualquer cidadão. Ensino de qualidade porque qualifica, 

democrática e solidariamente, o convívio entre os atores que lhe emprestam vida 

ao colocar em ação propostas curriculares comprometidas com a emancipação. 

Sem sequer de forma distante abordar esses indicadores verdadeiros de 

qualidade, o discurso oficial permanece construído sobre indicadores esvaziados 

de significado para expressar preocupações e compromissos com a suposta 

qualidade da educação ofertada. No bojo de tais preocupações e compromissos, 

a avaliação tem sido tomada como um valor intrínseco às intenções de melhora 

na qualidade.  Já se apontou que a avaliação é um processo de produção de 

conhecimento, que não se pode reduzir à constatação de resultados advindos da 

mera aplicação de provas. Assim, reduzir avaliação à aferição de resultados 

significa a eles também reduzir a aprendizagem, o que já impõe contradição 

entre o discurso por uma escola democrática e inclusiva. Também igualmente 

questionável é  a prática de definir rumos e pautar políticas públicas a partir, 

exclusivamente, desses mesmos resultados. O quadro é preocupante porque 

denuncia a decisão de apartar os protagonistas do processo de ensino-

aprendizagem da construção e da apropriação do conhecimento.   
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Assim, não há que se estabelecer oposição em relação às iniciativas que 

buscam avaliar a qualidade do ensino ofertado no Brasil, quer a partir de 

parâmetros nacionais, quer a partir de parâmetros internacionais. No entanto, há 

que se ter claro que a avaliação, quando reduzida a processos de simples 

mensuração, não pode “per si”, ser considerada como elemento promotor de 

qualidade, inclusive e talvez principalmente, porque, aos moldes de sua 

realização em larga escala, focalizam antes o produto que o processo. Tem-se 

assistido à valorização quase que extremada dos resultados aferidos, pois que 

eles permitem o exercício do controle de suposta qualidade e legitimam políticas 

públicas mais próximas dos interesses do “Estado-avaliador”. Essa constatação 

apóia-se nas afirmações de Souza e Oliveira, que assim referem-se à 

possibilidade de controle como potencialidade funcional da avaliação:  

Não importa como ocorre o processo ensino- aprendizagem, desde que 

ocorra. O controle por meio de pesadas estruturas organizacionais, que 

ademais demandam corpos de funcionários especializados (os 

“supervisores”) torna-se desnecessário, sendo substituído por processos 

avaliativos que verificam o produto da ação da escola, certificando sua 

“qualidade”. (p. 875) 

No escopo deste estudo, destacam-se consequências importantes no que se 

refere a proposições de ordem curricular, boa parte das quais, de modo mais ou 

menos claro, fazem alusão aos resultados das avaliações como elementos de 

sustentação da adoção de medidas de toda ordem, desde mudanças de caráter 

curricular (que mais de perto interessam ao âmbito deste trabalho) até medidas 

de incentivo financeiro- bônus- a equipes escolares bem posicionadas em 

relação a determinadas metas (caso específico do estado de São Paulo).  

Na abordagem das questões relacionadas à qualidade da educação oferecida 

pelas redes de ensino públicas e/ou privadas, algumas instâncias de gestão 

educacional pública e privada têm buscado solução na padronização do 

conteúdo e da gestão pedagógica nos diferentes segmentos da Educação 

Básica.  

 Muitas vezes, a escolha recai na padronização do currículo e, em especial, na 

padronização de material didático. Esta, quase sempre acompanhada de 
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manuais de orientação dirigidos ao professor, pode ser apontada como um ato 

político, quando sua implantação é justificada como imprescindível ao sucesso 

dos atos educativos desenvolvidos em sala de aula. Materiais como esses, 

largamente produzidos, distribuídos e aplicados na rede pública e na rede 

privada, de maneira impositiva e autoritária, vêm revestidos do status de 

métodos de ensino avalizados por especialistas que lhes conferem o estatuto da 

cientificidade, excluindo as possibilidades de seu questionamento.  

São, de certa forma, expedientes compensatórios para se abordar questões que 

não se esgotam na aferição do desempenho escolar dos alunos. Na verdade, a 

abordagem da qualidade do processo educativo necessita atingir questões 

próprias ao ambiente educativo, às práticas pedagógicas, à formação e às 

condições de trabalho do corpo docente, às condições infraestruturais, entre 

tantos outros fatores. Em uma palavra, questões relativas ao currículo. 

Iludem-se aqueles que veem, na avaliação externa, um fator de “assepsia” do 

processo de ensino/aprendizagem. Pensam eles que, ao retirar, ainda que 

parcialmente, a proposição da avaliação da prática cotidiana do professor, estão 

contribuindo para afastar desse processo a subjetividade da aplicação de juízos 

de valor em relação ao desempenho do aluno, juízos marcados por fatores 

internos à relação pedagógica e, talvez mais importantes, fatores que alcançam 

a organização dos sistemas educacionais em uma sociedade como a nossa, 

plena de diversidades que, vistas e tratadas como diferenças, tornam-se 

desigualdades. 

A avaliação externa é reveladora de princípios que estão no bojo das políticas 

públicas educacionais e a ela atribui-se importante significado, a saber, o de 

alavancar os procedimentos de incentivo à qualidade. Na verdade, muito antes 

de se constituir em elemento favorecedor de qualidade, a avaliação externa 

legitima o controle do trabalho educativo, trocando de mãos seu gerenciamento 

e desqualificando os protagonistas- aluno, professor e escola- para o exercício 

pleno dessa tarefa, oferecendo-a ao Estado e a seus organismos reguladores. 

Vale dizer que a instituição regular das provas de avaliação externa contribui, 

decisivamente, para orientar decisões que atingem o plano curricular. 
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Documentos orientadores, propostos nos níveis federal, estadual e municipal, 

são fruto do ingresso, “pela porta da frente”, de múltiplos instrumentos de 

aferição do desempenho escolar, na maioria dos casos, completamente 

estranhos ao projeto político pedagógico da escola avaliada. Nas palavras de 

Souza e Oliveira (2003), “os conteúdos a serem ensinados nas escolas serão 

aqueles ‘cobrados’ nas provas, elaboradas pelas instâncias externas à escola”. 

(p. 882) 

O documento publicado pela SMESP - Orientações Curriculares: Proposição de 

Expectativas de Aprendizagem- constitui-se em exemplo de tais iniciativas que, 

muito de perto, interessam a este estudo. Não se trata aqui de associar as 

prescrições que constam do referido documento a um caráter exclusivamente 

autoritário, mecanicista e quantitativo, mas de sempre lembrar o peso de 

resultados da aplicação de avaliações de larga escala desde a sua concepção. 

Já antes mencionamos a estreita e explícita ligação entre os resultados da Prova 

São Paulo e a proposição do documento Orientações Curriculares: Proposição 

de Expectativas de Aprendizagem. Resta lembrar que os Cadernos de apoio e 

aprendizagem constituem-se em operacionalização das Orientações e se 

pautam na proposição de atividades dirigidas ao alcance das expectativas de 

aprendizagem que dão título ao documento. Estão, portanto, igualmente 

vinculados aos resultados da Prova São Paulo.  

Demonstrativa desse vínculo é a matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, 

a poucos dias da entrega do primeiro lote dos Cadernos. Sob o título Aluno 

continua mal em matemática em SP, a publicação anuncia que: 

Dados da Prova São Paulo 2009, que avalia alunos da rede municipal, 

mostram pequena
34

 melhora apenas em português. 

(...) O secretário da Educação, Alexandre Schneider, afirmou que 

implantará novos programas nas escolas municipais, na tentativa de 

melhorar a qualidade da rede. 

                                                        
34

 Grifo nosso.  
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(...) O titular da pasta diz que o modelo estará pronto em março. No 

mesmo mês, deverão ser entregues novos materiais para os alunos, 

com livros de exercícios- que não havia na rede. (TAKAHASHI, p. C5,  4 

fev 2010) 

A fala da autoridade é clara e demonstra a expectativa de o material de apoio 

conduzir uma trajetória de superação das dificuldades aferidas na Prova. Nessa 

linha, são também emblemáticas as palavras publicadas em 7/2/2012, pela 

Folha de S. Paulo, que anuncia a chegada dos Cadernos de apoio às salas de 

aula da rede municipal de São Paulo:  

Parceria feita com Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura, 

vai atender 500 mil crianças dos nove anos do ensino fundamental. 

(...) “Todo material [Cadernos de Apoio e Aprendizagem] foi pensado 

levando em conta as dificuldades detectadas nas provas de avaliação”, 

disse Fernando Almeida, vice-presidente da Fundação Padre Anchieta... 

(SPINELLI, p. C7, 7 fev 2010) 

Ainda para corroborar a afirmação sobre o vínculo estreito entre o documento 

Orientações Curriculares, os Cadernos de apoio e aprendizagem e os resultados 

de provas avaliativas de larga escala deve-se ler trecho inicial da apresentação 

do material:35 

Os Cadernos de Apoio e Aprendizagem, destinados aos estudantes dos 

nove anos do Ensino Fundamental, têm como finalidade contribuir para o 

trabalho docente visando à melhoria das aprendizagens dos alunos. Sua 

elaboração teve como critérios para seleção das atividades as 

dificuldades apresentadas pelos alunos na Prova São Paulo e na Prova 

da Cidade e o desafio que envolve o alcance das expectativas de 

aprendizagem contidas nos documentos de Orientações Curriculares. 

Como se percebe, os documentos oficiais anunciam prescrições curriculares que 

estão submetidas aos resultados aferidos em avaliações. Em palavras mais 

claras, a avaliação determina o currículo, invertendo-se a relação articuladora do 

trabalho pedagógico e trazendo outra lógica para o universo escolar, na qual 

limitadores são impostos à ação autônoma e qualificada do professor, além de 

                                                        
35

 Conforme consta em http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos. Acesso em 16/5/2012. 
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esconder, por meio de um discurso artificial da busca da qualidade e da 

promessa de recompensa, que a formação do aluno é empobrecida, por dever 

de limitar-se ao que, ao menos previsivelmente, será avaliado. 

Aluno, escola e professor são, a um só tempo, vítimas e culpados de resultados 

que apontam para o fracasso, em um quadro ideológico difusor da meritocracia, 

trazendo em si a valorização do individualismo e da competição exacerbada. Por 

outro lado, a aplicação de incentivos favorece a apropriação da ideia de que é 

possível contribuir para a melhora objetiva do quadro e esta, por sua vez, 

favorece a prática do ensino voltado para o resultado na avaliação padronizada.  

Cria-se, desse modo, entre os educadores, uma situação favorável à motivação 

para um falso aprimoramento, pautado na responsabilização do professor pelo 

desempenho dos alunos. Os incentivos e a valorização de bons resultados são 

parte de uma espécie de manifestação pública compensatória, que mascara 

desigualdades, cujas possibilidades de superação encontram-se em outro 

patamar de ação política e social. 

Mas, onde encontrar esse patamar? Na condição peculiar ao homem, expressa 

na obra de Paulo Freire (2005), que, ao tratar de si como homem, ensina: 

[como ser]... histórico, vivo a História como tempo de possibilidade; não 

de determinação. Se a realidade fosse assim porque estivesse dito que 

assim teria de ser não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à 

raiva pressupõe que, na' experiência histórica da qual participo, o 

amanhã não é algo “pré-dado", mas um desafio, um problema. A minha 

raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do 

direito de "ser mais" inscrito na natureza dos seres humanos. 

Não posso, por isso, cruzar os braços fatalistamente diante da miséria, 

esvaziando, desta maneira, minha responsabilidade no discurso cínico e 

"morno", que fala da impossibilidade de mudar porque a realidade é 

mesmo assim. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso 

da exaltação do silêncio imposto de que resulta a imobilidade dos 

silenciados, o discurso do elogio da adaptação tomada como fado ou 

sina é um discurso negador da humanização de cuja responsabilidade 

não podemos nos eximir" (p. 75-76) 
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Tome-se atenção à concepção apontada por Freire quando afirma “vivo a 

História como tempo de possibilidade, possibilidade condicionada pela herança 

genética, social, cultural e histórica que faz dos homens e das mulheres seres 

responsáveis, pois “o amanhã não é algo ‘pré-dado’, mas um desafio, um 

problema”. A tal desafio confere-se o caráter do que jamais é superado, do que 

está sempre presente, anunciando-se e renovando-se permanentemente. 

É nesse sentido que mais um direito humano agrega-se aos direitos de ter/ sentir 

raiva e de amar: o direito de “ser-mais”. Ao considerá-lo inerente à natureza 

humana, o autor atribui-lhe o status de condicionante da vida como parte do 

processo de humanização (“de cuja responsabilidade não podemos nos eximir"), 

através do qual o homem, a um só tempo, atua no mundo e o transforma, 

transformando-se também a si mesmo. O direito de “ser-mais” catalisa 

disposições pessoais e favorece a disposição de empenhar-se em um 

movimento transformador. 

O pensador apresenta-se como fervoroso opositor em relação aos discursos que 

se prestam à exaltação das práticas da acomodação e do silêncio, classificando-

os como cínicos e mornos. E o faz porque as práticas da acomodação e do 

silêncio são impulsionadoras do imobilismo, da fraqueza, da conivência, da 

impotência e da covardia, que se dobram à resignação e à pusilanimidade. Mais 

humanas são as práticas da indignação, que nos impulsionam à ação diante da 

violência e da injustiça social. 

Cabe mencionar a fonte primária da qual foi retirada a citação que analisada: 

Pedagogia da Autonomia. Na literatura freireana, Pedagogia da Autonomia 

destaca-se por sua crítica às concepções de mundo e sociedade que desejam 

calar a repulsa e o desprezo diante do que está apartado da condição humana, 

diante do que é injusto, do que favorece a desigualdade, do que prega a 

intolerância e a opressão. Pedagogia da Autonomia é um elogio à esperança de 

quem não espera, de quem não se curva ao imobilismo fatalista. Em dois 

parágrafos, a citação acima expressa bastante sobre algumas das importantes 

lições que ofereceu Paulo Freire. Tais lições hão que ser consideradas em 
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quaisquer análises empreendidas em favor da compreensão e do alcance do 

sistema educacional brasileiro na formação do cidadão. 

Não parece haver, na história da educação, registro de um período ou 

experiência em que a escola pudesse ter se furtado à utilização de preceitos e 

propostas curriculares, fossem eles públicos e coletivamente assentidos ou não. 

O currículo deve sempre prestar-se a anunciar concepções, estabelecer metas e 

orientar a seleção de meios para reafirmar as primeiras e atingir as últimas. 

Assim, torna-se claro e legítimo afirmar sobre uma inversão da relação entre 

currículo e avaliação, quando resultados quantitativos servem de motivação 

necessária e suficiente para a proposição de propostas curriculares. 

Sob uma ótica mais crítica, serve o quadro descrito para engessar políticas de 

avanço nas questões curriculares, além de tornar a escola uma agência 

submetida a ações controladoras, estranhas à cultura escolar. 

A avaliação externa, que talvez pudesse prestar-se a oferecer parâmetros para 

instrumentalizar decisões em relação às políticas públicas voltadas à educação, 

serve para aliviar responsabilidades inerentes ao poder público. A avaliação 

assume papel central em um Estado regulador, que se exime de seu papel 

propositor de políticas públicas educacionais voltadas à qualidade da educação 

oferecida. Em lugar delas, elege-se a avaliação externa, apresentada como 

ferramenta eficaz e legítima de controle de qualidade do ensino.  

Em nome não se tornar reducionista a presente análise, há que se verificar a 

relação entre as propostas curriculares que ganham espaço nos sistemas 

educacionais e as políticas emanadas do Estado. Assiste-se à difusão de um 

modelo determinado pelo modo como se organizam, no mundo globalizado, os 

Estados Nacionais (e também assim o Brasil).  Sobre isso, leia-se: 

O impacto mais evidente das mais recentes reformas educacionais de 

caráter globalizado na educação escolar brasileira é a produção de um 

distanciamento do modelo que a gerou, o de tradição republicana. 

No afã de alinhar-se com as tendências internacionais para atender às 

pressões de demandas econômicas e políticas, a escola brasileira 
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entrega-se às novas regras de financiamentos e gestão, que a 

direcionam ao novo modelo, o de inspiração liberal, que- por enquanto- 

convive, não harmonicamente, com o modelo anterior.  

(...) A implantação de sistemas centralizados de avaliação, que geram a 

regulação da educação escolar, é incorporada à escola brasileira, que 

para atender a essa demanda, aproxima-se, em seu funcionamento, de 

modelos empresariais de gestão e incorpora iniciativas privadas. Esse 

modelo adentra o Brasil solicitando resultados mensuráveis e rápidos 

para manter o país em condições de competir internacionalmente. 

(CHIZZOTTI e PONCE, 2012, p.33) 

Na realidade, aumenta o controle externo sobre a instituição escolar e sobre 

seus protagonistas, enquanto ampliam-se o descaso e a ausência de 

comprometimento com a solução da questão da qualidade do ensino ofertado no 

Brasil. 

Contra esse descaso e essa ausência de comprometimento, já havia alertado 

Freire (2001), ao anunciar os objetivos e eixos diretores de sua atuação e 

compromisso político:  

A qualidade da escola deverá ser medida não apenas pela quantidade 

de conteúdos transmitidos e assimilados, mas igualmente pela 

solidariedade de classe que tiver construído, pela possibilidade que 

todos os usuários de escola- incluindo pais e comunidade- tiverem de 

utilizá-la como um espaço para elaboração de sua cultura. (p.16) 

Outras instâncias, além da avaliação externa, têm exercido considerável papel 

na determinação dos rumos tomados pelo ensino da língua materna no Brasil. 

Em ponto posterior, neste trabalho, serão tratados a produção acadêmica na 

área e documentos curriculares oficiais. Estes têm sido bastante importantes, 

quer seja por fomentarem intenso debate nos meios educacionais, quer seja 

porque, em grande medida, ditam caminhos para o trabalho educativo.  
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CAPÍTULO 3 

Opções metodológicas e procedimentos de trabalho 

 

  O presente capítulo tem por objetivo esclarecer as opções metodológicas e suas 

justificativas, de modo a partilhar os procedimentos que marcaram o percurso do 

trabalho. O capítulo está composto em três seções. A primeira seção trata da 

descrição do objeto de estudo, não apenas como produto final, mas também os 

aspectos que marcaram sua concepção e produção, visto que tais aspectos têm 

relevância na análise a que se propõe este estudo. A segunda seção explicita a 

opção metodológica pela análise de conteúdo e a terceira coloca em foco os 

documentos analisados e as finalidades que cumprem tais incursões. 

 

3.1- Descrevendo o objeto de estudo: Cadernos de apoio e aprendizagem 

(Língua Portuguesa)36 

3.1.1- A concepção 

Como já mencionado, a elaboração da coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem tem sua origem vinculada aos resultados da Prova São Paulo 

(aquém do desejável) e à percepção, por parte dos gestores educacionais do 

município de São Paulo, da necessidade de se implantar as proposições 

incluídas no documento Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas 

de Aprendizagem para o Ensino Fundamental, publicado em 2007. Assim, em 

2009, firmou-se parceria entre a Fundação Padre Anchieta (FPA) e a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo (SMESP), com vistas à proposição e 

                                                        
36

 Apresenta-se, em DVD encartado neste volume (Anexo I), o conjunto completo dos livros que compõe a 

coleção Cadernos de apoio e aprendizagem (Língua Portuguesa), em sua primeira versão. 
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elaboração do material. Para o planejamento e elaboração da coleção, reuniram-

se equipes especializadas das duas instituições, além de professores de 

“referência” da Rede Municipal de Ensino, lotados na SMESP. 

Desde esse ponto, definiu-se que a coleção seria proposta para os anos do 

Ensino Fundamental (9 anos), inicialmente nas áreas de Matemática e Língua 

Portuguesa. Em sua proposição, definiu-se por implementar um caráter de 

“reforço de aprendizagens” (de onde justifica-se a denominação “apoio” no título 

da coleção). Não há, portanto, a intenção, ao menos explícita, desde o 

planejamento da coleção, de impor o material como substituto do livro didático, 

mas sim com um caráter complementar a ele.  

Abordando desde este ponto a coleção destinada ao trabalho com a língua 

materna, pretendeu-se que o material se apresentasse como subsídio formativo 

ao docente, por meio de orientações teóricas, didáticas e metodológicas 

presentes no volume destinado ao professor. Desse modo, o material deveria 

preservar o lugar /papel do professor, constituindo-se como um instrumento 

didático-metodológico a seu dispor, sem pretender substituí-lo ou anulá-lo. 

Sempre que cabível, as orientações deveriam sugerir a ampliação do trabalho 

realizado e antecipar possíveis intervenções. Em última análise, deveria 

favorecer o processo de ensino–aprendizagem, trabalhando as condições 

necessárias para a apropriação do conhecimento; esclarecendo as escolhas 

feitas quanto às finalidades e critérios que nortearam a organização do material; 

indicando possibilidades de gestão das atividades propostas e de outras 

complementares; apresentando e ampliando os conceitos e conteúdos 

essenciais abordados; estabelecendo indicadores e possibilidades de avaliação 

dos aprendizados propostos.  

Com esses objetivos, e somente no caderno do professor, são disponibilizadas 

orientações e/ou possibilidades de atividades, cujo caráter é sugestivo. Da 

mesma forma, apresenta-se, no caderno do professor, uma proposição de 

cronograma, organização e ritmo de desenvolvimento das atividades de forma a 

poder contemplar as expectativas de aprendizagem propostas. Observe-se que 

o caderno do professor tem caráter formativo quanto às possibilidades de 
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utilização didática do material do aluno (sem jamais pretender substituir ações de 

formação, prática já consagrada na rede municipal e que, embora limitada por 

questões de variadas ordens, tem inequívoco valor). 

Como um diferencial, estabeleceu-se que a integração com a tecnologia 

multimídia de ensino estaria necessariamente presente, ao menos por meio de 

vídeos, reunidos em DVD que acompanhou cada volume do material proposto, 

apresentando excertos especialmente reunidos ou produzidos para este fim. A 

utilização desses vídeos no processo de ensino e aprendizagem deve ser 

expressamente prevista em algumas atividades que constam do material, 

inclusive por ser concebido e tratado como recurso pedagógico essencial na 

coleção.  

Ainda no plano de sua concepção, considerou-se que o material deveria ter 

potencial para mobilizar/envolver os alunos, promovendo o protagonismo. Assim, 

deveria privilegiar uma linguagem que visasse a uma aproximação em relação 

não apenas a conhecimentos específicos e relacionados à área, mas também ao 

desenvolvimento de habilidades significativas para a construção e consolidação 

da competência comunicativa.  

Assumiu-se, como pressuposto, que o ensino da língua materna não há que se 

restringir aos processos de aquisição da norma culta prescrita da modalidade 

escrita da língua, mas deve também contemplar a modalidade oral, de modo a 

favorecer o desenvolvimento, entre os estudantes, de habilidades necessárias à 

ampliação de sua participação em variadas práticas sociais- falar, escutar, ler e 

escrever- quando está aprendendo, ensinando, informando-se, interagindo e 

atuando como cidadão. 

Decorre desta concepção a eleição do texto como unidade básica de ensino, não 

por seus elementos imanentes (ou não apenas por eles), mas principalmente por 

seus elementos contextuais de produção e recepção, considerando os fatores 

que o condicionam e determinam social e historicamente. Previu-se, assim, que 

o trabalho didático- pedagógico com a Língua Portuguesa haveria de privilegiar 

as diversas esferas em que circulam socialmente os textos, indo além da 

tradicional abordagem que privilegia a esfera escolar.  
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O quadro a seguir apresenta as esferas da atividade humana (em que circulam 

os textos) contempladas no material- Cadernos de apoio e aprendizagem- 

destinado ao trabalho com Língua Portuguesa ao longo dos Ciclos I (anos 

iniciais- primeiro ao quinto ano) e Ciclo II (sexto a nono ano) do Ensino 

fundamental. 

Esferas de circulação de textos – 

Ciclo I 

Esferas de circulação de textos – 

Ciclo II 

Esfera cotidiana Esfera da vida pública e profissional 

Esfera escolar Esfera escolar 

Esfera jornalística Esfera jornalística 

Esfera literária (prosa e verso) Esfera literária (prosa e verso) 

Quadro 237.  Esferas de circulação de textos abordadas ao longo do Ensino Fundamental   

 Ao abordar diferentes esferas de circulação de textos, alcançam-se, de modo 

mais amplo, atividades de comunicação próprias de um determinado domínio da 

atividade humana, ampliando possibilidades de desvendar, a um só tempo, os 

gêneros e seus elementos constitutivos, as características dos suportes em que 

circulam, os agentes envolvidos nessa comunicação, na diversidade de 

interesses e perspectivas que é própria à condição humana. Conforme palavras 

expressas no documento Orientações Curriculares, 

[toda] esfera de atividade comporta um repertório de gêneros que se 

diferencia e se amplia de acordo com o desenvolvimento próprio da 

atividade. Assim, os gêneros textuais (orais e escritos) são 

heterogêneos: incluem uma variedade que abarca desde a conversação 

cotidiana, a carta, os documentos administrativos ou oficiais até as 

diversas formas de exposição científica ou os gêneros literários. 

Pautar o ensino nos usos da língua implica tomar os gêneros como 

ferramentas que orientam a elaboração do planejamento. (p. 36) 

Tomando como necessária a ideia de que é o gênero que oferece a diretriz 

central para o planejamento, definiram-se os eleitos para o trabalho em cada ano 

                                                        
37

 Quadro construído para o fim específico a que se destina neste trabalho. 
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e em cada ciclo de ensino Fundamental de nove anos, conforme se apresentam 

nos quadros que se seguem: 
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Esfera Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Cotidiana Bilhete/ 

recado 

Receita Regras de 

jogos 

Carta, e-

mail, relato 

de 

experiências 

vividas 

Roteiro e 

mapa de 

localização/ 

descrição de 

itinerário 

Escolar Diagrama/ 

explicação 

Verbete de 

curiosidade/ 

explicação 

Verbete de 

enciclopédia 

infantil/ 

explicação 

Verbete de 

enciclopédia 

infantil/ 

exposição 

oral 

Artigo de 

divulgação 

científica/ 

exposição oral 

Jornalística Legenda/ 

comentário 

de notícia 

Manchete/ 

notícia 

televisiva e 

radiofônica 

Notícia/ 

comentário 

de notícia 

Entrevista Notícia/ relato 

de 

acontecimento 

cotidiano 

Literária 

(prosa) 

Conto de 

repetição 

Conto 

tradicional 

Conto 

tradicional 

Fábula Lenda e mito 

Literária 

(verso) 

 

Parlenda / 

regras de 

jogos e 

brincadeiras 

Cantiga/ 

regras de 

cirandas e 

brincadeiras 

cantadas 

Poema para 

crianças 

Poema 

narrativo 

Poema 

Quadro 3. Gêneros selecionados em cada ano e respectiva esfera de circulação - Ciclo I                                                                                       

Fonte: São Paulo. Cadernos de apoio e aprendizagem, Livro do Professor, volumes I e II, p. 6.  
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Esfera Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

Escolar Biografia/ 

depoimento 

Artigo de 

divulgação 

científica/ 

exposição 

oral 

Verbete de 

enciclopédia/ 

exposição 

oral 

Relato 

histórico/ 

exposição 

oral 

Vida 

pública e 

profissional 

Carta de 

solicitação 

e debate 

Requerimento 

e carta de 

solicitação/ 

solicitação e 

reclamação 

Estatuto/ 

debate 

regrado 

Currículo/ 

entrevista 

profissional 

Jornalística Entrevista Resenha/ 

Comentário 

Notícia, 

reportagem/ 

notícia 

televisiva e 

radiofônica 

Artigo de 

opinião/ 

comentário 

Literária 

(prosa) 

Conto/ 

Causo 

HQ e tiras/ 

Piadas 

Crônica/ 

relato de 

fatos 

cotidianos 

Teatro 

Literária 

(verso) 

Canção Cordel Poema 

visual/ Rap 

Poema 

Quadro 4. Gêneros selecionados em cada ano e respectiva esfera de circulação - Ciclo II                                                                                

Fonte: São Paulo. Cadernos de apoio e aprendizagem, Livro do Professor, volumes I e II, p. 6.
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Ao estudar cada um dos gêneros como tipos de textos relativamente 

estáveis que circulam socialmente nas esferas da atividade humana, três 

elementos são sempre abordados: I. Contexto de produção 

(objetivo/finalidade do texto, agentes envolvidos, suportes em que circula); 

II. Conteúdo temático (assuntos/temas típicos e recorrentes) e III. 

Estrutura composicional (formas típicas e elementos de conexão) e estilo 

(recursos lexicais e gramaticais). Por pretender oferecer conteúdos 

formativos ao docente, em cada volume destinado ao professor, 

estabeleceu-se que o trabalho com cada ano de estudo específico seria 

descrito e cada gênero, apresentado quanto a esses três elementos. Além 

dessa exposição da proposta para o ano específico, notas gerais sobre o 

trabalho com gêneros deveriam ser retomadas a cada volume e sugestões 

de encaminhamento das atividades, igualmente. 

Também na concepção da coleção definiu-se que as expectativas de 

aprendizagem relacionadas à leitura, à escrita e reflexão sobre a língua, 

assim como as relacionadas à escuta e produção oral, na exata 

formulação que consta no documento Orientações Curricular, seriam o 

foco orientador da proposição das atividades, sequências didáticas ou 

projetos para cada ano de escolaridade. Dessa maneira, ficam explícitas 

as aprendizagens esperadas ao final de cada etapa de trabalho, que 

podem ser retomadas em anos posteriores, conforme uma perspectiva 

processual de construção em espiral, que se espera favorecedora da 

ampliação das capacidades linguísticas do educando ao longo do Ensino 

Fundamental.  

3.1.2- A produção 

Definidos os aspectos conceptivos acima descritos, passou-se à etapa da 

produção do material, definindo-se, de imediato, que sua primeira versão 

seria proposta em dois volumes distintos para cada ano de escolaridade. 

O primeiro volume foi desenvolvido ao longo do segundo semestre de 

2009, na perspectiva de que chegasse às unidades escolares no início do 

ano letivo de 2010. O trabalho de produção do segundo volume deu-se 
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paralelamente início do trabalho com o material nas salas de aula, ao 

longo do primeiro semestre de 2010. A previsão era de unificação dos 

volumes em sua segunda versão, o que, de fato, ocorreu.  

As equipes de trabalho foram montadas de modo a contemplar a parceria 

SMESP-FPA. Por parte da SMESP, definiram-se assessorias pedagógicas 

exclusivas para cada área (Língua Portuguesa e Matemática), 

sustentadas por equipes técnicas de apoio, igualmente específicas. O 

conjunto de profissionais teve seu trabalho coordenado pela direção da 

Divisão de Orientação Técnica da SMESP e pela coordenação do 

Programa de Orientação Técnica para Ensino Fundamental. 

Por parte da FPA, o trabalho foi coordenado pelo Núcleo de Educação da 

instituição, a quem cabia a articulação entre o trabalho desenvolvido pelas 

equipes Editorial e De Autoria (a última organizada em dois grupos 

independentes, para Língua Portuguesa e para Matemática. Cada Equipe 

de Autoria contou com coordenação e leitor crítico próprios, além dos 

profissionais autores. A Equipe Editorial, em suas várias divisões 

(gerência, secretaria, administrativa, revisão, ilustrações, arte e 

diagramação etc.) serviu ambas as equipes De Autoria. Assessorias de 

conteúdo para Língua Portuguesa e Matemática vinculadas à FPA 

também colaboraram na produção da coleção. 

A organização dos grupos apresentou-se, por sua qualificação e 

composição, como favorecedora de um trabalho coletivo, conjunto e 

representativo dos anseios dos diferentes protagonistas do ato 

educacional envolvidos no processo de ensino/aprendizagem 

desenvolvido na rede municipal de ensino da São Paulo. 

Várias etapas subsequentes foram estabelecidas em cronograma próprio 

ao projeto. Importante destacar que, a cada passo da produção do 

material, representantes das parceiras envolvidas- SMESP e FPA- e das 

comissões De Autoria e Editorial responsabilizavam-se pela validação do 

produto. Desse modo, buscou-se garantir a coerência interna, a qualidade 

das sequências e atividades propostas, a adequação da linguagem e a 
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adesão aos propósitos do Programa em que se inscreve a coleção 

Cadernos de apoio e aprendizagem. Assim estabelecido, foi possível 

desenvolver, com independência (relativa, mas necessária) o trabalho de 

produção dos Cadernos de Língua Portuguesa e Matemática. 

Critérios específicos de análise dos originais foram propostos, partilhados 

e consolidados entre as equipes, devendo servir como parâmetros 

orientadores da produção e da avaliação do produto, assim sustentando 

as várias etapas de sua validação. Seguem-se os critérios relativos a 

conteúdos e metodologias de sua abordagem, definidos para as equipes 

envolvidas na produção dos volumes destinados à área de Língua 

Portuguesa: 

1. As sequências de atividades, questões, ações pedagógicas 

propostas devem favorecer a coerência do material pedagógico, nos 

planos horizontal  e vertical38 .  

2. A opção por cada atividade proposta deve priorizar sua adequação 

à(s) expectativa(s) de aprendizagem em foco, expressas na redação 

original que consta do documento oficial de Orientações Curriculares-

Expectativas de Aprendizagem, elaborado e publicado pela SMESP. .  

3. Cada atividade proposta deve estar relacionada a um nível de 

desenvolvimento da aprendizagem, a saber:  

• ativação de hipóteses /conhecimentos prévios trazidos pelo aluno. 

• construção, organização e sistematização do conhecimento. 

• generalização e aplicação do conhecimento.     

 Em adesão a essa orientação, as unidades devem ser organizadas por 

meio de atividades que tragam, de forma equilibrada, exposição de 

situações problemáticas, explorações, investigações, desafios, 

sistematizações e produções.     

4. Cada atividade deve ser adequada 

                                                        
38

 Horizontal: progressão no ano  do  ciclo.                                                                                                    

Vertical: progressão  nos  anos  de escolaridade do 1º ao  9º ano. 
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• ao repertório cultural do aluno. 

• ao foco em aspectos generalizantes (e não simplesmente 

estruturais).  

• ao nível de dificuldade  (à faixa etária, ao ciclo, ao ano, à turma). 

• à adequação da linguagem (à faixa etária, ao ciclo, ao ano, à 

turma). 

• ao aspecto motivador despertado por temas, textos, propostas etc.  

• à possibilidade de identificação de fragilidades.  

• à possibilidade de superação de fragilidades identificadas. 

• às condições relativas à gestão do ambiente de aprendizagem 

(local, tempo, agrupamento...). 

Vale destacar que a equipe De Autoria contratada para a área de Língua 

Portuguesa foi inteiramente substituída ao final da produção do primeiro 

volume, exigindo especial atenção para a garantia da continuidade, 

coerência e compatibilidade das propostas apresentadas nos dois 

volumes da primeira versão do material. Nesse sentido, os profissionais 

da FPA e da SMESP assistiram, por força circunstancial, à ampliação do 

escopo definido para sua tarefa de assessoria e acompanhamento da 

produção do material. 

3.1.3- O produto 

Alguns expressivos números devem ser aqui lembrados para que se 

dimensione o alcance da empreitada envolvida na produção da coleção. 

Em números de 2009, ao início do desenvolvimento do projeto, a rede 

municipal de ensino da cidade de São Paulo contava com 535 unidades 

escolares. Estimou-se que 5000 professores e 1 100 000 alunos seriam 

destinatários dos volumes produzidos.  

Considerando-se apenas os livros destinados à área de língua 

Portuguesa, foram produzidos 18 “livros do aluno” e 18 “livros do 

professor”, sendo, como já mencionado, dois volumes, na primeira versão, 

para cada ano do Ensino Fundamental. São, portanto, nove títulos 
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destinados aos alunos na área de língua portuguesa, com material 

didático-pedagógico consumível, para uso em sala de aula 

(principalmente, mas não exclusivamente). Cada título vem apresentado, 

por meio de um texto introdutório39, em seus objetivos específicos, de 

modo a convidar o aluno à realização das atividades propostas.  

Outros nove títulos, na mesma área, são destinados aos professores, 

contendo em cada página: a reprodução do material do aluno 

(miniaturizada), orientações sobre a gestão da atividade em questão, as 

expectativas de aprendizagem contempladas em cada atividade, além de 

sugestões de aprofundamento do conteúdo, orientações metodológicas 

referenciadas pelas orientações curriculares, propostas de atividades 

extras e de avaliação. Tais orientações e sugestões têm a finalidade de 

cumprir, em parte, o caráter formativo com o qual foi concebido o volume 

destinado ao professor. 

Cada volume destinado ao professor apresenta um texto inicial de 15 

páginas, aproximadamente, que se presta a introduzir o material e a 

completar a intenção formativa do trabalho docente. Para tanto, 

apresentam-se dois conjuntos de textos, organizados conforme os títulos 

e subtítulos abaixo: 

• Apresentação dos Cadernos de apoio e aprendizagem40  

Integração entre as modalidades de atividades 

Organização do Caderno do aluno 

Organização do Caderno do professor 

 

• O trabalho com o __ ano 

Neste caso, são apresentadas as unidades trabalhadas no ano de 

escolaridade em questão, explicitando-se e descrevendo o gênero que 

nela é abordado (Contexto de produção; Conteúdo temático; Forma 

composicional e estilo) e sua esfera privilegiada de circulação. 
                                                        
39

 Texto assinado pelo então Secretário Municipal da Educação de São Paulo, Alexandre Alves Schneider. 
40

 Comum a todos os volumes destinados ao professor. 
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A cada ano são trabalhadas 05 unidades. Como regra geral, o volume I, 

para o primeiro semestre, apresenta 03 unidades; o volume II, 02 

unidades. Cada unidade está afeta a uma de cinco esferas de circulação 

de textos eleitas para o trabalho com os Ciclos I e II, contemplando os 

gêneros textuais e as expectativas de aprendizagem propostas para o 

ano. A unidade abriga atividades no formato de pequenos projetos, 

sequências didáticas, questões, exercícios. Sua estrutura editorial assim 

se configura: 

• “Para início de conversa” (seção de abertura da unidade): 

atividades de leitura e intercâmbio oral, podendo envolver outras 

linguagens + aquecimento + mobilização de conhecimentos prévios. 

Nesta seção está prevista a explicitação dos objetivos e da produção final 

(quando for o caso), na forma de um boxe nesta página inicial. 

• Propostas de atividades para a sala de aula (privilegiadamente) 

e/ou extraclasse, alternando atividades coletivas, individuais em grupos 

ou duplas, que envolvam diferentes linguagens. As atividades são 

numeradas e nomeadas com títulos e subtítulos significativos, 

internamente divididos em itens e subitens (se for o caso), imagens 

(ilustrações e/ou fotos), elaboração de esquemas (quando for o caso), uso 

de boxes etc. 

• Sistematização parcial dos conteúdos (quando for o caso). 

• “Retomando percursos” (seção de fechamento da unidade): síntese 

final com retomada dos conteúdos e proposta de (auto)-avaliação. 

Todos os volumes do professor contêm DVD encartado. No DVD, há 

vídeos propostos para diferentes atividades, recurso pedagógico 

destinado a contribuir para o melhor desenvolvimento de cada unidade. 

Assim, o DVD que acompanha cada volume da coleção propõe-se como 

apoio para o trabalho sobre os temas que nele são abordados e é mais 

um recurso didático para o desenvolvimento das atividades propostas no 

volume, favorecendo a vivência das práticas de linguagem relativas aos 

gêneros abordados e, portanto, o alcance das expectativas de 
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aprendizagem previstas para o aluno. Considerando os conteúdos e as 

expectativas de aprendizagens a serem desenvolvidas ao longo do 

semestre, o vídeo pode ser usado como desencadeador do tema ou como 

ferramenta para sistematização da aprendizagem. 

Ao professor cabe inserir a exibição do vídeo em seu planejamento 

didático-pedagógico, analisando os objetivos da atividade e aspectos do 

conteúdo que será exibido, além de considerar a adequação da exibição 

ao momento específico da aula, dadas as características da turma e a 

organização na específica unidade escolar.  

 

3.2- A análise de conteúdo como opção metodológica 

Fontes escritas constituem a base de dados e os elementos fundantes do 

conhecimento que o presente estudo propõe-se trazer à luz. A partir de 

sua análise, pretende-se desvelar aspectos que permitam resgatar 

orientações e prescrições curriculares norteadoras da prática pedagógica 

proposta pelos Cadernos de apoio e aprendizagem, além de resgatar sua 

efetiva realização em sala de aula. 

Uma abordagem tecnicamente bem estabelecida é requisito para tais 

metas de aproximação e desvelamento.  A opção encontrada foi a análise 

de conteúdo, sobre cujas potencialidades pronuncia-se Chizzotti: 

A análise de conteúdo visa decompor as unidades lexicais ou 

temáticas de um texto, codificadas em algumas categorias, 

compostas por indicadores que permitam uma enumeração das 

unidades e, a partir disso, estabelecer inferências 

generalizadoras. (2008, p. 113) 

Ler é construir significados e analisar registros escritos é construí-los, não 

apenas a partir da ação leitora. Assim, ao escolher, neste trabalho, a 

análise de conteúdo, entre outras modalidades de dar significado a 

registros escritos, como opção metodológica, pretendeu-se apreender 
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intencionalidades próprias à autoria, construindo novas leituras e 

reafirmando validade a outras, que aqui são revisitadas. 

De modo simples, Moraes (1999) esclarece a respeito: 

 A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa 

usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições 

sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar 

as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados 

num nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia 

de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um 

significado especial no campo das investigações sociais. (p.1) 

A amplitude de possibilidades conferida na citação é animadora, por seu 

sentido heurístico, tendo por suporte técnicas sistemáticas de análise de 

documentos.  Chizzotti (2008, p. 115) ensina que 

A análise de conteúdo, em pesquisa, consolidou-se tendo como 

referência as técnicas sistemáticas de análises documentárias 

(...). Pressupõe, portanto, que um texto contém sentidos e 

significados, patentes ou ocultos, que podem ser apreendidos 

por um leitos que interpreta a mensagem contida nele por meio 

de técnicas sistemáticas apropriadas. A mensagem pode ser 

apreendida, decompondo-se o conteúdo do documento em 

fragmentos mais simples, que revelem sutilezas contidas em um 

texto. 

A opção orientou-se, também, por seus possíveis ganhos quanto à 

objetividade nas análises, desde mesmo a proposição de suas categorias. 

Já se informou acima que a análise de conteúdo inclui a tarefa de propor 

categorias, passo importante de um processo que se inicia com a seleção 

e organização das fontes documentais e que só se conclui, com sucesso, 

ao fim de leituras e releituras desses documentos. Sobre esse processo, 

realizado em diferentes momentos deste trabalho, afirmam Sá-Silva, 

Almeida e Guindani (2009, p. 12): 
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Construir categorias de análise não é tarefa fácil. Elas surgem, 

num primeiro momento, da teoria em que se apóia a 

investigação. Esse conjunto preliminar de categorias pode ser 

modificado ao longo do estudo, num processo dinâmico de 

confronto constante entre empiria e teoria, o que dará gênese a 

novas concepções e, por conseqüência, novos olhares sobre o 

objeto e o interesse do investigador. 

Como se observa, o processo de criação de categorias adequadas de 

análise de conteúdo de texto é crucial. Sobre esse processo, cabe dizer 

que a pretensa objetividade do trabalho de análise de conteúdo não se 

encontra na observância rígida de normas e procedimentos, até mesmo 

porque tal fixidez é incompatível com o trabalho de descobertas e 

redescobertas de unidades de análises profícuas em relação à atribuição 

de significados. A respeito da tarefa em questão, atente-se para a 

contribuição de Ludke e André (1986): 

Não existem normas fixas nem procedimentos padronizados 

para a criação de categorias, mas acredita-se que um quadro 

teórico consistente pode auxiliar uma seleção inicial mais segura 

e relevante. (...) Em primeiro lugar (...) faça o exame do material 

procurando encontrar os aspectos relevantes. Verifique se certos 

temas, observações e comentários aparecem e reaparecem em 

contextos variados, vindos de diferentes fontes e diferentes 

situações. Esses aspectos que aparecem com certa regularidade 

são a base para o primeiro agrupamento da informação em 

categorias. Os dados que não puderem ser agregados devem 

ser classificados em um grupo à parte para serem 

posteriormente examinados (p. 43) 

 As repetidas leituras dos documentos analisados confirmam a ideia de 

que não há significado único e expresso incontestavelmente no conjunto 

de dados; pode-se, ao invés, extrair e construir sentidos progressivamente 

mais refinados conforme o analista debruça-se mais e mais sobre ele, 

com a clareza de que tal processo possa estar, em certa medida, sempre 

inconcluso. 
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A descrição das categorias e dos procedimentos envolvidos na tarefa de 

sua criação encontra lugar na apresentação da análise do conteúdo dos 

documentos em foco neste estudo. Tais documentos, a seguir são 

apresentados, acompanhados das justificativas que pautaram sua 

escolha. 

 

3.3- Referenciais em foco 

Neste ponto da exposição sobre as opções metodológicas e 

procedimentos presentes no trabalho, abordam-se os referenciais 

colocados em foco na análise empreendida. Ao lado da menção a tais 

referenciais, apresentam-se elementos que justificam, especificamente, 

sua escolha. Vale dizer, por antecipação que, em seu conjunto, os 

referenciais foram selecionados por representarem, na perspectiva deste 

estudo e de alguma maneira, algum nível de operacionalização de 

políticas educacionais em vigor ao tempo em que se concebeu, produziu e 

aplicou os Cadernos de apoio e aprendizagem.  

Diz- se de tal operacionalização no sentido de que os referenciais em foco 

expressam algum grau de identidade às ações geradas por políticas 

educacionais que se apresentam em determinado cenário histórico, em 

suas vertentes- econômicas, sociais, políticas e culturais. Representam 

respostas a desafios presentes nesse cenário e concretizam prioridades 

nele definidas. 

Estão em foco de análise, neste estudo, os seguintes referenciais: 

a. Documentos oficiais 

• Parâmetros Curriculares Nacionais 

• Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem 



77 

 

b. Teses e dissertações produzidas na área de ensino Língua 

Portuguesa para Ensino Fundamental, no período de 2009-

2012. 

c. Cadernos de apoio e aprendizagem.  

3.3.1- Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados ao final da década de 

1990, destinaram-se a estabelecer diretrizes gerais, orientadoras das 

propostas curriculares que cada escola deveria estabelecer. Uma análise 

do impacto dessa publicação, dado seu alcance nacional e papel 

marcante como estimulador do debate em torno do ensino da Língua, faz-

se oportuna e oferece luz sobre como se deu a operacionalização das 

recomendações curriculares nacionais, no âmbito dos estados e 

municípios.  

Sobre esse documento oficial, informa Marcuschi (2004): 

 Mudança efetivamente grande, com perspectivas totalmente 

diferentes das instruções oficiais anteriores, surge, na última 

década do século XX, com um documento oficial do MEC... São 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. (p. 264) 

A mudança referida (que encontra ressonância na produção acadêmica da 

área e em outros documentos oficiais) caminhou na direção de enfatizar, 

como objetivo central do ensino da Língua Portuguesa, o desenvolvimento 

da competência comunicativa, tomada em sentido amplo, entre os 

usuários da língua. Assim, o que se espera alcançar “é o conhecimento 

lingüístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das 

práticas sociais comunicativas sociais mediadas pela linguagem”.  (Brasil, 

PCN, 1998, 5ª a 8ª, p. 19) 

Sob esse enfoque, o ensino mais apurado da língua ampliaria o acesso 

aos bens culturais, além das possibilidades de compreensão, reflexão e 

atuação do educando. Ao tratarem da questão, os PCN indicam: 
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O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, 

e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma 

comunidade lingüística, são condições de possibilidade de plena 

participação social. Pela linguagem, homens e mulheres se 

comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem 

pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, 

produzem cultura. (Brasil, PCN, 1998, 5ª a 8ª, p.19) 

Mais uma vez, há que se recorrer aos argumentos de Marcuschi (2004), 

ao reafirmar o valor do posicionamento oficial expresso nos PCN, em 

relação ao ensino da língua materna e em relação à possibilidade de a 

reflexão sobre tal posicionamento favorecer questionamentos e mudanças 

quanto ao papel da escola, conforme se lê em: 

Neste contexto, torna-se relevante frisar, até como forma de 

contraste, a posição maleável do documento oficial [PCNs] que 

inaugura nova e promissora perspectiva de ensino da língua, 

pelo menos na intenção. Pois é notório que a escola oficial, 

enquanto aparato educacional, no Brasil, sempre se apresentou, 

desde a Colônia, como guardiã da língua escrita 

padrão,
41

postulando a ideia de uma unidade lingüística nacional 

e, até, transnacional. A escola se arvorou em guardiã não só da 

língua, como de suas normas e de suas formas mais 

prestigiosas. (p.265) 

As mudanças nas posturas teóricas, aqui sugeridas, sustentam a 

proposição de metodologias de ensino da Língua Portuguesa inovadoras 

e parecem resultar da direção dos avanços obtidos pela pesquisa na área 

da Linguística e na área da Educação, gerando uma bibliografia que 

tratou, de forma renovada, temas que sempre se constituíram como focos 

de interesse de diversos profissionais. Fala-se aqui de alfabetização, 

leitura, gramática, produção textual, temas que estão (e estiveram, 

sempre) no centro das atenções dos profissionais de Letras, pedagogos, 

psicólogos. 

                                                        
41

 Grifo do autor. 
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 Entre os avanços mencionados, destaque-se o papel dos linguístas, que 

trouxeram força ao debate com os considerados tradicionalistas no ensino 

da Língua, vistos como ferrenhos defensores da transmissão das regras e 

conceitos trazidos pelas gramáticas tradicionais, bem como da exigência 

de sua observação estrita como sinal de competência no uso da língua.  

Tal postura torna-se alvo das críticas que denunciam a desconsideração 

do caráter dinâmico e multifacetado da língua, e a acusam de um 

descompasso histórico em relação a um momento de “democratização do 

ensino”, crítica que foi recebida com forte resistência, não apenas em 

razão de divergências de caráter teórico-acadêmico, mas principalmente 

entre os professores atuantes na educação básica, formados, em sua 

parcela numericamente mais expressiva, á luz da concepção mais 

tradicional. 

Para bem compreender essa resistência, deve-se constatar que as 

pesquisas e discussões em torno da Linguística (propulsores das 

reflexões fundantes de um posicionamento inovador) só ganharam espaço 

nas décadas finais do século XX, consoante confirmam as palavras de 

apresentação da área de Língua Portuguesa no documento em análise: 

A nova crítica do ensino de Língua Portuguesa, no entanto, só se 

estabeleceria mais consistentemente no início dos anos 80, 

quando as pesquisas produzidas por uma lingüística 

independente da tradição normativa e filológica e os estudos 

desenvolvidos em variação lingüística e psicolingüística, entre 

outras, possibilitaram avanços nas áreas de educação e 

psicologia da aprendizagem, principalmente no que se refere à 

aquisição da escrita. Este novo quadro permitiu a emersão de 

um corpo relativamente coeso de reflexões sobre a finalidade e 

os conteúdos do ensino de língua materna. (p.17-18) 

 Note-se até que a referida introdução da Linguística como disciplina nas 

matrizes curriculares dos cursos de formação de professores de língua 

data dos anos 60 do século XX. Portanto, à época da publicação dos 

PCN, a maior parcela dos professores atuantes em sala de aula não 
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contava, em seus currículos de formação, com elementos que 

sustentavam as concepções e propostas trazidas pela prescrição oficial. 

Já se mencionou uma consequência desse percurso formativo do 

professor, quando se tratou da resistência de muitos em rever concepções 

e perspectivas quanto ao ensino da língua materna na educação básica. 

Contextualizada a situação histórica e também o impacto advindo da 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, cabe a descrição do 

conjunto de categorias proposto para sua análise neste trabalho, 

lembrando que essa análise focaliza o papel desse documento na 

determinação das atuais concepções a ações relativas ao ensino de 

Língua Portuguesa, particularmente em termos do que é proposto na 

coleção Cadernos de apoio e aprendizagem.  

Do ponto de vista metodológico, as referidas categorias foram propostas a 

partir de sucessivas leituras do documento e de seus comentadores. São 

um conjunto que reflete o posicionamento oficial quanto a concepções e 

metodologias específicas para o ensino de Língua Portuguesa nos anos 

do Ensino Fundamental no Brasil. São elas: 

• Lugar destinado ao texto 

• Lugar destinado aos gêneros discursivos 

• Lugar destinado à oralidade 

• Lugar destinado ao ensino da gramática 

• Lugar destinado ao fenômeno da variação linguística. 

• Concepção de língua norteadora das proposições apostas no 

documento. 

A despeito do valor e alcance do documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais, nele estão reconhecidas fragilidades e limites para as 

proposições anunciadas, como se depreende em: 

 Muitas das sugestões oferecidas neste documento não 

pretendem ser originais; traduzem o esforço de registrar o que foi 

possível construir na reflexão didático-pedagógica sobre o 
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trabalho no terceiro e no quarto ciclo. Entretanto, sabe-se que 

muitos de seus pressupostos, quer de natureza didática, quer de 

natureza lingüística, não fizeram parte da formação inicial de 

muitos docentes. A formação de professores se coloca, portanto, 

como necessária para que a efetiva transformação do ensino se 

realize. Isso implica revisão e atualização dos currículos 

oferecidos na formação inicial do professor e a implementação 

de programas de formação continuada que cumpram não 

apenas a função de suprir as deficiências da formação inicial, 

mas que se constituam em espaços privilegiados de investigação 

didática, orientada para a produção de novos materiais, para a 

análise e reflexão sobre a prática docente, para a transposição 

didática dos resultados de pesquisas realizadas na lingüística e 

na educação em geral. (p. 67) 

O reconhecimento das fragilidades e limites indicados na citação acima 

não deve ser impeditivo de tomar o documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais como importante marco na direção do trabalho acadêmico e 

pedagógico dirigido ao ensino de Língua Portuguesa. 

3.3.2- Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem 

Desde a publicação do documento Parâmetros Curriculares Nacionais, 

muitas foram as “leituras” de seu conteúdo, assim como muitas também 

foram as propostas curriculares que vicejaram à sua luz.  De especial 

valor para este estudo é o documento Orientações Curriculares: 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem, que, como já mencionado 

em ponto anterior deste trabalho, deu sustentação à publicação dos 

Cadernos de apoio e aprendizagem.  

A análise que se segue pretende considerar sobre a presença e o 

alcance, nas Orientações Curriculares, dos mesmos elementos 

destacados nos Parâmetros, a saber: a concepção de língua que subjaz à 

proposta, o lugar reservado ao texto e às suas organizações- gêneros 

discursivos orais e escritos, bem como à gramática e ao fenômeno da 

variação linguística, no processo de ensino e aprendizagem da Língua 



82 

 

Portuguesa, com foco nos anos que constituem a etapa II do Ensino 

Fundamental42 da rede municipal de São Paulo.  Em outras palavras, o 

mesmo conjunto de categorias que enseja a análise dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais presta-se, também, à análise das Orientações 

Curriculares e isso se faz dessa forma em busca de verificar eventuais 

convergências ou divergências entre as proposições incluídas no 

conteúdo dos dois documentos em foco. 

Em acréscimo, no caso da análise do conteúdo do documento 

Orientações Curriculares, mais um aspecto deve ser estudado: a 

proposição das expectativas de aprendizagem. Esse estudo encontra 

razão não apenas para completude à análise do documento, mas também 

porque tais expectativas têm especial lugar na proposição das unidades e 

atividades que compõem os Cadernos de apoio e aprendizagem.  

3.3.3- Teses e dissertações produzidas na área do ensino de Língua 

Portuguesa, no período 2009-2012 

Neste ponto do estudo, pretendeu-se mapear um recorte da produção 

acadêmica, tal como está organizada no Banco de Teses do Portal 

CAPES43, com foco de interesse nos estudos relacionados ao ensino de 

Língua Portuguesa. Assim, estabeleceu-se que o acesso a esse recorte 

da produção acadêmica na área far-se-ia por meio de levantamento sobre 

a produção discente realizada nos programas de pós-graduação 

(privilegiadamente programas das áreas de Educação, Língua Portuguesa 

e Literatura).  

Pretendeu-se observar se os estudos acadêmicos analisados traduzem (e 

em que medida o fazem) as críticas que se têm colocado a propósito das 

ações pedagógicas envolvidas no ensino do componente curricular de que 

se trata aqui, bem como em que medida diretrizes curriculares, tais como 

as definidas nos documentos oficiais focalizados (Parâmetros Curriculares 

                                                        
42

 Em razão do foco estabelecido para este estudo, o documento em análise, aqui referido, será 

sempre a versão destinada a essa etapa do Ensino Fundamental. 
43

 CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior). Ver 

www.capes.gov.br. 
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Nacionais e Orientações Curriculares) refletem-se nos documentos 

acadêmicos analisados e nos resultados obtidos pelos pesquisadores que 

empreenderam esforços para a produção de conhecimento relevante 

sobre o tema.  

Em palavras talvez mais claras, a leitura e a análise dos resumos colhidos 

no Banco de Teses da CAPES buscaram desvelar indicadores relativos a 

pressupostos norteadores do ensino de língua portuguesa no Brasil, seja 

no plano descritivo, seja no plano prescritivo ou sugestivo. De modo 

específico, buscou-se, de um lado, encontrar referências aos elementos 

destacados na análise dos documentos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Orientações Curriculares, na suposição de que, desse modo, 

é possível verificar se há alinhamentos entre tais prescrições e a parcela 

específica da produção acadêmica hoje desenvolvida, nos programas de 

pós-graduação,  na área do ensino da Língua portuguesa. De outro lado, 

buscou-se também encontrar as mesmas referências e seus possíveis 

alinhamentos nesse recorte da produção acadêmica como subsídio de 

análise das unidades e atividades propostas na coleção Cadernos de 

apoio a aprendizagem. 

Quanto à abordagem do que se definiu como recorte da produção 

acadêmica na área do ensino de Língua Portuguesa para os anos do 

Ensino Fundamental, não houve a pretensão de se esgotar o tema, mas 

tão somente realizar uma aproximação do chamado estado da arte, tal 

como esse conceito metodológico é proposto por Ferreira (2002): 

(...) um conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela 

denominação “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 

comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 

acadêmica em diferentes campos do conhecimento.(...) Também 

são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 

sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas 

que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 
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conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. 

(p.258) 

A escolha pelo objeto desta aproximação - Banco de Teses do Portal da 

CAPES - está relacionada à segurança que provém do suporte em que se 

assentam resumos das teses e dissertações defendidas desde os anos 

finais da década de 80, assim abrangendo um espectro temporal 

adequado e suficiente para as pretensões de análise propostas neste 

trabalho. Além disso, as informações que alimentam o Banco são 

fornecidas pelos próprios programas de pós-graduação, que, desse modo, 

se responsabilizam por manter a atualização necessária no que há de 

mais relevante na produção científica / acadêmica do país. 

A leitura de resumos, ao menos como primeira abordagem da área de 

estudo, parece também ser proveitosa: trata-se de textos de um único 

gênero textual ou discursivo da esfera acadêmica. A relativa estabilidade 

que nos permite reunir textos sob a égide de determinado gênero está 

sobremaneira presente no caso, seja pelo conteúdo temático (filtro 

seletivo utilizado), pela estrutura composicional (objetivo, referencial 

teórico, metodologia empregada, resultados obtidos e conclusões 

possíveis- elementos sempre presentes e concisamente expostos, como é 

próprio do gênero em questão), pela objetividade da linguagem e pela 

finalidade que marca as condições de produção desse tipo de texto. Como 

é próprio da esfera de circulação em questão- esfera acadêmica-, os 

documentos recuperados favorecem a intertextualidade, ou seja, o diálogo 

intra e inter áreas de estudo. 

Na leitura e análise desses resumos, não se pretendeu reconstruir 

linearmente a história da produção da área do “ensino da Língua 

Portuguesa”. Nem mesmo se pode ter a ilusão de uma caminhada em 

direção a uma história mais verdadeira do que outra já construída e 

relatada.  Há que se ter claro que tal reconstrução não é sequer possível, 

pois cada leitor-analista emprestará sentidos diversos, em algum grau, 

aos textos. Melhor do que buscar a pretensa neutralidade, que nem 
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mesmo a esfera acadêmica alcança, é ter claros os pressupostos que 

movem a leitura e a análise e, por tal clareza, legitimá-las. 

A CAPES disponibiliza ferramenta de busca e consulta, por via de 

palavras-chave, que permite a pesquisa por autor, assunto, além da 

instituição, nível (mestrado ou doutorado) e ano base para a pesquisa. 

Assim, a opção de busca e pesquisa, de imediato, excluiu os filtros “autor” 

e “instituição”, visto que não se prestavam ao presente estudo, definindo-

se que a busca de documentos no Banco de Teses dar-se-ia pelo 

assunto, nível (mestrado, doutorado ou profissionalizante) e ano base. 

Neste ponto, torna-se relevante comentar sobre a definição das palavras-

chave empregadas, assim como sobre a extensão e a precisão das 

possibilidades de busca oferecidas pela ferramenta. Para tal definição, 

algumas tentativas foram realizadas e consideradas em seu valor. Fixado, 

como ponto de partida para teste, o ano base 2010, examinou-se, 

inicialmente, a expressão “língua portuguesa”, fazendo uso do filtro “todas 

as palavras” para o quesito “assunto”. A seguir, mantidos os mesmos 

critérios de busca, testou-se nova expressão (“ensino de língua 

portuguesa”), de modo a aproximar a busca do objeto de interesse deste 

trabalho.  

Os seguintes resultados (em número de documentos recuperados) foram 

obtidos: 

Ano base- 2010/ 

Nível 

Número de documentos recuperados (palavras-

chave: Língua Portuguesa) 

Mestrado 285 

Doutorado 77 

Profissionalizante 8 
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Ano base- 2010/ 

Nível 

Número de documentos recuperados (palavras-

chave: ensino de Língua Portuguesa) 

Mestrado 146 

Doutorado 36 

Profissionalizante 4 

Ainda em busca da necessária precisão, duas novas buscas foram 

realizadas, fazendo-se uso das mesmas expressões como palavras-

chave, mas elegendo o filtro “expressão exata”.  

A seguir estão apresentados os resultados encontrados: 

Ano base- 2010/ 

Nível 

Número de documentos recuperados (palavras-

chave: Língua Portuguesa/ expressão exata) 

Mestrado 277 

Doutorado 68 

Profissionalizante 7 

 

Ano base- 2010/ 

Nível 

Número de documentos recuperados (palavras-

chave: ensino de Língua Portuguesa/ expressão 

exata) 

Mestrado 41 

Doutorado 8 

Profissionalizante 0 

Como se percebe, não apenas a definição das palavras-chave, mas 

também os filtros de busca interferem na precisão e na extensão 

alcançada na pesquisa. Quando o filtro é “todas as palavras”, os 

documentos recuperados contêm todos os vocábulos que compõem a 

expressão, mesmo que dispersos no texto. Ao utilizar o filtro “expressão 

exata”, a pesquisa destaca os documentos em que ela aparece 

rigorosamente como foi informada pelo pesquisador. Desse modo, mais 

precisa torna-se a busca, quando se elege o filtro “expressão exata”, ainda 
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que tal decisão acarrete, em consequência, redução no número de 

documentos recuperados.  

Valorizando o critério da precisão, optou-se pelo recorte oferecido pela 

busca da expressão exata “ensino de Língua Portuguesa”. O ano base 

selecionado, mais uma vez, foi 2010, nos níveis “mestrado” e “doutorado” 

e “profissionalizante”, completando-se a pesquisa em percurso temporal 

regressivo até 2009, para contemplar a produção acadêmica publicada no 

período que imediatamente antecedeu e ao longo daquele em que se 

produziu a coleção Cadernos de apoio e aprendizagem. O trabalho de 

recuperação e análise dos documentos definidos como representativos da 

produção acadêmica estendeu-se, em progressão temporal, até 2012, 

último registro contido no Banco de Testes quando se atingiu o tempo 

estabelecido para encerrar as consultas (junho de 2013). 

Na primeira abordagem, referente ao ano base 2010, 41 dissertações de 

mestrado e 8 teses de doutorado foram selecionadas.  A simples e 

primeira leitura desses resumos já permitiu o descarte de 20 trabalhos (4 

em nível de doutorado e 16, de mestrado) incluídos nos resultados da 

busca a despeito da maior precisão definida na amplitude do filtro 

escolhido ( “expressão exata”: ensino de Língua Portuguesa). A título de 

exemplo e justificativa desse largo critério de descarte44, foram excluídos 

do corpus de análise aqueles trabalhos cujo escopo passava distante do 

foco de interesse definido. São exemplos de trabalhos “descartados” 

aqueles que, centralmente, estudaram  educação especial, educação não 

formal, ensino técnico, formação inicial ou continuada de professores, 

ensino a distância, imagem social, comprometimento e auto-imagem do 

professor.  

Dessa forma, os trabalhos dedicados a iniciativas de ensino da Língua 

Portuguesa para sujeitos portadores de necessidades especiais não foram 

objeto de análise, decisão que se estendeu aos trabalhos que 

privilegiaram como objeto de estudo a educação profissionalizante. Sobre 
                                                        
44

 Além desses critérios, um, bastante objetivo, foi aplicado: não foram considerados para análise 

os documentos apresentados, no Banco de Teses, de forma incompleta. 
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os últimos cabe dizer que, embora alguns sistemas de ensino ofereçam, 

de forma concomitante, o ensino médio e o ensino técnico 

profissionalizante, é possível especular que, nesses casos, o ensino da 

Língua Portuguesa tenha peculiaridades que pudessem desviar o foco 

norteador da análise pretendida.   

Os trabalhos que trataram da formação inicial do professor, estudando as 

matrizes curriculares do curso de Letras também foram descartados por 

se considerar que estão afetos a uma linha de pesquisa bastante 

específica e, de certo modo, um tanto afastada dos interesses centrais 

deste trabalho. Também aqueles que focalizaram modalidades “especiais” 

de ensino, como a Educação a distância, foram excluídos por se 

mostrarem peculiares e muito diversos (em relação ao objeto de interesse 

deste estudo) quanto às práticas pedagógicas e educativas. 

Completo o recorte para o ano base 2010, e com base nos mesmos 

critérios de busca, novas consultas ao Banco de Teses foram realizadas 

de modo a obter, como resultado final quanto ao número de documentos 

recuperados, o que está expresso no Quadro 5, a seguir: 

 

Ano base de  
pesquisa  

          Número de documentos recuperados por nível 
mestrado                            doutorado                profissional 

2009 54 9 0 

2010 41 8 0 

2011 42 10 0 

2012 68 14 1 

                  Quadro 545: Número de documentos recuperados por nível a cada ano 

Os documentos selecionados forma submetidos, a seguir, aos critérios de 

descarte, para assim atingir o corpus final de pesquisa, em números 

apresentados quanto aos documentos analisados no Quadro 6: 
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Ano base de 
pesquisa 

Número de documentos analisados por nível 
mestrado                            doutorado                profissional 

2009 22 5 0 

2010 25 6 0 

2011 16 5 0 

2012 31 4 1 

                  Quadro 646: Número de documentos analisados por nível a cada ano 

Da maneira descrita constituiu-se a amostra de textos que seriam 

submetidos à análise, tomando-os como representativos e pertinentes aos 

objetivos do estudo. Totalizou-se, para análise, o número de 115 

documentos, sendo 94 documentos de mestrado, 20 documentos de 

doutorado e apenas 1, no nível profissionalizante. 

Seguiu-se, então, o trabalho de análise dos resumos- aqui tomados como 

unidades de análise- com vistas à proposição de categorias. Para tanto, 

tornou-se imprescindível recorrer às contribuições teóricas de Apple, um 

dos mais importantes teóricos da Educação nos anos do século XX. 

Embora os educadores procurem de maneira consistente 

argumentar que são “científicos”, se referindo ao status 

“científico” (ou técnico)- e, portanto, neutro de sua atividade-, 

para assim dar legitimidade a ela, ignoram o fato de que boa 

parte da pesquisa está sendo hoje fortemente criticada pelo 

apoio dado a pressuposições e a instituições burocratizadas (...). 

Por ser a primeira instituição pela qual os indivíduos passam a 

tornar-se adultos “competentes”, a escola dá às crianças poucas 

escolhas quanto aos meios pelos quais são designadas a 

determinados papéis na sociedade. (...) a terminologia “científica 

neutra” atua como um verniz que encobre esse fato e, assim, 

torna-se mais ideológica do que útil. (APPLE, 2006, p. 178) 

A clareza da afirmação acima orientou a categorização e a análise dos 

textos que resumem e (para efeitos deste estudo) representam um 

significativo recorte na produção acadêmica científica na área do ensino 

da Língua Portuguesa para os anos do Ensino Fundamental. A proposição 
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das categorias de análise pretendeu contemplar aspectos significativos- e 

não exaustivos- da área que se desejou mapear: em outras palavras, 

categorias representativas do foco e do valor estimado de cada estudo, 

tendo por referência a já citada análise de documentos oficiais. Objetivou-

se avaliar a incidência de tais categorias por se considerar que pudessem 

revelar uma orientação metodológica proposta para o ensino da língua 

materna no Brasil, além ancorar hipóteses sobre o valor heurístico do que 

se tem produzido. Há que se estabelecer que a categorização constitui-se 

em primeira etapa de análise, no bojo de uma metodologia que inclui, em 

sequência, a descrição e interpretação como etapas igualmente 

essenciais. 

 No caso do presente estudo, a manifestação do autor da tese ou 

dissertação analisada foi tomada como expressão de seu interesse em 

comunicar, se forma objetiva e sintética, o caminho percorrido e os 

resultados obtidos, isto é, uma perspectiva que coloca foco sobre o valor 

informacional dos textos. 

 Estabeleceu-se, assim, com base em critério semântico, o que aqui se 

denomina categorias temáticas de análise, a saber: 

• Explicitação de interesse em determinada frente de ensino em LP 

• Explicitação de material específico eleito para análise 

• Explicitação de objetivos do estudo 

• Explicitação do campo de “valor” ou contribuição oferecida pelo 

estudo 

Tendo se explicitado que o critério da significação definiu a proposição 

das categorias mais gerais de análise, vale dizer de sua paralela 

sustentação em expectativas anteriores, quer sejam estas intrínsecas às 

características do texto acadêmico, quer sejam fundadas nas tradições 

relativas ao ensino de língua materna no Brasil. Em qualquer dos casos, 

há que se ter claro que a proposição das categorias não esteve 

acompanhada de qualquer intenção de fixidez, pois que se tem como 

evidente a impossibilidade de tratar o discurso (até mesmo o acadêmico) 
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como passível de classificações que desconsiderem a permeabilidade de 

fronteiras, com a consequente (e provável) intersecção de conteúdos.  

Sobre a necessidade de relativização de fronteiras categoriais no estudo 

da linguagem, assim se posiciona Neves (2012):  

Trata-se de uma noção que implica olhar as entidades da língua 

de um modo que não apenas reconheça a fluidez no 

estabelecimento e na definição de categorias, mas, mais que 

isso, que tome como foco os deslizamentos categoriais e suas 

implicações. Isso implica aceitá-los, sim, como perturbadores das 

sistematizações rígidas, mas, ao mesmo tempo, significa avaliá-

los como garantidores de uma proposição mais fiel e segura, 

mais real e sustentável do sistema da língua, em cada momento 

de sua organização e/ou reorganização. (p. 55)   

Dito assim, passa-se à indicação do valor semântico de cada categoria, de 

modo a estabelecer a área de significação por onde transita a análise dos 

textos acadêmicos selecionados, tendo-se em conta que essa definição é 

orientada pelo contexto deste estudo e por relações que se podem 

estabelecer entre as categorias propostas e outros parâmetros de análise. 

A primeira das categorias supramencionadas - explicitação de interesse 

em determinada frente de ensino em LP- tem sua indicação orientada na 

tradicional especificidade que muito marcou o ensino da língua (e ainda 

nele se mostra presente): gramática, leitura, produção de texto... Com 

outras palavras: estudo de normas linguísticas, literatura, redação... Ou, 

com “ares mais ainda renovados”: análise linguística, gêneros textuais, 

análise do discurso... Vale dizer que as expressões não designam, 

necessariamente, possibilidades reais de renovação e ganhos no que se 

refere à formação linguística do usuário da língua. Parece até provável 

que resultem de perspectivas tradicionalmente assentadas em questões 

alheias e externas ao estudo e ensino da Língua Portuguesa.  

Quanto à segunda categoria, trata-se de menção própria ao que se exige 

do texto acadêmico. Por seu caráter indicativo, um resumo de tese ou 
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dissertação deve permitir que o leitor tenha ideias precisas sobre o escopo 

do trabalho desenvolvido, para o que contribui, decisivamente, a 

explicitação do objeto estudado, ou seja, do material específico eleito para 

análise. 

Da mesma maneira, o texto acadêmico deve, desde logo, explicitar os 

objetivos pretendidos com a realização do estudo que lhe deu origem, de 

modo a oferecer, ao leitor, critérios de consideração sobre o alcance da 

apreensão do problema, ou seja, da avaliação possível da resposta 

encontrada para o problema que deu origem ao estudo. 

Quanto à explicitação do campo de “valor” ou contribuição oferecida pelo 

estudo, pretende-se considerar a contribuição- no plano do 

desenvolvimento dos diferentes ramos do pensamento técnico ou teórico 

em Educação (ensino da Língua Portuguesa) e/ou no plano da aplicação e 

da responsabilidade social- expressa ou passível de intelecção no texto 

acadêmico. 

Definidas as categorias primeiras de análise, procedeu-se às necessárias 

e sucessivas releituras dos resumos selecionados. O procedimento 

permitiu que cada categoria identificada fosse desdobrada em 

subcategorias, resultantes de um processo construtivo que não se definiu 

“a priori”, como, aliás, também ocorreu nos demais processos de 

proposição de categorias de análise levados a efeito em outras etapas do 

presente estudo. Segue-se a listagem das subcategorias47 elencadas: 

• Explicitação de interesse em determinada frente de ensino em LP 

� Manifestação de interesse em frente de ensino 

o Leitura e produção de texto 

o Leitura 

o Produção de texto 
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 Note-se que as subcategorias não se pretendem mutuamente exclusivas. A título de justificativa e 

exemplo, pode-se lembrar que um mesmo estudo pode tomar diversos tipos de material (por vezes, 

inclusive, complementares) como objeto de interesse. 
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o Oralidade  

o Análise linguística/ gramática 

o Literatura  

o Gênero(s) específico(s) 

o Gêneros textuais em geral 

� Ausência de manifestação de interesse em frente de ensino 

• Explicitação de material específico eleito para análise 

� Didático 

� Texto literário 

� Textos não escolares 

� Textos escolares 

� Pensamento de autor específico 

� Documento prescritivo de orientação curricular 

� Prática pedagógica 

• Explicitação de objetivos do estudo 

� Concepção teórica: identificar/ discutir /validar/propor 

� Concepção metodológica: identificar/ discutir /validar/propor 

� Prática pedagógica: identificar/ discutir /validar/propor 

• Explicitação do campo de “valor” ou contribuição oferecida pelo 

estudo 

� Teórico 

� Metodológico 

� Pedagógico 

� Histórico/ político 

� Social 

Assim estabelecidas e elencadas as categorias, providenciou-se um 

exemplo da análise a se realizar neste estudo. A escolha do texto a servir 

de modelo/teste procurou ser aleatória, evitando-se uma busca que 
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pudesse tender à demonstração de validade de uma ou outra das 

categorias, ou mesmo ainda de seu conjunto. Desse modo, o texto 

escolhido para esta etapa foi o primeiro mencionado na lista de 

dissertações de mestrado confeccionada a partir dos documentos 

recuperados no Banco de Teses da CAPES, para o ano de 2010, 

conforme os filtros de busca já considerados, aplicados os critérios de 

exclusão também já expostos. 

O referido trabalho dissertativo tem por título “Análise de materiais 

didáticos na perspectiva da educação linguística”, apresentado por 

Adriano de Oliveira Carvalho, em julho de 2010, na PUC-SP, na área de 

Letras e vinculado à linha de pesquisa Leitura, escrita e ensino de Língua 

Portuguesa. O resumo deste trabalho encontra-se reproduzido no Anexo 

II, para que se possa aferir a validade da análise empreendida. 

A leitura do texto permitiu a expressa identificação do interesse do autor 

em estudar o ensino da língua a partir de frentes de ensino 

tradicionalmente estabelecidas: leitura e produção textual (como focos 

principais) e gramática (como foco secundário). A definição do material de 

estudo – o livro didático- também remete às mais tradicionais escolhas, 

pois que se constitui a mais comum das ferramentas de trabalho do 

professor e do aluno no processo de aprendizagem da língua materna. 

Nesta constatação está também implícita a orientação do estudo em 

direção aos objetivos pretendidos e ao valor da contribuição oferecida, 

ambos no âmbito da identificação e da avaliação das práticas 

pedagógicas empregadas nas atividades de ensino da língua. 

O exemplo de análise demonstrou adequação e suficiência do conjunto de 

categorias, para fins do trabalho que se pretendeu realizar e a cujos 

objetivos já se fez alusão. 

 O percurso que se seguiu em relação ao recorte da produção acadêmica 

foi o de analisar os textos selecionados, em busca de um contato com a 

produção acadêmica recente na área de ensino de Língua Portuguesa e 

suas interfaces mais evidentes, o que promoveu importante aproximação 
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em relação ao estado da arte na área do ensino da Língua Portuguesa no 

Brasil.  

Ficou suposto que essa análise permitiria verificar relações entre as 

proposições expressas nos documentos curriculares oficiais, os focos de 

interesse dos pesquisadores/educadores e os resultados obtidos nos 

estudos. Em sequência, buscou-se o cotejamento entre tais relações e o 

material foco deste trabalho- Cadernos de apoio e aprendizagem- se e 

como nele se manifestam. 

Os resultados dessa análise apresentam-se em capítulo posterior deste 

estudo. 

3.3.4- Cadernos de apoio e aprendizagem 

Em seção anterior, neste capítulo, já foram expostos os aspectos que 

definiram a concepção, a produção, além de características que 

conformaram o produto final – a coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem, enquanto objeto do presente estudo. Ao colocar 

novamente em foco esse objeto, pretende-se acrescentar algo sobre 

como se desenvolveu, especificamente, a sua análise. 

Em primeira instância, a coleção é analisada sob a ótica do conjunto de 

documentos focalizados e já mencionados. O conjunto de categorias 

proposto para a análise do conteúdo dos documentos oficiais (Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Orientações Curriculares: Proposição de 

Expectativas de aprendizagem) foi aplicado ao material que compõe a 

coleção, em seu conjunto. Reafirme-se aqui o objetivo dessa análise: a 

coleção Cadernos de Apoio e Aprendizagem responde, em suas 

propostas metodológicas e nos conteúdos abordados, de maneira 

aderente às recomendações contidas nos documentos oficiais? A adesão, 

se observada, é patente ou latente?  

Os percursos de interesses teóricos e práticos manifestos na produção 

acadêmica focalizada encontram ressonância na coleção? As tendências 
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observadas nas pesquisas estão presentes no material desenvolvido? De 

maneira explícita? 

O objeto de estudo é, ainda, analisado sob um segundo enfoque. Neste 

caso, um conjunto de volumes aplicados foi tomado como foco de leitura e 

observação. A partir dos registros contidos nesses volumes, procedeu-se 

a uma nova vertente de análise em que se colheram indicações sobre 

como se deu a introdução do material Cadernos de apoio e aprendizagem 

na sala de aula, com possíveis inferências sobre seu valor na formação 

dos alunos e na prática docente cotidiana. Destaque-se que tais 

inferências estão fundadas nos registros contidos no material coletado, 

mas não apenas neles, pois que, para os fins a que se prestam, a 

ausência de registros também se torna importante. Assim, no ponto da 

análise a que se refere aqui, “escrito” e “não escrito” têm importante 

significado a ser extraído. 

Desse modo, igual importância atribui-se à possibilidade de análise do 

material aplicado, com os registros do aluno e os indícios (possivelmente 

neles revelados) das ações pedagógicas levadas a efeito pelo professor 

no cotidiano da sala de aula. O exercício dessa análise pretende dar lugar, 

no âmbito deste trabalho, à voz dos protagonistas do processo educativo- 

(protagonistas porque potencialmente capazes de dar direção a tal 

processo e de nele interferir de maneira ativa), discutindo limites, 

possibilidades, realidades e perspectivas implícitas e explícitas em 

iniciativas pedagógicas e educacionais, como a que deu origem aos 

Cadernos. Na medida em que a concepção de currículo envolve a prática 

educativa, não é de menor importância a consideração desta a partir de 

seus sujeitos. Afinal, (...) o conteúdo do currículo é uma construção social. 

(GIMENO SACRISTAN, 2000, p. 49). 

Resta dizer sobre quantos são os volumes sobre os quais se realiza a 

análise acima descrita e sobre como se deu sua seleção. Ao dizer dos 

fatores que sensibilizaram esta autora para este empreendimento, 

descreveu-se o contato com alunos recém egressos de escolas públicas 
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municipais que, à época, candidatavam-se ao recebimento de bolsas de 

estudo para o ensino médio em tradicional instituição educacional privada 

de São Paulo. 

O processo seletivo para atribuição dessas bolsas compõe-se de etapas 

diversas e sucessivas. Escolas municipais do entorno do colégio são 

convidadas a indicar alunos que, por mérito e manifestação de interesse, 

são potenciais candidatos a tais bolsas de estudos. Inscritos, são 

submetidos a provas objetivas e dissertativas, com vistas à identificação 

de seu repertório quanto ao domínio dos conteúdos básicos trabalhados 

no Ensino Fundamental. As mesmas provas visam à seleção daqueles 

que se apresentam com repertório próximo dos já matriculados, 

favorecendo sua possível e futura inserção, com sucesso, nos 

grupos/turmas regulares da escola. 

Os melhores classificados são chamados para uma entrevista48, quando a 

direção da escola expõe sobre as concepções filosóficas e pedagógicas 

que orientam o trabalho educativo na instituição. Nessa ocasião, também 

são clarificadas a carga horária, os componentes curriculares e as 

exigências disciplinares regimentais.  

Feita a exposição, são ouvidos o aluno e sua família. Diálogos são 

estabelecidos em torno de hábitos de lazer, hábitos de estudo, áreas de 

interesse acadêmico e social, preferências, perfis... O que se pretende, 

mais uma vez, é favorecer a inserção dos alunos em seus (possíveis) 

grupos, seu acolhimento e desenvolvimento, com brevidade, de forte 

sentimento de pertencimento dos jovens nos grupos. 

Foi nessa etapa do processo seletivo, que se deu em dezembro de 

201049, que os alunos trouxeram impressões informais sobre os Cadernos 

de apoio e aprendizagem- Língua Portuguesa.  Entre os dez alunos 

selecionados e matriculados no colégio, seis atenderam o pedido desta 
                                                        
48

 Para a entrevista de seleção dos alunos bolsistas é exigida a presença de pelo menos um de 

seus responsáveis legais. 
49

 Em dezembro de 2010 completava-se a primeira aplicação dos Cadernos de apoio e 

aprendizagem (dois volumes, a observar-se o calendário previsto pela SMESP. 
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autora e entregaram seus volumes (I e II) para a análise pretendida neste 

trabalho, que, à época, começava a delinear-se. Um sétimo aluno referiu 

não ter tido contato com o segundo volume da coleção de Língua 

Portuguesa e entregou apenas um volume (o primeiro), que foi recebido a 

título de eventual possibilidade de trazer dados complementares à análise 

do conjunto anterior. 

Na mesma linha de complementaridade, o agora volume único (aplicado 

em 2012) foi entregue a esta autora por aluno ingressante no colégio em 

2013, sob as mesmas condições descritas para os anteriores. 
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Capítulo 4 

O “pronunciamento” dos referenciais analisados 

 

Descritos o objeto de estudo, os documentos em foco, os procedimentos de 

trabalho empreendidos e as opções metodológicas, é hora de apresentar, uma a 

uma, as análises desenvolvidas e que dão corpo a este trabalho.  

 

4.1- Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): vozes patentes e latentes 

Apresentam-se, a seguir, os resultados da análise de conteúdo do documento 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), levada a efeito pela via de aplicação 

do conjunto de categorias estabelecidas e mencionadas no capítulo III. De forma 

geral, é possível afirmar que o documento não se furta a apresentar elementos 

propositivos para o ensino da Língua Portuguesa. Entre estes, e em razão dos 

objetivos deste estudo, merecem especial destaque os elementos propositivos 

expressos no documento quanto ao lugar destinado ao texto, aos gêneros 

discursivos, à oralidade, ao ensino da gramática, ao fenômeno da variação 

linguística e à concepção de língua norteadora de suas proposições, conforme 

se segue: 

d. Lugar destinado ao texto. 

Um novo lugar é destinado ao texto, que passa a ser o objeto central de ensino 

(em lugar de fragmentos, frases ou palavras soltas ou de pretexto para o trato 
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simplista de questões gramaticais). Na pagina 20 do documento PCN (1998), lê-

se:  

O produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo 

significativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto, uma seqüência 

verbal constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a 

partir da coesão e da coerência. Em outras palavras, um texto só é um 

texto quando pode ser compreendido como unidade significativa global. 

Caso contrário, não passa de um amontoado aleatório de enunciados. 

E, sobre o assunto, completa-se o argumento, quando se lê, no mesmo 

documento, que 

(...) não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino 

as que decorrem de uma análise de estratos-letras/fonemas, sílabas, 

palavras, sintagmas, frases- que, descontextualizados, são normalmente 

tomados como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a 

competência discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do 

ensino só pode ser o texto
50

. (p. 23) 

Como implicação tem-se que a compreensão textual não é alcançada por via de 

aproximação formal de suas unidades constituintes- períodos, frases, palavras, 

fonemas... - mas na compreensão do evento comunicativo social, cultural e 

politicamente situado. 

e. Lugar destinado aos gêneros discursivos. 

 Os textos são produtos sociais e históricos e, em sua estrutura composicional, 

estilo e conteúdos temáticos, trazem marcas dessa determinação e apresentam-

se com certo grau de estabilidade. Assim organizam-se os gêneros 

discursivos, que, em ampla variedade, circulam socialmente e devem ocupar a 

centralidade do trabalho com a língua portuguesa em sala de aula. Ilustra-se 

essa proposição com o seguinte excerto: 

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 

intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 

discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros 

                                                        
50

 Grifos nossos. 
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são, portanto, determinados historicamente, constituindo formas 

relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. (...) 

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que 

compartilham características comuns, embora heterogêneas, como 

visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte
51

 

comunicativo, extensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo 

em número quase ilimitado.    (Brasil, PCN, 1998, 5ª a 8ª, p. 21-22) 

Vinculam-se, de modo claro, os elementos a e b (acima), pois se o texto toma o 

papel de unidade de ensino e todo o texto organiza-se em determinado gênero, 

depreende-se que deve ser este- o gênero- a unidade central geradora das 

ações relativas à aprendizagem da Língua Portuguesa. Ao substituir o foco de 

ensino, deslocando-o das unidades isoladas- frases, termos, palavras, 

fonemas,... - para eventos discursivos plenos de sentido- textos ou gênero 

socialmente estável e reconhecido- amplia-se a concepção de língua para algo 

bastante mais significativo do que um conjunto de expressões quase que 

aleatoriamente reunidas. 

f. Lugar destinado à oralidade. 

Legitima-se a oralidade como objeto essencial do conhecimento a ser 

construído na escola, especialmente aquele exigido para a participação em 

situações públicas próprias à prática cidadã. Antes relegada ao papel de 

ferramenta secundária de aproximação de conteúdos variados, a partir das 

indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a tarefa de incluir textos 

orais como objetos de ensino em Língua Portuguesa está explicitamente 

recomendada em: 

(...) nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se 

colocam fora dos muros da escola- a busca de serviços, as tarefas 

profissionais, os encontros institucionalizados, a defesa de seus direitos e 

opiniões- os alunos serão avaliados (em outros termos, aceitos ou 

discriminados) à medida que forem capazes de responder a diferentes 

                                                        
51

 Nota do documento original: Suporte ou portador refere-se a livro, jornal, revista, fita cassete, CD, quer dizer, a 

artefatos gráficos, magnéticos ou informatizados onde os textos são publicados. 
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exigências de fala e de adequação às características próprias de 

diferentes gêneros do oral. (...) 

Dessa forma, cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no 

planejamento e realização de apresentações públicas (...). Trata-se de 

propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de 

fato, pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como 

mais apropriado para todas as situações. A aprendizagem de 

procedimentos apropriados de fala e de escuta, em contextos públicos, 

dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-

la. (p. 25) 

g. Lugar destinado ao ensino da gramática. 

 

A seleção de textos para o ensino da língua materna já não mais deve ser 

orientada pela busca de um pretexto para o ensino da gramática. Essa 

proposição se justifica por se tomar como suposta a situação em que, quando 

tomados como pretexto, tais objetos de ensino ficam relegados a uma condição 

distante e descontextualizada de sua produção e recepção. Ao invés, propõe-se 

o ensino da gramática articulado às práticas sociais de linguagem: 

Assim, não se justifica tratar o ensino gramatical desarticulado das 

práticas de linguagem. É o caso, por exemplo, da gramática que, 

ensinada de forma descontextualizada, tornou-se emblemática de um 

conteúdo estritamente escolar, do tipo que só serve para ir bem na 

prova e passar de ano.(...) Em função disso, discute-se se há ou não 

necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a 

questão verdadeira é o que, para que e como ensiná-la.
52

 (Brasil, PCN, 

1998, 5ª a 8ª, p.28) 

As respostas a essas questões não são simples, mas estão anunciadas nos 

mesmos PCN:  

O que deve ser ensinado não responde às imposições de organização 

clássica de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que 

precisam ser tematizados em função das necessidades apresentadas 

pelos alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de textos. O 

modo de ensinar, por sua vez, não reproduz a clássica metodologia de 
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definição, classificação e exercitação, mas corresponde a uma prática 

que parte da reflexão produzida pelos alunos mediante a utilização de 

uma terminologia simples e se aproxima, progressivamente, pela 

mediação do professor, do conhecimento gramatical produzido. Isso 

implica, muitas vezes, chegar a resultados diferentes daqueles obtidos 

pela gramática tradicional, cuja descrição, em muitos aspectos, não 

corresponde aos usos atuais da linguagem, o que coloca a necessidade 

de busca de apoio em outros materiais e fontes.
53

 (p.29) 

h. Lugar destinado ao fenômeno da variação linguística. 

Sob uma perspectiva dinâmica, torna-se inevitável dar lugar ao fenômeno da 

variação linguística (em suas múltiplas possibilidades - variedade padrão, 

técnica, social, etária, entre tantas) e trazê-lo para o contexto escolar. Trazer 

esse fenômeno para o contexto escolar tem direta implicação na prática 

pedagógica cotidiana, em especial no que se refere ao modo de tratar o “erro” 

produzido ou reproduzido nas manifestações linguísticas dos vários atores 

presentes naquele cenário. Para além, ao considerar legítimas tais 

manifestações, abre-se o leque de sua análise, substituindo comportamentos 

discriminatórios por considerações acerca de sua adequação à situação 

comunicativa específica. Confirma-se tal implicação por meio da leitura das 

afirmações que se seguem: 

Frente aos fenômenos da variação, não basta somente uma mudança 

de atitudes; a escola precisa cuidar para que não se reproduza em seu 

espaço a discriminação lingüística. Desse modo, não pode tratar as 

variedades lingüísticas que mais se afastam dos padrões estabelecidos 

pela gramática tradicional e das formas diferentes daquelas que se 

fixaram na escrita como se fossem desvios ou incorreções. E não 

apenas por uma questão metodológica: é enorme a gama de variação e, 

em função dos usos e das mesclas constantes, não é tarefa simples 

dizer qual é a forma padrão (efetivamente, os padrões também são 

variados e dependem das situações de uso). Além disso, os padrões 

próprios da tradição escrita não são os mesmos que os padrões de uso 

oral, ainda que haja situações de fala orientadas pela escrita. (Brasil, 

PCN, 1998, 5ª a 8ª, p.82) 
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i. Concepção de língua norteadora das proposições apostas no 

documento 

Ainda resta abordar o elemento que dá sustentação às proposições até aqui 

abordadas. Trata-se da concepção de língua que pode ser reconhecida ao 

longo do documento.  Por meio dessa manifestação concreta de linguagem, o 

homem atua como sujeito enunciador e/ou interlocutor, em uma atividade 

dialógica determinada pela finalidade da interação e pelas condições 

particulares e específicas em que a produção se faz. Assim, o ensino da língua 

intenciona o desenvolvimento da competência discursiva, ou seja, a 

possibilidade de o (...) sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, 

para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes 

situações de interlocução oral e escrita. (Brasil, PCN, 1998, 5ª a 8ª, p.23) 

Note-se que essa concepção recomenda a superação da ideia de que a língua 

possa constituir-se em sistema homogêneo e estático, cuja efetividade 

(discutível) coincide com as prescrições contidas nos materiais didáticos até há 

algum tempo presentes na formação dos usuários brasileiros. 

 

4.2- Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem: vozes patentes e latentes 

Apresentado o documento Orientações Curriculares: Proposição de Expectativas 

de Aprendizagem e circunstanciada sua origem, em capítulo anterior, ganham 

centralidade, no texto em questão, as concepções que sustentam as orientações 

curriculares nele expressas. Para tanto, mais uma vez, recorre-se a um conjunto 

de categorias proposto para análise de conteúdo das Orientações. Vale destacar 

que o referido conjunto é coincidente àquele proposto para análise dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e sua explicitação é apresentada de modo a 

antecipar, analiticamente, as convergências entre os dois documentos oficiais.  

O anúncio de cada categoria mencionada faz-se recorrendo à formatação em 

negrito no corpo do texto, como segue:  
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 A natureza dialógica da língua é, de imediato, anunciada como pressuposto 

fundamental:  

(...) a linguagem
54

 posta em uso é de natureza dialógica: o sujeito que 

fala/escreve prevê seu interlocutor, observa ou supõe suas reações e 

lhe responde, dirigindo-se a ele direta ou indiretamente. Desse modo, o 

enunciado promove o encontro de dois sujeitos: o que fala/escreve e o 

que escuta/lê. É nesse diálogo, nem sempre direto ou explícito, que 

nasce o sentido. (São Paulo, Orientações Curriculares e Proposição de 

Expectativas de Aprendizagem- Língua Portuguesa, 2007, p.34).   

 

Posta essa dialogicidade, destaca o mesmo documento (p. 35) que a construção 

de conhecimento sobre a língua necessita se dar em sua dimensão histórica e 

social. Em outras palavras, o que se concebe é a língua como um organismo 

vivo, passível, portanto, de constantes mudanças ao sabor dos contextos em 

que se dão as práticas comunicativas.  

Se é a língua dinâmica, não se trata de um arcabouço de regras de uso pré-

estabelecidas; ao contrário, os registros de seus múltiplos usos é que a 

constituem. Nas palavras expressas no documento ora em foco, assim se lê: 

Uma língua viva não é uma língua perfeitamente ajustada a um conjunto 

de prescrições que estabelece o que é certo e o que é errado. Os 

modos de falar estão impregnados das marcas do lugar em que se fala, 

do tempo, das características sociais de quem fala, das particularidades 

da situação comunicativa. Ainda que se observe uma enorme 

diversidade nos usos da língua, a imagem de uma língua única é um 

fantasma difícil de combater. (p. 31) 

 

 De maneira bastante explícita, essa concepção de língua apresenta-se 

aderente ao que está posto (e já mencionado) nos Parâmetros Curriculares e 

também anuncia o posicionamento relativo à admissão do fenômeno da 

variedade linguística como manifestação legítima da diversidade manifesta nos 

muitos modos distintos de escrever e dizer no Brasil, que não apenas deve ser 
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admitida, mas trazida ao processo de ensino e aprendizagem da língua, o que 

implica, além da admissão mencionada, na prescrição quanto ao tratamento 

reservado ao “erro” eventualmente observado no desempenho linguístico do 

usuário da língua materna. Assim se verifica no documento Orientações 

Curriculares, à página 35: 

 

O objetivo da área [Língua Portuguesa] deve ser o de explicitar para os 

estudantes as condições em que se usam diferentes modos de dizer, 

para que possam adequar seu desempenho lingüístico às circunstâncias 

de comunicação em que se encontram. Nesse sentido, não é relevante 

dizer se a variedade que os estudantes usam da língua é “certa” ou 

“errada”, tomando como modelo a língua padrão (que é uma variedade 

dentre outras), mas se o uso é “adequado” ou “inadequado”, com base 

nas circunstâncias de produção do enunciado. 

 

Da mesma forma aderente ao proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

o documento Orientações Curriculares toma o texto como unidade de ensino ao 

desenvolver esse aspecto da prescrição de trabalho na área de Língua 

Portuguesa, preconizando a eleição de práticas de leitura e produção de textos 

como essenciais à formação de usuários críticos da língua materna. Sobre o 

tema, assim se lê á página 31 do documento: 

 

O ensino de Língua Portuguesa sob essa perspectiva une a prática e a 

reflexão, tendo como objetivo formar sujeitos que saibam empregar a 

língua oral e escrita, e detenham conhecimentos básicos que lhes 

permitam pensar analiticamente os textos. 

(...) 

Ao trazer o texto para a sala de aula, procurando criar contextos 

comunicativos relevantes para o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem mobilizadas pela escrita e pelos usos públicos da oralidade, 

não se pode ignorar o trabalho explícito com o sistema linguístico de 

modo a permitir conhecer o seu funcionamento e ampliar as 

possibilidades expressivas de uso da língua. 

 

Uma compreensão superficial dessa proposta poderia fazer supor que o papel 

do texto como unidade de ensino seria o de oferecer o cabedal de exemplos 
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para o ensino da gramática. Nesse sentido, serviria o texto de mero pretexto 

para a permanência da normatização da língua e da valorização da norma culta 

como exclusivo modo de expressão a ser alvo de prestígio social.  

Os documentos aqui trazidos à análise não endossam tal compreensão, 

entendendo que os fenômenos que devem ser objetos da análise linguística só 

ganham significação no texto, seja este tomado em sua modalidade escrita, seja 

na oralidade. Mais que isso, as práticas textuais devem estender-se desde a 

leitura até a escuta, desde a reflexão ao uso, desde a análise até a autoria, de 

modo a, efetivamente, desenvolver a textualidade em cada e em todos os 

estudantes. 

Consoante ao proposto nos PCN, também as Orientações Curriculares 

apregoam que o trabalho em sala de aula se paute nos efetivos usos da língua, 

o que implica eleger os gêneros textuais como “ferramentas que orientam a 

elaboração do planejamento”. (p. 36). Ao fazer tal proposição, o documento 

enfatiza a organização humana em esferas de atividade, nas quais esses 

“modelos relativamente estáveis” são produzidos e circulam. A esse propósito, 

assim se lê no documento: 

 

Cada esfera da atividade humana organiza conjuntos de textos com 

características relativamente estáveis que ficam disponíveis como 

“modelos” de que se pode lançar mão para realizar as ações previstas 

naquele campo de atividade. (...) 

Para análise e identificação de um gênero deve-se considerar a esfera 

de atividade humana em que foi produzido, pois as condições de 

produção, circulação e recepção definem ou justificam o estilo (seleção 

de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua), as 

características composicionais (estrutura particular dos textos) e o tema 

(a seleção, a  extensão e a profundidade da abordagem do assunto). 

(São Paulo, Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem- Língua Portuguesa, 2007, p. 36) 

 

 

Ainda estabelecendo aproximações entre o que está preconizado nos 

documentos em análise (Parâmetros Curriculares e Orientações Curriculares), 
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coloca-se atenção na proposição de textos orais como objetos de ensino e 

aprendizagem de destacado valor no ensino da Língua Portuguesa. Há que se 

lembrar as tradicionais perspectivas de ensino da língua em que a valorização 

da escrita como lugar único da expressão linguística qualificada e prestigiada, 

considerando que ambos os documentos posicionam-se de maneira a buscar 

superar essas concepções, livrando o falar de julgamentos preconceituosos 

acerca de sua legitimidade e valor como objeto de ensino. 

 

 Retomando a proposição de trabalho com a multiplicidade de gêneros textuais 

observada na prática linguística, o documento Orientações Curriculares explicita 

a inclusão da oralidade como objeto relevante de ensino quando se busca 

favorecer que o usuário da língua alcance o efeito adequado à situação 

comunicativa, seja ao produzir textos orais, seja ao produzir textos escritos. Para 

tal explicitação, o documento expressa-se como se segue: 

 

(...) oralidade e escrita são fenômenos linguísticos, próprios do ser 

humano, em suas interações com o  mundo. Ambas são modalidades 

distintas de usos da língua que se revelam em práticas específicas. (...) 

(...) as relações entre oralidade e escrita são complexas, mútuas, 

intercambiáveis, não-dicotômicas e podem ser melhor compreendidas 

em um continuum entre a formalidade e a informalidade que perpassa 

diferentes gêneros textuais, tanto orais como escritos. (São Paulo, 

Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem- Língua Portuguesa, 2007, p.37) 

 

Para ainda esclarecer esse posicionamento, torna-se oportuno recorrer a Preti 

(2004), que não apenas afirma ser inaceitável a relação de oposição entre as 

modalidades oral e escrita da língua, mas também oferece elementos sugestivos 

sobre o trabalho com Língua Portuguesa em sala de aula e, ao fazê-lo, mostra-

se aderente às proposições até aqui mencionadas na análise dos dois 

documentos em foco: 

 

(...) o ideal seria conscientizar os seus alunos que o verdadeiro “erro” 

linguístico consistiria numa inadequação da língua às várias situações 

de comunicação e aos gêneros do texto. Assim, não se trata 
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propriamente, como pensam os mais conservadores, de substituir o 

estudo da língua e sua gramática pelo estudo da oralidade e suas 

ligações com a escrita, mas sim de criar, no contexto de aula, diferentes 

situações de comunicação e oportunidades diversas de trabalhar com 

vários gêneros de texto orais ou escritos (...), a fim de que seja possível 

mostrar a língua em suas muitas variações. (p. 182) 

 

 

O mesmo Preti (2003), na apresentação de livro por ele organizado, não se furta 

a considerar sobre o definitivo ingresso do estudo da modalidade oral na 

formação do usuário da língua materna, assim se pronunciando: 

 

Conforme sabemos, o estudo da modalidade oral da língua ampliou-se 

consideravelmente nas décadas de 80 e 90 e a aplicação das teorias da 

Análise da Conversação tornou possível o estudo do fenômeno da 

oralidade, fora dos métodos tradicionalmente usados para a análise da 

língua escrita. Problemas novos (...) vieram mostrar que a língua falada 

tem suas regras próprias. (p. 8) 

 

Nas palavras acima está indicada a necessidade de se tomar a modalidade oral 

como objeto de ensino e, por consequência, está também anunciada a 

necessidade da proposição de metodologias próprias e adequadas a esse 

propósito. Por escapar ao escopo deste estudo, não se dá lugar à discussão de 

tais possibilidades metodológicas, mas é providencial dizer de sua importância e 

oportunidade. 

No arremate desta análise, que pretendeu aproximar Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Orientações Curriculares, cabe sinalizar mais uma convergência: a 

indicação para organização/ seleção de conteúdos a serem tratados nas aulas 

de Língua Portuguesa planejadas para os anos do Ensino Fundamental II.  

Acrescenta-se, ao antes proposto, essa indicação por ela ser fundamental na 

construção de propostas curriculares, assim como porque são decisivas na 

proposição de expectativas de aprendizagem, parte significativa do documento 

ora em questão, inclusive por seu papel na concepção e produção da coleção 

Cadernos de apoio e aprendizagem. 
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Ambos os documentos propõem dois eixos de conteúdo para o trabalho com o 

componente curricular Língua Portuguesa, aos quais se articulam práticas 

definidas, a saber: 

• Eixo uso da língua oral e escrita:  

Prática de escuta e de leitura de textos 

Prática de produção de textos orais e escritos 

•  Eixo reflexão sobre a língua e a linguagem: 

Prática de análise linguística 

Esta e as demais aproximações entre Parâmetros Curriculares Nacionais e 

Orientações Curriculares, contatadas nesta análise, não se revelam 

surpreendentes. Ao contrário, as propostas apresentadas são convergentes 

porque também convergentes são os princípios teóricos e metodológicos 

fundantes dos documentos.  

Cabe agora focalizar a parte do documento Orientações Curriculares que 

empresta razão de ser ao seu subtítulo: Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem.  

À página 23 do referido documento, encontra-se a exposição dos critérios para 

seleção das expectativas de aprendizagem, ainda no plano geral e não dirigido à 

eleição de expectativas de aprendizagem na área de Língua Portuguesa. Por si, 

a presença desse discurso informativo é promissora, pois, se não dá voz direta 

aos protagonistas da prática educativa desenvolvida em sala de aula, ao menos 

torna (ou cria a expectativa de tornar) claros os parâmetros orientadores da 

proposição de expectativas que constitui o cerne do documento. 

Para iniciar essa exposição, o documento pronuncia-se como segue:  

Muito embora o conceito de currículo seja mais amplo do que a simples 

discussão em torno de conteúdos escolares, um dos grandes desafios 

para os educadores consiste exatamente em selecioná-los. Assim, é 

importante considerar critérios de seleção, uma vez que a quantidade de 

conhecimentos que se pode trabalhar com os estudantes é imensa
55

. 
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(São Paulo, Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem- Língua Portuguesa, 2007, p. 23) 

Observe-se que a passagem citada é clara ao aproximar expectativas de 

aprendizagem e conteúdos escolares, na medida em que se anuncia a 

explicitação de critérios para eleição de expectativas de aprendizagem e 

justifica-se sua consideração apontando para a dificuldade envolvida na seleção 

de conteúdos diante de um amplo conjunto de possibilidades.56 Sabe-se que a 

exposição de expectativas orienta a seleção de conteúdos, mas não se 

confundem esses atos ou opções pedagógicas.   

De qualquer modo, os critérios de seleção considerados no texto do documento 

em análise situam-se em nível bastante genérico e de difícil questionamento, 

quer porque incluem juízos de valor, quer por se constituem em abordagens de 

consenso e, portanto, livres da possibilidade de análise crítica. São eles:  

• Relevância social e cultural. 

• Relevância para a formação intelectual do aluno e potencialidade para a 

construção de habilidades comuns. 

• Potencialidade de estabelecimento de conexões interdisciplinares e 

contextualizações. 

• Acessibilidade e adequação aos interesses da faixa etária. 

 

Assim definidos os critérios de seleção das expectativas de aprendizagem, o 

documento em análise passa a expor aspectos a se considerar para a sua 

organização. 

 

Uma vez selecionadas as expectativas de aprendizagem, elas precisam 

ser organizadas de modo a superar a concepção linear de currículo em 

que os assuntos vão se sucedendo sem o estabelecimento de relações, 

tanto no interior das áreas de conhecimento, como nas interfaces entre 

elas. Essa organização também precisa ser dimensionada nos tempos 

escolares (bimestres, anos letivos), o que confere ao projeto curricular 

de cada escola e ao trabalho coletivo dos professores importância 

fundamental. No processo de organização das expectativas de 
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aprendizagem cada escola pode organizar seus projetos de modo a 

atender suas necessidades e singularidades. (São Paulo, Orientações 

Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem- Língua 

Portuguesa, 2007, p.25)  

 

Na citação acima se encontra clara contradição entre o discurso expresso e a 

prática sugerida nos Cadernos de apoio e aprendizagem. Por ser tão explícita, 

antecipam-se aqui palavras próprias à análise dos volumes da coleção, que se 

completará adiante.  

Apesar de se anunciar ampla autonomia para as unidades escolares, com 

valorização das escolhas do professor e da equipe pedagógica quanto aos 

projetos a serem desenvolvidos, o que se observa é bastante distante disso. 

Como se verá adiante, ano a ano do Ensino Fundamental, caderno a caderno, 

unidade a unidade, atividade a atividade propostas nos Cadernos de apoio e 

aprendizagem trazem a indicação das expectativas de aprendizagem a se 

alcançar. Pouca (ou talvez nenhuma) autonomia se reserva ao professor e à 

equipe na gestão dos conteúdos e estratégias propostas, pois até mesmo um 

cronograma de abordagem é sugerido, mostrando que o dimensionamento em 

tempos escolares, que se insinua como resultante do “projeto curricular da 

escola” e do “trabalho coletivo dos professores” já se apresenta estabelecido. 

 

Sobre a referida citação, resta mencionar a intenção expressa de superar uma 

“concepção linear de currículo”. Para tanto, serve de apoio a citação que define 

expectativas de aprendizagem como (...) “metas de desenvolvimento que se 

alargam e se aprofundam, progressivamente, conforme as possibilidades e 

necessidades dos estudantes.” (São Paulo, Orientações Curriculares e 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem- Língua Portuguesa, 2007, p.52).   

 

Também adiante, quando se analisar as características da coleção Cadernos de 

apoio e aprendizagem, tal proposição merecerá maior atenção. Apenas por 

antecipação, vale dizer que a escolha do trabalho com gêneros textuais, 

abordando-os para além do mero ensino de suas características, e considerando 

suas aproximações por esferas de circulação e progressiva complexidade em 
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que são apresentados ao longo da coleção autorizam afirmar que a referida 

intenção foi bem sucedida. 

 

Ainda sobre expectativas de aprendizagem, os aspectos considerados para sua 

seleção pautaram-se em torno das modalidades oral e escrita, além da análise e 

reflexão sobre a língua e a linguagem. Foram organizadas em torno da seleção 

de determinados gêneros de textos, orientada pela frequência com que circulam 

socialmente e pela acessibilidade em função dos estudantes a que se destina a 

proposição de expectativas. As esferas de circulação desses textos também 

foram destacadas e definidas como: 

a. Escolar 

b. Jornalística 

c. Literária (prosa e verso) 

d. Da vida pública e profissional. 

 

O que se pretende é alcançar o uso social que se faz do gênero em estudo. Tal 

opção didático-metodológica de estudo da língua e da linguagem focaliza, como 

se depreende do que até aqui foi descrito, as práticas sociais de linguagem e por 

implicações de tal opção tem-se, à página 93: 

 

Essa opção sinaliza a preocupação com os usos da língua e cria 

oportunidade de reconhecimento do texto como parte de um 

acontecimento social mais amplo, que envolve condições de produção, 

distribuição e leitura. O que se escreve, para quem, com que finalidade? 

Em quais circunstâncias se escreve e se lê? Que ações humanas 

desencadeia? Como circula na sociedade/ Além disso, leva e conta o 

fato de que os textos são impregnados por sentidos produzidos pelo seu 

contexto de uso. (São Paulo, Orientações Curriculares e Proposição de 

Expectativas de Aprendizagem- Língua Portuguesa, 2007) 

 

Desse modo, 89 expectativas gerais de aprendizagem foram propostas para a 

área de Língua Portuguesa, exploradas, em grau de complexidade crescente, a 

cada ano do Ciclo II do Ensino Fundamental. Cada expectativa recebeu, por 

notação, a letra P acompanhada de um numeral. A título de exemplo, tem-se: 

P1- Relacionar o gênero ao seu contexto de produção (interlocutores, finalidade, 
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lugar e momento em que se dá a interação) e suporte de circulação original 

(objetos elaborados especialmente para a escrita, como livros, revistas, papéis 

administrativos, periódicos, documentos em geral).57 

 

A organização proposta respeita os eixos de conteúdo sugeridos, como se 

segue:   

 

Expectativas de aprendizagem 

relativas a 

Número 

Leitura 23 

Produção escrita 5 

Análise e reflexão sobre língua e linguagem 19 

Escuta/produção oral 23 

Padrões de escrita 12 

Descrição gramatical 5 

Variação línguística 2 

                                             

Para cada ano do Ciclo, determinados gêneros textuais foram eleitos para 

estudo e aprofundamento, nas modalidades escrita e oral, trazendo essa eleição 

também a definição, para estudo, das esferas de circulação social em que 

circulam socialmente os referidos gêneros. Expectativas específicas 

aprendizagem são então propostas, atreladas agora não apenas aos eixos de 

conteúdo, mas também, portanto, às esferas de circulação, aos gêneros 

específicos abordados e às modalidades da língua privilegiadas. Assim, são 

apresentados quadros de expectativas de aprendizagem específicas para os 

anos do Ciclo, que se completam com outras, propostas ano a ano para os eixos 

padrões de escrita, descrição gramatical e variação linguística. 

 

O número total de expectativas para cada ano do Ciclo variou, conforme se 

apresenta a seguir: 

                                                        
57

 A enumeração de exemplos permite inferir intencionalidade na proposição da expectativa, seja a de 

estabelecer limites conceituais (contexto de produção), seja até a de sugerir recursos de 

ensino/aprendizagem, ao indicar diferentes suportes de textos escritos.  
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Ano do Ciclo  Número total de expectativas 

1 96 

2 101 

3 106 

4 109 

 

Trata-se, sem dúvida, de perspectivas audaciosas de trabalho. Isso é perceptível 

não apenas pelos números expressos até aqui, mas também pelo alcance 

pretendido pela proposta, assim como pelas preocupações reveladas na parte 

final do documento, quando se constata a necessidade de indicar rotas de 

planejamento da rotina escolar, desde sugestões de atividades diagnósticas do 

repertório dos estudantes de cada unidade escolar, de sequências didáticas 

para fins diversos, de utilização de recursos didáticos apropriados, novos ou 

rearticulados às orientações propostas (ex. livro didático), de instrumentos de 

avaliação. Nesse sentido, são emblemáticas as questões:  

 

(...) tendo em conta as expectativas de aprendizagem para o ano, o 

professor tem metas claras a atingir. Por onde começar? Como 

desenvolver o programa de modo a perseguir os objetivos da área e do 

projeto pedagógico da escola? (São Paulo, Orientações Curriculares e 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem- Língua Portuguesa, 

2007, p.96) 

 

O que se segue no documento não é foco central deste estudo, pois que aqui se 

focalizará uma proposta específica- Cadernos de apoio e aprendizagem- e sua 

operacionalização em sala de aula. Ainda assim, não se pode furtar à 

consideração sobre o grau de interferência pretendido e implícito em um 

documento que apresenta como “orientações” e se adianta como proposta 

consideravelmente prescritiva de ações didático-pedagógicas. 

 

 

 

 



116 

 

4.3- O recorte na produção acadêmica na área do ensino de Língua 

Portuguesa: vozes patentes e latentes   

Para os objetivos do presente estudo, é valoroso considerar a produção 

acadêmica na área do ensino de Língua Portuguesa, pois se pode nela 

encontrar indicações balizadoras de pressupostos e princípios presentes na 

concepção, na produção e no produto final em que se constituiu a coleção 

Cadernos de apoio e aprendizagem. Além disso, parece provável que a mesma 

produção acadêmica sinalize sobre importantes aspectos da prática pedagógica 

cotidiana que, de alguma forma, possam ter sido privilegiados na coleção (em 

sua concepção, produto ou por sua efetiva aplicação em sala de aula). O mesmo 

pode se dar em relação a aspectos que, nos Cadernos, possam ter sido 

esquecidos. A percepção e a análise de uns e outros aspectos, se há, podem 

contribuir para a apreensão da constituição essencial da proposta trazida na 

coleção, bem como de seu caráter (emancipatório ou não).  

Deve-se destacar que múltiplas são as possibilidades de análise, síntese e 

reflexão em relação à incidência das categorias pesquisadas no conteúdo dos 

resumos de teses e dissertações selecionados. Em outras palavras, ali estão 

presentes vozes latentes e patentes que, acredita-se, permitem uma 

aproximação do estado da arte da produção acadêmica na área do ensino de 

Língua Portuguesa e, tal aproximação pode oferecer algumas indicações sobre 

como se prescrevem ações relacionadas ao ensino da língua, assim 

contribuindo para a proposta deste estudo quanto à análise de uma proposta 

curricular e seu caráter.  

O percurso de exposição dos dados obtidos se faz por duas vias. A primeira 

delas, essencialmente quantitativa, apresenta o número bruto de incidências 

observadas por categoria de análise de conteúdo, sem que haja, neste ponto, 

uma organização por ano de publicação do resumo ou pelo nível (mestrado, 

doutorado ou profissionalizante) do trabalho em que as incidências foram 

observadas. A segunda via, essencialmente qualitativa, já carrega algum grau 

de interpretação em relação às categorias, que se pretende ver corroborada por 

trechos específicos retirados dos resumos. 
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Seguem-se, portanto, os quadros que organizam a apresentação quantitativa 

dos dados colhidos por meio da análise de conteúdo dos resumos, conforme 

cada uma das categorias propostas. Para a adequada leitura deles, importa 

lembrar que as categorias analisadas não foram propostas para se constituírem 

exaustivas ou exclusivas.  

Objetivo do estudo  

              Concepção Teórica:  
identificar/ discutir/ validar/propor 

                                    35 

             Concepção metodológica:  
identificar/ discutir/ validar/propor 

                                    31 

             Prática pedagógica:  
identificar/ discutir/ validar/propor 

                                    88 

Quadro 758: Incidência das categorias relativas ao objetivo do estudo nos resumos selecionados 

Nota-se que a expressiva maioria dos trabalhos contempla, entre seus objetivos, 

o de identificar, discutir, validar e/ou propor práticas pedagógicas. 

Observe-se, a seguir, o quadro que apresenta incidências observadas na 

categoria interesse em frentes de ensino específicas nos resumos selecionados. 

Interesse em específicas frentes de 
ensino 

 

 Não há manifestação de interesse em 
específicas frentes de ensino 

                                   34 

Leitura                                    27 

 Produção de texto                                    16 

Leitura e produção de texto                                     8 

Gramática (ou análise linguística)       17 

Oralidade/Variação linguística                                     7 

Literatura                                     4 

Gêneros textuais                                     8 

Gêneros textuais específicos     18 

Quadro 859: Incidência das categorias relativas à manifestação de interesse em frentes de ensino 

específicas nos resumos selecionados 

                                                        
58

 Quadro construído para os fins específicos deste estudo. 
59

 Quadro construído para os fins específicos deste estudo. 
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Observa-se que se mantém o interesse de estudo (provavelmente, como 

resultado de práticas pedagógicas consagradas pela tradição) em frentes 

específicas de ensino de Língua Portuguesa. No entanto, também se observou 

grande número de resumos que não referem esse interesse, tratando o tema de 

maneira mais generalizante (34 resumos). Vale ressaltar a incidência de 

manifestações de interesse de estudo em gêneros textuais (específicos-18 

incidências ou não-8 incidências). 

O próximo quadro organiza e apresenta os registros relativos à incidência, entre 

os resumos selecionados no Banco de Teses da CAPES, da categoria “material 

eleito para análise”. 

Para a adequada leitura e apreensão do exposto no quadro, vale lembrar que 

um mesmo estudo, por vezes, elege diferentes tipos de material para a análise 

que se propõe realizar.  

Material eleito para análise  

 Material didático                                    27 

Textos escolares                                    16 

 Textos não escolares                                    35 

Documentos curriculares oficiais                                    24 

Práticas pedagógicas       35 

Obra/pensamento de determinado autor                                     2 

Quadro 960: Incidência das categorias relativas ao material eleito para análise nos resumos 

selecionados 

Chamam atenção alguns grupos de resultados apresentados no quadro acima. 

O número de incidências relativas à eleição das práticas pedagógicas como 

material de análise (35 incidências), colocando em foco, nas pesquisas a 

atuação cotidiana do professor. O livro didático é, também, fonte profícua 

estudo, a julgar por sua escolha por muitos dos pesquisadores que elegem o 

material didático como fonte primordial de análise. Cabe, ainda, o destaque para 

                                                        
60

 Quadro construído para os fins específicos deste estudo. 
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as incidências relativas a textos não escolares, o que reflete interesse nos 

gêneros que circulam socialmente. 

A exposição quantitativa dos resultados da análise de conteúdo dos resumos 

selecionados completa-se a seguir, com a abordagem do número de incidências 

observadas em relação à categoria que busca aferir as manifestações dos 

estudiosos quanto ao valor alcançado pelo estudo que realizam em relação à 

área a que se dedicam. 

Segue-se o quadro: 

Contribuição oferecida pelo estudo  

              Valor teórico 
 

                                    35 

             Valor pedagógico/metodológico                                    106 

             Valor histórico/político                                     24 

             Valor social                                     17 

Quadro 1061: Incidência das categorias relativas à contribuição oferecida pelo estudo nos resumos 

selecionados 

Novamente, “os fatos da sala de aula” ganham expressão quando o estudioso 

manifesta-se sobre a possível contribuição oferecida pelo trabalho que 

desenvolve para a área a que se dedica. 

A seguir, passa-se à exposição (qualitativa) sobre as informações colhidas por 

meio da análise de conteúdo dos documentos recuperados no Banco de Teses 

da CAPES62, organizados conforme o ano de sua publicação, iniciando-se pelo 

ano de 2009. 

Não se observou grande discrepância, quanto às categorias empregadas na 

análise do conteúdo, entre os estudos desenvolvidos junto a Programas de Pós-

Graduação de Mestrado ou Doutorado. Na maior parte dos casos, a leitura dos 

                                                        
61

 Quadro construído para os fins específicos deste estudo. 
62

 As menções ou transcrições de trechos dos documentos são tomadas, neste trabalho, como indicadoras 

de ocorrência das categorias ou como favorecedoras de sua interpretação e, ainda, de suas implicações. 

Por isso, serão referenciadas em notas de rodapé, utilizando-se  o modelo utilizado na publicação dos 

resumos no Banco de Teses. 
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resumos publicados no Banco de Teses mostra a eleição da avaliação das 

práticas pedagógicas em vigor como objetivo central de estudo e, diante de tal 

avaliação, os estudos propõem-se contribuir, teoricamente, para o avanço do 

conhecimento, em especial na área da Educação. A título de exemplos do que 

se afirma, segue: (...) as seqüências didáticas são ferramentas muito ricas para 

o ensino de língua portuguesa e, utilizando-as adequadamente, é possível 

desenvolver um trabalho de ensino à luz da transposição didática.63 

Note-se, nessa afirmação, uma indicação algo surpreendente, pois que, embora 

a Educação seja a área de conhecimento que abriga, explicitamente, alguns dos 

estudos analisados, são as áreas da Linguística, Linguística Aplicada, da 

Sociolinguística e da Língua Portuguesa as mais recorrentemente mencionadas 

como áreas a que se filiam os trabalhos. Deve-se supor, portanto, ao lado do 

viés trazido pelo filtro de busca empregado na seleção dos resumos (“ensino de 

língua portuguesa”), uma forte identidade entre pesquisador e professor de 

Língua Portuguesa. 

Não há razões, no escopo deste trabalho, para que se deva avançar no tema, 

mas a constatação sobre a possível identidade entre pesquisador-professor não 

pode ser, simplesmente, desconsiderada. Diz-se assim porque o pesquisador-

professor pode ser um profissional mais susceptível ao rigor, às demandas de 

avaliação e aprimoramento, ou mais significativamente, à importância do 

exercício da reflexão sobre a prática pedagógica. Sobre tal identidade por vezes 

se pronuncia com clareza o pesquisador, como se lê em: (...) o desenvolvimento 

do trabalho nos permitiu aprofundar nossos conhecimentos (...) assim como 

repensar nossa prática pedagógica e (...) trazer algumas contribuições para o 

ensino da leitura64. Ou ainda: a ser tomada essa possibilidade como verdadeira, 

decorre que ela qualifica e empresta valor e relevância social à produção 

acadêmica na área. 

De forma coerente, depreende-se da análise conteúdo dos textos estudados um 

amplo espectro de contribuições, mas, de modo significativo, aparecem as 

                                                        
63

  Laura Garcia Abrão.  Proposta para a transposição didática: o grande desafio da educação lingüística. 
64

 Fernanda Cristina Vieira de Matos. Modalização: uma estratégia argumentativa.   Grifos nossos.                                          
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contribuições voltadas para a questão pedagógica e, em alguns casos, também 

contribuições de clara intencionalidade social, especialmente no que se refere à 

questão da exclusão por via do preconceito linguístico. Emblemática dessa 

intencionalidade é a afirmação: (...) Evidencia-se [no estudo] também como o 

ensino da língua pode fortalecer concepções equivocadas, acirrando os 

mecanismos de discriminação lingüística.65 

Quanto às chamadas frentes de ensino em Língua Portuguesa, observou-se 

que, nos resumos relativos a teses e dissertações do ano base 2009, não há 

menção, em 12 deles, a uma frente específica, o que parece coerente com as 

mais recentes propostas de ensino de língua materna voltadas à educação 

linguística global.  No entanto, quando não ocorre dessa forma, a produção 

textual é a frente de ensino eleita com mais frequência como objeto dos estudos 

analisados. Depara-se, no caso, com uma contradição: se não privilegiar uma 

frente de ensino parece ser coerente com as atuais propostas de ensino de 

língua, a escolha privilegiada da escrita revela adesão à ideia de que seu 

desenvolvimento é competência primordial da instituição escolar. Mesmo 

quando o objeto de estudo é bastante definido, o papel do ensino da escrita 

permanece em destaque, como se pode depreender em estudo que afirma ter 

por finalidade refletir sobre: (...) a relação entre a perspectiva teórico-

metodológica para o ensino da escrita em uma coleção de LDP66 e as 

adaptações nela efetuadas por professores (...), na prática de ensino da 

escrita.67 

Ainda sobre a questão do ensino da escrita, observa-se que a preocupação em 

torno de “acertos” e “erros” ainda se faz presente. Um breve trecho de resumo 

analisado confere validade a essa afirmação, a saber: (...) Alguns traços 

encontrados nas redações foram expressões da oralidade, gírias, ritmo oral no 

desvio da pontuação e desvios de ortografia, além de algumas abreviações.68 

                                                        
65

 Glauci Helena Mora Dias. Ensino de Português: a caixa-preta da gramática pedagógica. 
66

 Por LDP leia-se Livro Didático de Português. 
67

 Cícero Gabriel dos Santos. Livro Didático de Português: da proposta teórico-metodológica às adaptações no 

ensino da escrita. 
68

 Karin Elisabeth Földes de Araújo. Um estudo da manifestação da oralidade em produções escritas de alunos. 
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Também de forma coerente ao que está preconizado como importante na 

formação do usuário da língua materna, observou-se que a oralidade encontra-

se também no foco do ensino da língua, embora de maneira tímida, pois 

encontrada apenas em um único estudo, entre os apresentados até aqui (2009). 

Trata-se de estudo desenvolvido em nível de doutorado. Ao destacar um 

primeiro trecho desse resumo, observa-se o foco tríplice- na construção e na 

apropriação dos conceitos de gêneros orais, além de sua operacionalização nas 

situações de ensino dos mesmos gêneros em sala de aula. Ratificando a 

afirmação, leia-se o período que abre o resumo69: O trabalho (...) objetiva 

compreender de que maneira professores de língua portuguesa constroem (...) 

conceitos de gêneros orais, quais conceitos possuem e como implementam 

práticas didáticas de produção de textos orais em suas aulas. 

Ainda sobre a questão da oralidade como objeto legítimo de trabalho em sala de 

aula, vale destacar ainda dois outros trechos do resumo do mesmo trabalho. O 

primeiro deles ratifica sua importância na formação de um aluno que consiga 

ajustar sua fala com vistas a alcançar os objetivos que a originaram, sobretudo 

nas situações mais formalizadas da vida em sociedade.  O segundo aponta para 

dificuldades relativas às práticas didáticas observadas no trabalho didático com 

tais chamados gêneros orais, já a propósito dos resultados alcançados: (...) é um 

olhar mais aprofundado pelas diversas instâncias que perpassam as ações 

didáticas dos professores e explicam os conflitos metodológicos e conceituais 

que emperram as práticas didáticas de produção de gêneros orais conscientes e 

produtivas... 

A aplicação da categoria relativa ao material de análise escolhido para 

realização das teses e dissertações em foco mostrou o livro didático como objeto 

privilegiado de escolha dos pesquisadores.  Entre os resumos analisados, 

contatou-se a centralidade atribuída ao livro didático em 8 deles.  Essa 

constatação muito revela sobre o papel do livro didático na prática docente e, de 

pronto, pode-se lembrar sua função orientadora da operacionalização, na 

prática, das concepções teóricas que veicula, por vezes explicitamente, por 

                                                        
69

 Rozana Aparecida Lopes Messias. Gêneros orais e ensino: trajetórias da construção do “conhecimento 

pessoal prático” na “paisagem escolar”. 
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vezes de forma velada. Constata-se, mesmo informalmente, que o livro didático 

é, muitas vezes, a única fonte de leitura disponível para os alunos, 

especialmente no Ensino Fundamental. 

Outro aspecto que pode contribuir para a compreensão da constatação sobre o 

papel do livro didático nos níveis básicos de ensino está relacionado às 

condições desfavoráveis de trabalho a que estão submetidos muitos entre os 

professores da educação básica. Nesse contexto, não raramente, o livro didático 

toma o lugar das atividades de planejamento, para as quais nem sempre se 

destina o tempo e as condições de efetiva realização. Assim, um rol de 

conteúdos, de algum modo organizado, com propostas de atividades, pode ser 

“útil, encurtar caminhos, preencher lacunas”... 

Vale também destacar, neste ponto, que, mais uma vez, a prática pedagógica 

apareceu com destaque, agora sob a categoria “material eleito para a análise”. 

Sob diferentes enfoques metodológicos (observação direta, registros escolares, 

questionários, entrevistas, entre outros), a prática pedagógica é, ainda, o grande 

celeiro de informações para os pesquisadores da área da Educação e suas 

interfaces. 

Passando ao relato dos resultados obtidos na análise dos documentos 

publicados no ano base 2010, observa-se, da mesma forma que já esclarecido 

para 2009, certa concentração de interesses dos estudiosos vinculados à área 

de ensino de Língua Portuguesa em oferecer contribuições, por meio de suas 

pesquisas, a questões relativas à prática pedagógica. A perspectiva de tal 

contribuição foi expressa, de modo claro, em 18 trabalhos do conjunto analisado. 

Vale ressaltar, entre os documentos analisados, a presença de trabalhos cujo 

valor maior apontou para a questão histórica do ensino da língua no país. Trata-

se, neste caso, de concepção que valoriza esse tipo de empreendimento na 

compreensão do que hoje se realiza na área. Um exemplo encontra-se na 

afirmação sobre o valor desse tipo de investigação em: (...) Os manuais de 

ensino de língua analisados se revelaram um importante observatório da 

construção da identidade linguística, escolar e social do brasileiro na primeira 
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metade do século XX. 70 A questão não se esgota nessa valorização, mas ganha 

alcance, no mesmo estudo, pois, seus resultados apontaram para um 

funcionamento geral tenso e contraditório do discurso da coleção selecionada, 

assinalando uma disputa de/por sentidos para a língua e o sujeito nacionais pela 

Igreja, pela ciência e pelo Estado. 

Ainda sobre o lugar ocupado pelos estudos históricos, vale mencionar um 

trabalho em que o objetivo já inicialmente valoriza tal abordagem, como se lê 

em: Este trabalho71 tem como objetivo analisar a maneira pela qual a gramática 

normativa é imposta no ensino de língua portuguesa como principal objeto de 

conhecimento na formação intelectual do cidadão brasileiro. Destaque-se que a 

autora refere que a imposição da gramática normativa se deu, a despeito de 

orientações curriculares expressas, como as oferecidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (documento já focalizado no presente texto), que, ainda 

nas palavras da autora, (...) [documento] que direciona o ensino de língua 

portuguesa para a formação do indivíduo-cidadão crítico, por meio dos estudos 

de textos escritos e orais, observando os mais variados gêneros, e das análises 

linguísticas. 

Quanto às chamadas frentes de ensino em Língua Portuguesa, a leitura ganha  

destaque, no ano que ora se analisa, vista em si como objeto de ensino e 

aprendizagem ou associada à produção de texto.  Um bom exemplo deste foco 

encontra-se em trabalho72 que menciona a leitura como objeto de ensino, alvo 

de longa discussão que busca amenizar histórica crise educacional. Ao tratar da 

crise da leitura, a autora menciona, em paralelo, “a crise do leitor”, afirmando 

que esta (...) afeta não apenas o processo de ensino-aprendizagem da própria 

língua e de outras disciplinas, mas principalmente as condições de efetiva 

participação desses sujeitos como agentes transformadores da realidade social. 
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 Washington Silva de Farias. Sentidos da língua e do sujeito a ensinar-aprender no Brasil: o discurso da coleção 

Novo Manual de Língua Portuguesa FTD. 
71

 Andrea Lemes Sinohara Coccaro.  A gramática normativa na formação intelectual do cidadão brasileiro: o 

ensino da Língua portuguesa à altura dos desafios contemporâneos. 
72

 Élida Conceição Santos Cruz. Leitura, Léxico e Ensino: Estratégias de Leitura nos manuais de Língua 

Portuguesa. 
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Não apenas essa condição formativa do leitor é abordada. Em resumo 

compilado entre os publicados no ano de 2010, encontra-se menção também à 

expectativa de que a aprendizagem da leitura e a formação do leitor se façam, 

na sala de aula, de maneira prazerosa. É esse o tom encontrado em mais um 

trabalho73 que tem a leitura como foco, a saber: O objetivo deste trabalho é 

contribuir com estudos para desvendar o porquê de a leitura ser um ato de 

desprazer, no ensino fundamental, na escolaridade.  

É também recorrente a menção à leitura como frente de ensino associada à 

produção textual, como é observável em estudo74 elegeu a resenha como 

gênero textual para o trabalho de desenvolvimento de competências 

relacionadas à leitura e escrita. Nas palavras de seu autor, fica clara a 

complementaridade possível entre as frentes de ensino, como se depreende em: 

“(...) esperava-se (...) desenvolver ainda mais o espírito crítico, investigativo e 

analítico dos alunos, necessários tanto à produção de uma resenha, bem como 

para a leitura dos mais diversos textos que permeiam a sociedade. 

Já se apontou, em ponto anterior desta seção, que a escolha privilegiada da 

escrita revela adesão à ideia de que seu desenvolvimento é competência 

primordial da instituição escolar. Em resumo analisado, encontra-se, de forma 

expressa, o interesse de desenvolver “a proficiência discursiva na modalidade 

escrita”. Neste caso, também se encontram associadas duas frentes de ensino- 

a produção textual e o ensino da gramática. De forma compatível com o que se 

vem observando na área do ensino da língua materna, coloca-se em jogo a mais 

cara tradição escolar quanto ao ensino de gramática, para, como é o presente 

caso75, reafirmar seu valor. Nas palavras da autora, o ensino Língua Portuguesa 

deve valorizar (...) uma abordagem produtiva, mais funcional, não 

essencialmente classificatória e conteudista, de forma que a gramática, com a 

contribuição de estudos do discurso, promova o desenvolvimento de habilidades 

e competências de produção de textos. E, ainda, acrescenta: Não se propõe com 

isso que a tradição escolar seja descartada. Ao contrário, é mais uma reflexão, 
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no caso, intradisciplinar, com vistas à construção de uma prática didático-

pedagógica em língua materna. 

A abordagem mais produtiva e funcional a que, anteriormente, se fez alusão, é 

compatível com uma prática de ensino integradora e sistêmica, além de se dar 

de maneira a valorizar o texto como unidade básica de ensino, abordado em 

suas múltiplas formas de circulação social, os gêneros.  Sobre a primeira ideia, 

recorre-se a resumo de pesquisa76 em que se lê (...) que uma proposta 

pedagógica centrada na integração leitura-escrita-gramática nas aulas de língua 

portuguesa pode criar um espaço privilegiado para a expressão de dúvidas e a 

reflexão acerca do funcionamento da língua.  

É notável perceber que, no conjunto de documentos selecionados entre as 

publicações inscritas, em 2010, no Banco de Teses da CAPES, muitos são os 

gêneros textuais abordados: resenha, notícia, artigo de opinião, redação de 

vestibular, propaganda, entre outros.  

Nota-se aqui a valorização dessa abordagem, em que os textos tratados em sala 

de aula chegam até ela vindos de esferas sociais em que circulam normalmente. 

Em algumas ocasiões, até mesmo o suporte em que comumente circulam é 

respeitado, como é o caso em que o jornal de grande circulação está presente 

no planejamento e nas práticas pedagógicas cotidianas. Tem, aqui, o gênero -

texto- como objeto de ensino-aprendizagem e não como pretexto para outras 

finalidades ou como mero exercício escolar. Para elucidar essa proposta, 

recorre-se a estudo já mencionado77, que, sobre tal discussão, assim se 

posiciona: Com o avanço das pesquisas sobre gêneros textuais / discursivos e 

subsequentes propostas voltadas à sala de aula, faz-se necessária a 

investigação do maior número de gêneros que circulam em nossa sociedade 

atual.  E, sobre a especificidade do estudo desenvolvido, esclarece o autor, 

acrescentando: Partindo do contexto histórico da tradição do ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil, tenta-se explicar os mecanismos que permitiram criar o 

ambiente em que a discussão e a proposta dos gêneros se instalam aqui. 
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Os resultados de trabalhos desenvolvidos sob a égide da abordagem dos 

gêneros revelam-se promissores, a se considerar, como ilustrativo, o produto 

final de um estudo empreendido com o gênero cordel, sobre que se pronuncia 

sua autora78, escrevendo que quando bem estimulados, os alunos, inclusive em 

fase inicial no processo educativo, são muito capazes de produzirem textos 

coesos, coerentes e criativos, obedecendo às características do gênero 

estudado. 

Para finalizar a exposição das informações coletadas por meio da análise de 

conteúdo dos resumos reunidos para o ano base 2010, destaque-se a opção, 

relatada nesses textos, por documentos oficiais indicativos de ações curriculares 

como material de análise. Nada menos que sete dissertações pretenderam 

encontrar, nesse tipo de documentos, profícuas fontes de informações para o 

desenvolvimento de suas pesquisas. O documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais está assim presente em quatro79 delas, duas das quais já aqui 

mencionadas. Outros documentos, como Proposta Curricular de Língua 

Portuguesa do Estado de São Paulo (2008-2009) 80, Guia Curricular do Estado 

de São Paulo (Projeto Ler e Escrever)81 , Cadernos do Professor da Secretaria 

de Educação de São Paulo82 constituíram-se fontes para outros estudos desse 

conjunto, um deles completando informações também coletadas em outro 

documento curricular oficial. 

Seguindo este percurso de análise, abordam-se os resumos publicados, no 

Banco de Teses, para o ano de 2011. Por sua peculiaridade, destaca-se, entre 

eles, estudo de caráter essencialmente teórico83, desenvolvido com o objetivo de 

examinar os (...) processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem 
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no pensamento de Vygotsky, buscando apreender contribuições para a 

compreensão dos processos de ensino e aprendizagem da língua materna. 

Embora esse caráter não seja a tônica encontrada na tradição de pesquisa na 

área analisada, observa-se, mesmo no título do trabalho, a intencionalidade 

explícita de contribuir, a partir de investigação com caráter essencialmente 

teórico, para a prática de ensino da língua materna. Para tanto, há que se 

considerar que o estudo não se esgota em seus próprios propósitos, mas há que 

se incentivar o diálogo entre o conhecimento científico e a prática docente, 

preocupação explícita no resumo de outro trabalho acadêmico84, que afirma: 

resultados revelaram que (...) para promover o diálogo entre saber científico e 

práticas de ensino, faz-se necessário investir na formação linguística dos 

professores e no aprofundamento de conhecimentos teóricos. Tal 

recomendação sustenta-se em hipótese específica, verificada por meio do 

estudo empreendido, expressa nas palavras de seu autor: (...) o trabalho com a 

linguagem (...) tende a redimensionar o olhar sobre as práticas de ensino, 

exigindo a inovação (...) de procedimentos e estratégias, à luz da dialogia entre 

saber científico e práticas dos professores, para promover o ensino do uso 

comunicativo da linguagem. 

Na análise dos resumos publicados em 2011, mais uma vez ganha centralidade, 

como frente de ensino de Língua Portuguesa, o trabalho com a leitura. 

Interessante verificar a adjetivação- significativa- em estudo85 em que, bem ao 

gosto das ideias freireanas (já tratadas neste texto, em capítulo anterior), o 

interesse se volta à aprendizagem da leitura que contribui para a formação do 

sujeito em vista de uma educação libertadora. Observem-se as palavras 

extraídas do resumo: Por esse ‘fazer transformador’, implicado em 

procedimentos de leituras significativas (...), tem-se o desenvolvimento de 

habilidades e o domínio de estratégias (...) de produção de sentidos que 

facultam a ampliação e domínio dos processos de interpretação, orientados por 

descobertas de novos - outros saberes. Trata-se, como se depreende, da 

formação do aluno-leitor, (...) um processador de informações linguísticas e não 
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linguísticas, por meio das quais essas mesmas informações resultam na 

produção de conhecimentos de mundos e renovação das civilizações humanas. 

Nessas palavras não há como deixar de encontrar algum sentido e direção 

emancipatórios, extensivos à prática (crítica, comprometida e criativa) de ensino 

de língua materna, para além dos limites do trabalho com a leitura. Sobre isso, 

leia-se: A leitura e a escrita são a base para uma leitura crítica do mundo, e é a 

partir delas que se inicia o processo de consciência dos direitos e deveres do 

cidadão, indispensável ao processo de democratização86. 

 Para tanto, a abordagem dos gêneros, textos significativos e presentes nos 

processos de socialização humana, deve ser o sustentáculo do trabalho 

educativo de ensino e aprendizagem da língua, especialmente em situação 

formal (escolar). Por meio do trabalho pedagógico com os gêneros, fica 

favorecido o (...) desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, isto 

é, o desenvolvimento da capacidade que o aluno deve ter de empregar a língua 

adequadamente nas diversas situações de comunicação em que esteja 

inserido.87 

Tal recomendação encontra ecos nos documentos oficiais norteadores da 

prática docente (como já abordado, neste texto, quando se colocou em análise 

dois documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais e Orientações 

Curriculares: proposição de expectativas de aprendizagem). E não apenas 

neles. Também a produção acadêmica na área de ensino de Língua Portuguesa, 

aqui analisada conforme o recorte proposto, também parece alinhar-se à referida 

recomendação. Ilustra-se tal afirmação com as palavras, retiradas do mesmo 

resumo de estudo, imediatamente supramencionado: (...) essas entidades 

discursivas [os gêneros] colaboram para o desenvolvimento da linguagem dos 

alunos e funcionam como objeto e instrumento de trabalho para os professores 

na sala de aula. 

De modo mais preciso, tal recomendação assume, em verdade, a conotação de 

prescrição, especialmente quando se considera sua inserção explícita em 
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documentos oficiais. A transposição da prescrição para o trabalho efetivo em 

sala de aula (trabalho “real”) não se faz de forma pouco tensionada, o que é, 

também, uma preocupação dos estudiosos da área, representada, neste texto, 

pelas palavras que se seguem: (...) parece haver substancial diferença entre 

trabalho prescrito e trabalho real. No trabalho prescrito, a tarefa que deve ser 

executada (...) é determinada por instâncias superiores; no trabalho real, a ação 

do sujeito-professor se efetiva, podendo atender, em maior ou menor medida, às 

solicitações da tarefa.  

Uma das razões para essa diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real 

está, exatamente, no silêncio observado nos documentos oficiais sobre como 

fazer a transposição desde o plano das prescrições para o plano das ações. 

Nesse sentido, é emblemática a colocação, sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em que, tendo reconhecido o avanço no ensino de Língua 

Portuguesa, conforme proposições contidas no documento, o autor88 adverte 

que: (...) não apresentam propostas metodológicas (...), ou seja, não sinalizam 

caminhos para o agir do professor, gerando inúmeras dúvidas quanto a como 

pensar o ensino dos gêneros e como encaminhá-los de maneira satisfatória para 

a formação da competência comunicativa do aluno. 

Outra entre as razões para a referida tensão encontra-se nos limites 

constatados, quanto à abordagem dos gêneros, no livro didático de Língua 

Portuguesa. Já se esclareceu algo sobre a importância desse recurso na prática 

em sala de aula. Reconhecendo esse papel- (...) em muitos casos, ele [o livro 

didático] atua como o grande detentor das atividades e dos conteúdos 

desenvolvidos nas aulas - ganham valor as constatações do autor desse 

estudo89, que buscou verificar potencialidades, no livro didático, para promover a 

aproximação entre o aluno e a diversidade textual que socialmente circula: 

(...)verificamos baixa diversidade de gêneros textuais, (...) concentração na 

abordagem de algumas categorias de domínios discursivos e capacidades de 
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linguagem e ênfase nas propostas de atividades que tratam dos aspectos 

gramaticais dos gêneros e da interpretação do texto. 

Essa situação se torna mais evidente, em alguns casos, pela presença pouco 

significativa, ainda, na produção acadêmica, de estudos levados a efeito com 

vistas a dar suporte ao trabalho pedagógico com os gêneros ligados à oralidade. 

Confirma-se essa tradição insuficiente, na (...)compreensão de que, embora o 

ensino da oralidade seja obrigatório nas escolas brasileiras, permanece 

incipiente nas pesquisas acadêmicas e pouco presente no que concerne às 

investigações a respeito dos saberes docentes para o seu ensino. 90 Acrescenta 

a autora: (...)Este cenário resulta na baixa visibilidade ofertada ao eixo da 

oralidade nas diferentes esferas de produção do saber e gera consequências 

para a formação docente, como o pouco conhecimento sobre a efetivação de um 

processo de didatização do oral. E recomenda: (...) há ainda necessidade de 

investimento em formações, em diferentes níveis, a fim de assegurar o acesso a 

propostas que efetivamente ajudem aos professores que atuam na área de 

língua portuguesa a compreenderem o processo de didatização do oral. 

As dificuldades apresentadas na operacionalização da prática pedagógica para a 

educação linguística não são o único empecilho enfrentado na docência nessa 

área. Há também que se considerarem as arraigadas representações que 

assediam os professores, frutos de tradição social e cultural própria de nossa 

sociedade, tradição decisiva no percurso formativo desses profissionais. 

Interessante notar a presença de preocupação investigativa sobre esse aspecto, 

encontrada entre os resumos analisados.  

A questão da variedade línguística, cuja presença em sala de aula é 

recomendada, nos documentos oficiais, como objeto de ensino afeto às frentes 

de trabalho com Língua Portuguesa, acaba por travestir-se em concepções mais 

tradicionais, como se propaga em: (...) A linguagem do aluno é desvalorizada, 

como sua origem social, acreditando-se que ela é um empecilho não só para a 
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aprendizagem, como para as capacidades de pensar e interpretar.91 Adota-se, 

assim, uma postura que (...) privilegia o ensino do português submetido às 

regras da gramática normativa, baseado nos princípios regidos pela norma culta. 

Concepções dessa ordem caminham em direção oposta à proposição de um 

ensino [da língua] libertador, para aqui retomar a já citada expressão de Celso 

Luft (2008). 

A busca por uma saída não pode eximir-se de consideração sobre a atuação do 

professor, especialmente, da atuação do professor de Língua Portuguesa. Sobre 

ela, ressaltam-se as palavras que se seguem: (...) quando o professor tem 

consciência da natureza e dos modos de funcionamento da linguagem, bem 

como do seu papel de mediador no processo de aprendizagem dos alunos, 

agrega maiores condições para atuar (...) de forma a incentivar a participação, a 

iniciativa e a cooperação dos alunos (...) 92. 

A análise de conteúdo proposta para este estudo completa-se com o trabalho 

realizado a partir das leituras dos resumos publicados no Banco de Teses da 

CAPES para o ano de 2012. De caráter bastante genérico, encontramos estudos 

que apontam para a forte influência, ainda nos dias atuais, de concepções 

tradicionais (e até conservadoras) sobre língua/linguagem e o processo de 

ensino e aprendizagem, a saber: (...) uma perspectiva de língua enquanto 

estrutura e (...) uma abordagem mais tradicional de ensino de Língua 

Portuguesa93.  

Tal concepção é convergente com a observação de práticas metodológicas e 

pedagógicas afastadas de propostas mais inovadoras quanto ao ensino da 

Língua Portuguesa, como se constata, com clareza, em94: (...) permanecem (...) 

práticas cristalizadas como as que separam as aulas de língua portuguesa em 

leitura, escrita e análise linguística (...). É comum (...) centrar-se na exploração 

dos gêneros literários, apoiando-se nos chamados gêneros escolarizados (...) 
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considerados mais adequados ao ensino da disciplina. Essa constatação, 

relativa à prática cotidiana nas aulas de Língua Portuguesa segue de encontro 

ao que, no mesmo estudo, se descreve como (...) “ensino de Língua Portuguesa 

(...) fundamentado em novas teorias sobre leitura e escrita, gêneros textuais, 

dialogia, discurso entre outros”. 

O distanciamento revelado entre os discursos teóricos e a prática em sala de 

aula não está afeto apenas às tradicionais maneiras de abordar o ensino da 

língua, mas atinge  também a reticência na legitimação da oralidade como objeto 

de ensino e, ainda mais claramente, sobre posicionamentos relativos aos 

registros linguísticos que, presentes na sala de aula, muitas vezes não são 

reconhecidos em sua validade. Sobre isso, lê-se que95 (...) embora 

sensibilizados para as temáticas da Sociolinguística e da variação, os docentes 

ainda incorrem no hábito de corrigir inadequadamente as falas dos alunos, 

reflexo da visão idealizante de língua que ainda prevalece na escola. O mesmo 

autor, em seu resumo, explicita que (...)observamos, na literatura sociolinguística 

voltada ao ensino de língua materna, a consolidação da visão de que não se 

pode continuar tratando a linguagem em sala de aula pelo viés dicotômico entre 

língua certa e língua errada. E acrescenta, por consequência, que tal 

posicionamento é destrutivo em relação aos ideais formativos do aluno, pois se 

mantém apesar de, com sua adoção (...) afastarmos esse ensino dos ideais da 

promoção de uma educação linguística que nutra o aluno de recursos e 

repertórios linguísticos que lhe permitam atuar nos diversos contextos de sua 

vida social e promova o respeito por toda e qualquer variedade de sua língua. 

Esse distanciamento não se restringe às proposições acadêmicas, mas atinge 

também o que se pode considerar também um distanciamento da prática em 

relação ao que propõem os documentos curriculares oficiais, como alertam as 

palavras: Documentos oficiais em nível de federação, de estados e de 

municípios são propagadores das atualizações requeridas no ensino de Língua 

Portuguesa (...) e representam um saber, ou conjunto de saberes a mais, com os 

                                                        
95

 Bruno Defilippo Horta. Sociolinguística e ensino de língua portuguesa: constatações no município de Juiz de Fora 

(MG). 



134 

 

quais o professor necessita lidar (...), a fim de que possa promover uma 

educação de qualidade.96 

As razões do mesmo distanciamento são foco de estudo97 que, para 

compreendê-las, novamente à luz de documentos curriculares oficiais, afirma: 

(...) Para tanto, resgata-se brevemente a sócio-história do português brasileiro, 

delimitam-se os objetivos do ensino da língua portuguesa na escola, à luz dos 

documentos oficiais (PCN e Diretrizes Curriculares), criticando algumas práticas 

arraigadas na cultura escolar. E, em busca de explicar as mesmas razões cabe 

recorrer, ainda, às menções contidas em outro estudo, que aludem a questões 

extra sala de aula, ao afirmar: (...) Os afastamentos resultam de dificuldades de 

articular o ensino de leitura e produção de textos e a apropriação do sistema de 

escrita, o que demanda maior investimento na formação desses profissionais, e 

de dificuldades estruturais da rede, sobretudo, das condições de trabalho do 

professor, que ainda são muito precárias no Brasil.98 

O reconhecimento dessas dificuldades, que se pode considerar tácito, não 

afasta os pesquisadores (e também, em geral, os profissionais voltados para o 

ensino da língua) da busca por sua superação, com vistas a (...) uma prática de 

docência recontextualizada pelos quadros do discurso científico moderno que 

focaliza a língua no exercício de suas funções sócio-interativo-discursivas.99 

Ainda em relação aos resumos publicados para o ano 2012, seguem-se 

menções relativas às políticas que introduziram procedimentos regulares de 

avaliação externa no Brasil. Por ser um tema que, de modo muito central, ocupa 

os interesses de pesquisa descritos no presente trabalho, justificam-se algumas 

palavras sobre os estudos que o abordam e os posicionamentos que neles 

podem ser apreendidos. 
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Como primeiro destaque, nesse sentido, traz-se à luz um estudo100 que 

manifesta sua preocupação com a qualidade do ensino ofertado nas escolas de 

educação básica, defendendo (...) que o ensino da língua deve ser pautado no 

texto, na sua interpretação, estrutura e significação, desenvolvendo a percepção 

dos elementos que constituem a linguagem, para habituar o aluno a ver as 

palavras em sua pluralidade de sons, imagens e sentidos. De modo não 

surpreendente em relação ao que já se expôs no presente texto, continua o 

autor do resumo, sobre seus objetivos centrais: No centro deste trabalho, 

apresentam-se elementos que têm origem no exercício de práticas de orientação 

de ensino de língua e de literatura, buscando estratégias para minimizar as 

deficiências na competência de leitura e interpretação comprovadas pelas 

avaliações por que têm passado as escolas brasileiras.   

Sobre o mesmo tema, e abordando procedimentos de avaliação externa próprios 

ao estado de Minas Gerais, pronuncia-se autor de estudo, que, como o anterior, 

justifica a busca da qualidade na obtenção de melhores resultados quanto ao 

desempenho dos alunos em testes de avaliação externa à escola. Observe-se 

com quais palavras o faz: (...) concluímos que a organização de um material 

próprio pelo professor, baseado na matriz de referência de Língua Portuguesa, é 

um fator inalienável da prática docente, voltada para a formação de um leitor 

proficiente, possibilitando o desenvolvimento das habilidades leitoras e, 

consequentemente, garantindo melhores resultados nas avaliações externas. 101 

Como muitas são as avaliações externas a que têm sido submetidos os alunos 

brasileiros, o foco da produção acadêmica começa a alcançá-las. Sob esse 

enfoque também se recuperam as palavras de um estudo102, que aborda o 

SAEB/Prova Brasil, salientando melhora nos resultados obtidos pelos alunos e 

mudanças nas práticas docentes. Pronunciando-se sobre elas, assim se 

expressa o autor: “Mudanças que estão relacionadas ao ensino com textos e 

segundo os pesquisados mudaram a prática para suprir a necessidade de 

garantir um bom desempenho nas avaliações do SAEB/Prova Brasil.” E, de 
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maneira crítica, acrescenta: Tais aspectos demonstram que os reflexos do SAEB 

se configuram em mudanças periféricas, pois estão, antes, marcadas pela 

preocupação com o ranking das avaliações divulgados na mídia e menos com 

práticas que demonstrem mudanças realmente significativas para o ensino de 

Língua Portuguesa.  

Ainda que a questão da avaliação externa não fosse direto interesse da análise 

de conteúdo empreendida neste ponto do estudo, encontrar as referências 

mencionadas a esses procedimentos de avaliação significou constatar que eles 

têm encontrado lugar nas investigações acadêmicas, provavelmente por sua 

forte expansão nas políticas públicas brasileiras, sempre revestidos do discurso 

de que a avaliação externa se presta ao controle e à promoção da qualidade, 

como já se tratou em capítulo anterior deste trabalho.  

Reforça-se a posição, também já apontada, de que existe uma clara inversão de 

lógica entre currículo e avaliação, em que a última é forte determinante de 

escolhas relativas ao primeiro. 

Os resultados da análise empreendida mostraram consistente preocupação com 

as metodologias de ensino e com as práticas pedagógicas presentes nos 

processos de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa eleitos para estudo, 

no período focalizado. 

Ainda que as tradicionais frentes de ensino de língua materna se façam 

presentes enquanto objetos de estudo acadêmico -  com especial destaque para 

a leitura e a produção textual- já não é comum que apareçam dissociadas da 

intencionalidade de valorizar-se o ensino voltado para o desenvolvimento de 

competências comunicativas efetivamente exigidas na participação da vida em 

sociedade. 

Desse modo, a análise aponta para a aderência entre os princípios norteadores 

dos documentos curriculares oficiais e os objetivos e metas buscados pelos 

pesquisadores em seus empreendimentos acadêmicos. Em outras palavras, os 

preceitos de um “ensino renovador”, que se apresentam no discurso oficial, 
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especialmente aquele trazido à luz pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, são 

reafirmados na Academia.  

Essas observações são alentadoras em relação à opção, levada a efeito no 

presente trabalho, de buscar, nos estudos da área de Língua Portuguesa, 

elementos de sustentação para que se considerasse (nos planos da concepção, 

produção, produto e aplicação) os Cadernos de apoio e aprendizagem, à luz dos 

referidos preceitos. Assim, documentos curriculares oficiais a produção 

acadêmica são tomados como referenciais de análise desse objeto de estudo.   

Diante do exposto, e ainda sobre a análise apresentada nesta seção do texto, 

considera-se que tenha sido de valor para uma aproximação ao estado da arte 

na área do ensino de Língua Portuguesa. Como se afirmou, essa aproximação 

oferece legitimidade para que se possa considerar sobre a produção acadêmica 

e seu papel na determinação das concepções e ações curriculares afetas ao 

ensino da língua materna no Brasil, tomando-se a coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem como objeto representativo.  
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Capítulo 5 

 Cadernos de apoio e aprendizagem: vozes em foco 

 

 

5.1- Vozes “frias”: da concepção à produção dos Cadernos 

Colocando em foco o objeto de estudo central deste trabalho, inicia-se sua 

abordagem analítica por meio do conjunto de volumes que a compõem. Para a 

presente intencionalidade de análise, contempla-se a proposta elaborada para 

os nove anos do Ensino Fundamental, embora o maior interesse encontre-se 

nos anos que compõem sua etapa final, a saber: sexto ao nono ano. Em razão 

desse interesse mais específico, os exemplos trazidos para ilustrar análise 

provêm de material destinado aos chamados anos finais, mas que, neste âmbito, 

são tomados como representativos do conjunto. 

A coleção propõe-se oferecer oportunidades de formação ao docente de Língua 

Portuguesa da rede municipal de São Paulo. Em razão disso, todos os volumes 

destinados ao professor apresentam textos introdutórios ao conteúdo do livro, 

idênticos nos volumes destinados aos vários anos do Ensino Fundamental. Os 

referidos textos abordam a questão das expectativas de aprendizagem, que são 

tônica do trabalho proposto, e as tomam como aprendizagens que se espera ver 

construídas pelos alunos, em conformidade com os preceitos de Vygotsky 

(1987), citado no texto. É desta forma que se depreende a concepção de 

educação adotada pela SMESP e na qual se ancora a proposta da coleção.  

Ao reportar-se a Vygotsky, o texto pretende esclarecer sobre a possibilidade de 

algumas atividades abrangerem expectativas já trabalhadas em anos anteriores 

ou, ainda, expectativas que, de algum modo antecipam aprendizagens que 

estão por vir. Ao dizer dessa forma de organização, o texto de apresentação dos 
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Cadernos (Volume I, Livro do Professor) pronuncia-se afirmando que se trata de 

um  

(...) processo de construção em que é importante que o que se espera 

ver consolidado em determinado ano seja processualmente trabalhado 

desde os anos anteriores (para Vygotsky, [as aprendizagens] fariam 

parte do desenvolvimento potencial dos alunos- criariam zonas de 

desenvolvimento proximal-, vindo, futuramente, a fazer parte de seu 

desenvolvimento real. (p. 7) 

A concepção de educação de Vygotsky traz o contexto geral para o trabalho 

com gêneros textuais e, mais uma vez, livro a livro, ano a ano, essa perspectiva 

de ensino é reafirmada. E, desde logo, surge, no texto, o alerta:  

(...) é necessário cuidado para não transformar o trabalho com os 

gêneros em uma série de atividades meramente classificatórias e 

metalinguísticas não convergentes para o uso – leitura/escuta e 

produção de textos. Não adianta o aluno saber dizer uma série de 

características dos gêneros (de forma decorada), se não puder reverter 

esse conhecimento para a compreensão e/ou produção de textos 

relativos a esses gêneros textuais. (São Paulo, Cadernos de apoio e 

aprendizagem, Volume I, Livro do professor, p. 8) 

 

Em continuidade, o trabalho com gêneros é apontado como significativo desde 

que ultrapasse os limites de uma abordagem estrutural, como quer a tradição 

consagrada no ensino de língua materna, especialmente ao tratar os textos de 

caráter literário como modelos de expressividade valorosa. Atente-se às 

palavras do mesmo texto supracitado:  

Também na exploração dos elementos constitutivos dos gêneros, é 

fundamental garantir uma perspectiva que relacione os gêneros (e os 

textos) aos contextos das esferas em que circulam, às suas condições 

de produção típicas (e específicas) e ao contexto sócio-histórico mais 

amplo, indo além de uma perspectiva de abordagem meramente 

formal/estrutural, possibilitando que o aluno compreenda conteúdos 

explícitos e implícitos, interaja efetivamente com os textos lidos e 

produza textos adequados a cada uma das situações. (p. 8) 
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Dizia-se da intenção de favorecer, por meio do trabalho com os Cadernos de 

apoio e aprendizagem, oportunidades formativas aos docentes da rede 

municipal de São Paulo. Note-se que as colocações acima fazem emergir 

importantes perspectivas sobre o ato de educar, de aprender e sobre o trabalho 

com gêneros, a ser privilegiado no ensino de Língua Portuguesa. Sua menção, 

no volume do professor, é bastante louvável em razão de sua importância. 

Carece, no entanto, de viabilidade, pois são bastante conhecidas as dificuldades 

impostas ao professor para que este envide esforços e encontre resultados na 

formação continuada. Isso sem se considerar os limites, largamente difundidos, 

encontrados na formação do profissional educador, quer seja nos cursos de 

Pedagogia, quer seja nos cursos de Licenciatura em Letras. 

Assim, o que se observa até aqui não permite afirmar sobre o sucesso da 

coleção quanto à sua intencionalidade relativa a um possível caráter formativo. 

Da mesma forma, as indicações que pretendem municiar o docente no 

planejamento e gestão de suas atividades em sala de aula são genéricas e nem 

sempre favorecedoras das intenções a que se propõem. Seguem alguns 

exemplos que apontam para diversos graus de complexidade quanto às 

providências esperadas dos docentes, todos tomados do Livro do Professor, 

oitavo ano:  

 

Para a realização da atividade serão necessários oito exemplares de 

jornais do dia (com anúncios classificados). (p. 47) 

Espera-se que os alunos respondam que, nas mídias impressas, em 

geral, as notícias são mais aprofundadas, fornecendo ao leitor mais 

detalhes e informações. Por terem mais tempo para ser publicadas, em 

relação ao rádio e à TV, também podem refletir mais sobre os fatos. 

(p.71) 

Forneça notícias aos alunos. (p.77) 

A atividade 6 pode ser feita por duplas e retomada coletivamente; os 

pequenos trechos expositivos podem ser lidos por toda a turma. (p. 80) 
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Assim, o que depreende é que, mesmo assumindo que, no ensino de língua 

materna, a unidade básica de ensino deve ser o texto, materializado em gêneros 

(como sugerem a produção acadêmica na área, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e as Orientações Curriculares: proposição de expectativas de 

aprendizagem), as primeiras observações e análises das propostas contidas na 

coleção já parecem sugerir certo distanciamento entre o previsto e o que 

efetivamente pode ser levado a efeito. 

Ademais ao já exposto, observe-se que a coleção também se impõe ao 

professor com caráter prescritivo. Nesse sentido, não difere de documentos 

curriculares oficiais ou do conhecimento legitimado em determinada área que, a 

pretexto de apresentarem orientações, são claros ao transformá-las, na prática, 

em prescrições. Um exemplo forte, extraído do Livro do Professor, oitavo ano, 

refere-se ao acompanhamento desejável do trabalho educativo desenvolvido em 

sala de aula, com expressas indicações sobre como o professor deve proceder 

ao registro do desempenho do aluno a cada passo. A sugestão é que o 

professor construa uma planilha, em que se contemplem todas as expectativas 

de aprendizagem previstas e trabalhadas ao longo da unidade de ensino e nela 

fiquem registrados, conforme legenda também sugerida, o desempenho de cada 

aluno em relação a cada expectativa.  

Ora, não se trata aqui de desqualificar a importância do registro preciso, 

mostrando o que o estudante sabe e o que é preciso retomar, qual grau e âmbito 

de regulação de atividades são providenciais, em que ponto são necessárias 

intervenções mais pontuais, etc. Trata-se, apenas, de problematizar um aspecto 

de uma proposta, que, embora se pretenda inovadora, não deixa de se impor, de 

maneira um tanto rígida, como forma de controle do trabalho daqueles que, 

ainda que responsáveis pelos atos pedagógicos em sala de aula, estão alijados 

de seu papel protagonista desde mesmo em questões essenciais como a que se 

aborda no exemplo em questão. 

Na análise da coleção, não se pode deixar de emprestar valor à seleção dos 

gêneros textuais com que se trabalha ao longo dos anos do Ensino 
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Fundamental, quer seja quanto à sua diversidade, quer seja quanto á sua 

relevância, quer seja quanto às sequências didáticas propostas na coleção. 

Já se disse sobre a concepção, presente nos Cadernos, quanto à diversidade de 

gêneros contemplada e quanto à presença, em cada volume, de gêneros das 

modalidades escrita e oral. Vê-se, novamente, nessa constatação, clara adesão 

às recomendações destacadas nos documentos curriculares oficiais e na 

produção acadêmica da área. Ilustra-se tal afirmação mencionando que, em 

cada ano do Ensino Fundamental, cinco gêneros da modalidade escrita são 

abordados e pelo menos dois gêneros da modalidade oral têm ensino previsto 

na proposta da coleção.  

Para ainda se dar um exemplo ilustrativo da diversidade apontada, toma-se a 

proposta de nono ano. Na série, são trabalhados os seguintes gêneros textuais 

afetos à modalidade escrita: poema (esfera literária-verso), artigo de opinião 

(esfera jornalística), currículo (esfera da vida pública e profissional), teatro 

(esfera literária-prosa) e relato histórico (esfera escolar). Paralelamente ao 

trabalho com artigo de opinião, currículo e relato histórico, são abordados, 

respectivamente, os gêneros orais entrevista profissional, comentário e 

exposição oral. 

 Ano após ano, cinco gêneros da modalidade escrita são abordados ou 

revisitados, em perspectiva processual- já comentada- e espiral, como defendem 

Dolz e Schneuwly (2004). Para os autores, devemos organizar e selecionar os 

gêneros textuais para o ensino tendo em vista um ensino em espiral, de forma 

convergente ao que já se mencionou sobre a teoria sócio-interacionista de 

aprendizagem de Vygotsky (1987). No chamado ensino espiral, um mesmo 

gênero é tratado em diversas séries do ciclo de ensino, em progressiva 

complexificação. Desse modo, supera-se a proposta curricular linear, em que 

cada “tipo de texto” encontra lugar cristalizado de ensino e aprendizagem em 

determinada (e, por vezes, em uma única) série.  Demonstrativo de tal 

verticalidade é o trabalho com poemas, cujo início de dá no terceiro ano do 

Ensino Fundamental e é revisitado, em acordo com a abordagem processual em 
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espiral mencionada, em anos subsequentes, a saber: quarto, quinto, oitavo e 

nono ano.   

Quanto à relevância dos gêneros selecionados para composição das unidades 

da coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, nada há que se reparar e, ainda 

uma vez, há que se considerar expressiva a adesão ao que está proposto nos 

documentos curriculares e na produção acadêmica. A seleção é demonstrativa 

de uma perspectiva que privilegia as práticas sociais discursivas reais, tomando 

o texto, materializado em gênero, como unidade básica de ensino. As opções, 

portanto, buscam os gêneros de efetiva e maior circulação social, além dos que 

têm lugar em contextos comunicativos mais complexos. São exemplos dos 

primeiros: bilhete, receita, roteiro e mapa de circulação, notícia, apenas para 

citar alguns. Do segundo conjunto, pode-se destacar, entre outros: estatuto, 

artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia, conto tradicional, 

crônica. 

Sobre a questão da relevância dos gêneros selecionados, cabe ainda dizer algo 

sobre suas potencialidades quanto à formação do aluno por meio de um 

currículo emancipatório. Nesse sentido, são providenciais as escolhas que 

contemplam e favorecem a organização e a participação social do aluno como 

cidadão e delas são exemplos os gêneros: carta de reclamação, debate regrado, 

resenha, artigo de opinião, citando aqui gêneros afetos às modalidades oral e 

escrita da língua. 

Ainda sobre a convergência entre as propostas consolidadas na coleção e as 

prescrições estabelecidas nos documentos analisados em capítulo anterior, há 

se destinar menção à concepção de língua que subjaz ao que se vê nos 

Cadernos de apoio e aprendizagem. Nos planos da concepção e da produção 

da coleção revela-se a intencionalidade de superar a ideia de que a língua possa 

ser vista como algo estático, fixo, homogêneo, desconsiderando a interação e o 

discurso. Ao contrário, tratando os textos tais como socialmente circulam, 

privilegiando os suportes em que tradicionalmente tal circulação se dá e, talvez 

principalmente, esclarecendo que não se podem tratar as características dos 

gêneros como uma listagem pré-definida de conteúdos, tem-se evidenciada uma 
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concepção dinâmica e inovadora, como a que se depreende como norteadora 

dos documentos oficiais e da produção acadêmica reconhecida. Há que se ver, 

posteriormente, se o mesmo grau de adesão se confirma na prática pedagógica 

cotidiana amparada nos Cadernos. 

Há que se discutir, ainda, ao se tomar a coleção em sua proposta global, como 

se a faz a articulação, nas práticas pedagógicas propostas, entre os eixos de 

produção oral e escrita, incluídas as reflexões sobre a língua e seus usos 

sociais. De maneira recorrente, observa-se convergência entre as proposições 

concretizadas nas atividades e sequências didáticas da coleção e as prescrições 

contidas nos documentos analisados. Assim, a produção escrita não se realiza 

isoladamente, mas resulta de atividades interligadas à leitura e à compreensão 

textual. De forma coerente, antes de se abordarem os elementos constitutivos 

de cada gênero em questão, seu conteúdo temático e demais características, 

são propostas atividades de exposição ao texto. Em outras palavras, o aluno 

aprende o gênero em contato com o próprio gênero. Talvez mais adequado seria 

dizer que apreende o gênero ao ser exposto à sua materialidade linguística e 

textual. Dessa foram, ao menos no campo proposicional, a coleção pretende 

integrar os eixos da leitura, da análise linguística, da produção escrita e, em 

casos específicos, da produção oral. 

Como exemplo da integração observada e que alcança a questão da produção 

oral, o trabalho com o gênero “causo”, proposto para o sexto ano, é elucidativo. 

A partir da exposição ao gênero, via DVD encartado no livro, o aluno é levado a 

perceber que o gênero está, primordialmente, afeto à tradição oral e, mais 

especificamente, à narrativa fantasiosa. Normalmente narrado em primeira 

pessoa, é comum que o “causo” traga marcas regionais próprias das variedades 

observadas na cultura local de que provêm, ainda que, em geral, sejam de 

autoria desconhecida. De grande valor é esse contato, pois favorece que se 

legitimem essas variações e, por via de consequência, também outras que 

entram na sala de aula por meio do repertório dos alunos, em geral distantes do 

que a tradição escolar preconiza como variante de prestígio.  
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O exemplo elucida sobre o tratamento implícito na coleção sobre a questão da 

variedade linguística e remete a outro, em que o trabalho com gênero próprio da 

cultura popular é valorizado. Destaca-se, neste caso, o trabalho com o cordel e o 

destaque justifica-se desde mesmo a proposição da unidade em que é 

abordado, proposta no volume II destinado ao sétimo ano do Ensino 

Fundamental. O título proposto é Literatura de cordel: a voz do povo. Ao propor 

o trabalho com o gênero, apresenta-se por justificativa, no Livro do Professor, à 

página 14, que: 

É importante desenvolver na escola um trabalho que possibilite a 

ampliação das práticas culturais dos estudantes, com destaque para 

alguns gêneros e discursos muitas vezes pouco valorizados 

socialmente. O cordel é um desses gêneros, com o qual, possivelmente, 

os alunos tiveram pouco contato ao longo de sua história de leitura. 

Ao eleger o cordel como gênero a ser tratado na escola, fica claro o 

compromisso de respeito à diversidade cultural que caracteriza as identidades 

brasileiras. Pode-se dizer o mesmo quanto ao compromisso de acesso a e 

tratamento de produções culturais levadas a termo por grupos e pessoas com 

pouca (ou nenhuma) escolarização. Mais uma vez, cabe questionar sobre a 

repercussão desses compromissos para além das páginas dos Cadernos. 

Em continuidade à presente análise da coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem, que se faz sob uma perspectiva global, mantém-se o 

procedimento de cotejamento entre as indicações presentes na documentação 

curricular oficial, as apreendidas na análise da produção acadêmica e as 

proposições consolidadas nos volumes que compõem a coleção. Desse modo, 

avalia-se, adicionalmente, a coerência interna dos Cadernos. Neste ponto, 

busca-se pela análise de uma unidade, representando o referido cotejamento, 

na intenção de que se possa generalizar o que aqui se demonstra para o que se 

nota proposto na coleção, em seu conjunto. A unidade eleita, proposta no 

volume I do livro de sétimo ano, tem por título a expressão Fazendo pedidos: 

cartas de solicitação e requerimentos. 
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Um ponto de partida promissor é analisar metodologias que suportam as 

atividades presentes na coleção. Cabem palavras iniciais sobre a seleção dos 

gêneros que compõem a unidade, a saber: requerimento e carta de solicitação 

(modalidade escrita); solicitação (modalidade oral), reportando-se aos indicativos 

advindos da análise do conteúdo dos documentos oficiais, já abordados. 

As Orientações Curriculares (p. 30) indicam que o ensino de Língua Portuguesa 

deve se pautar nos usos sociais da língua. Sobre a  finalidade de tal ato 

educativo, o documento assim se pronuncia:  

“permitir que os estudantes adquiram as habilidades necessárias para 

transitar pelo mundo da escrita, reconhecendo os textos que circulam 

socialmente e lançando mão deles para dar conta das necessidades e 

demandas que a vida lhes reserva”.  

De tal citação depreende-se a relevância do trabalho com os gêneros da 

Unidade. No Livro do Professor, de maneira mais específica, encontram-se 

argumentos que sustentam a opção pelos gêneros eleitos:  

Em uma sociedade complexa como a nossa, não podemos prescindir da 

colaboração dos outros em quase todos os âmbitos do dia a dia. 

Precisamos do convívio social e da cooperação alheia. Mas nem sempre 

é possível contar com a colaboração espontânea dos outros. Na maioria 

das vezes, sobretudo fora da esfera familiar, para que nossas 

necessidades profissionais e de cidadãos sejam satisfeitas, é preciso 

fazer pedidos, muitas vezes em forma de carta ou de requerimento. 

(Livro do Professor, sétimo ano, p.11) 

Também são de valor, para a presente consideração, as atividades que abrem e 

as que encerram cada unidade. Apresentados (e socializados com o professor), 

os argumentos gerais sobre os usos da Língua Portuguesa e sobre o trabalho 

com gêneros, a atividade abertura Para começo de conversa busca motivar os 

alunos, convidando-os a percorrer as trilhas propostas nas sequências didáticas 

em busca do objetivo final. Para tanto, e por meio do trabalho com a 

oralidade103, intenciona-se a ativação de conhecimentos prévios, o que se 

                                                        
103

 Destaquem-se as expectativas de aprendizagem para a sequência de abertura da unidade:                                  

P83 Relatar e comentar experiências e acontecimentos que requeiram reclamações ou solicitações.                           
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propõe realizar com a utilização de um vídeo104. A título ilustrativo, seguem 

algumas orientações, dirigidas ao professor, sobre a condução e as expectativas 

desse trabalho. 

Esta atividade objetiva uma primeira aproximação dos alunos com o 

tema e com os gêneros da Unidade, ativando seus conhecimentos 

prévios. (...) Procure encaminhar a discussão de modo a levá-los a 

perceber que, às vezes, uma boa conversa, com o uso de bons 

argumentos, é a melhor saída para muitas dessas situações. Procure 

enfatizar a importância de ter bons argumentos (e também de avaliar se 

o pedido em questão é justo, procede, não coloca ninguém em 

situações delicadas etc.). Antes de mostrar as cenas a eles, antecipe as 

questões a que deverão responder, para que assistam ao vídeo com um 

objetivo claro. (Livro do Professor, vol. I sétimo ano, p. 23).  

 

A sequência proposta visa a garantir o engajamento dos alunos no percurso da 

unidade e em seu objetivo final: escrever cartas de reclamação e requerimentos.  

As habilidades relativas à compreensão de texto e construção de sentidos são 

desenvolvidas a partir da exposição do aluno a vários tipos de carta, de modo a 

levá-lo a perceber diferenças e semelhanças a partir de identificação dos 

elementos constitutivos do gênero e dos subgêneros focalizados, com ênfase 

em suas funções específicas e no papel social dos interlocutores. Assim se dá 

suporte a discussões e construção de aprendizagens voltadas para a opção 

adequada quanto ao nível de linguagem e suas variações (escolhas 

linguísticas), sempre em acordo com o contexto de produção- interlocutores e 

seu papel social, finalidade, lugar e momento em que se dá a interação. Desse 

modo, ficam favorecidas as reflexões sobre a língua e seus usos, além da 

reflexão sobre sua dinamicidade. 

A primeira produção escrita proposta é a de uma carta de solicitação. Tomando 

em conta a indicação de se trabalhar com o texto como unidade básica de 

                                                                                                                                                                     
P86 Trocar impressões.                                                                                                                                                                         

P87 Avaliara a expressão oral própria ou alheia em interação. 
104

 O vídeo apresenta quatro cenas, de âmbito público ou privado, reproduzindo situações que 

requerem ações de solicitação e requerimentos.  
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ensino, materializado em gênero de ampla circulação social, o professor é 

orientado as incentivar que os alunos façam um elenco de problemas reis da 

região onde moram para que escrevam para o prefeito do município. O Livro do 

Professor, à p.33, recomenda que (...) “o ideal seria uma escrita individual para 

que se possa analisar os saberes e as capacidades de todos os alunos”. 

O objetivo dessa atividade é diagnóstico, em favor de um (re) planejamento das 

aulas que completam o trabalho com o gênero. Como se observa, a proposta 

de escrita não se faz de modo isolado e não se encerra na primeira produção. 

Após novo conjunto de atividades, com novas exposições ao gênero em foco, 

além de retomadas e sistematizações sobre a forma composicional específica 

das cartas de solicitação e dos requerimentos, no fim da unidade: 

(...) os alunos – já tendo construído novos conhecimentos sobre o 

gênero e sobre outros aspectos envolvidos na elaboração de textos – 

farão uma revisão dessa carta e, em seguida, com você, terão 

condições de constatar quanto avançaram e quanto ainda precisam 

avançar. (Livro do Professor, vol. I,sétimo ano, p. 34) 

A unidade encerra-se com a atividade de avaliação do texto (carta de 

solicitação), já antes reescrito. Para orientar a atividade Revendo a produção105, 

está proposto no material destinado ao aluno (volume I, p. 36), um roteiro106 que, 

por suas características e por sua importância no conjunto da proposta, é 

reproduzido a seguir.    

Aspectos     
 

Está adequado Preciso 

alterar 

Local e data   

Saudação   

Apresentação do contexto   

Pedido /reivindicação   

Argumentos    

Despedida/ pedido de deferimento   

                                                        
105

 Expectativa de aprendizagem contemplada em Revendo a produção:                                                                                      

P 79 Revisar e editar o texto focalizando os aspectos estudados na análise e reflexão sobre a língua e a linguagem. 
106

 Roteirossemelhantes ao aqui reproduzido, com vistas à autoavaliação dos alunos, são propostos ao 

final de cada unidade de trabalho. 
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Assinatura   

Uso de linguagem formal   

Uso de organizadores textuais (por exemplo: em 

primeiro lugar, além disso, assim, portanto etc.)  

  

Ausência de erros gramaticais/ 

ortografia/pontuação  

  

Ausência de palavras repetidas   

 

Tomados como indicadores do desempenho do aluno em relação ao objetivo 

final da unidade, os aspectos elencados no quadro são indicativos do trabalho 

integrado e pautado em prática concreta de linguagem proposto na unidade, 

aqui tomado como representativo do que está consolidado nos vários volumes 

da coleção. Elementos constitutivos do gênero, escolhas linguísticas, coesão e 

coerência textual, gramática são objeto de reflexão do aluno, para que sejam por 

ele confirmados ou alterados. 

 Tal procedimento, em acordo com o que preconizam documentos curriculares e 

produção acadêmica da área, é ainda, há que se dizer, valoroso no que se 

refere à construção da autonomia do sujeito, seja pela relevância da escolha dos 

gêneros, seja pela importância da autoavaliação na formação de cidadão. Toca-

se aqui em importantes questões relativas ao possível caráter emancipatório da 

proposta que se analisa. 

Também importante, mas na direção oposta ao que se acaba se afirmar, são as 

considerações, já minimamente apontadas, sobre o alijamento do professor de 

todo o processo que deu origem, concebeu e produziu a coleção. Não houve 

momento, ao longo desse percurso, em que a escuta significativa se fez 

presente em relação à voz do professor. É certo que essa ausência, resultante 

de opção política conservadora e pouco democrática, trouxe consequências 

imediatas para a iniciativa, que não contou com as contribuições críticas e 

reflexivas daqueles protagonistas. No entanto, mais sérias são, provavelmente, 

as consequências que se mostram em momento posterior, em sala de aula. 
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O alijamento acima referido ancora-se em dois falsos diagnósticos, ou talvez 

melhor, em duas falsas suposições. A primeira desqualifica o professor e, com 

base em discurso vicioso sobre deficiências de formação decorrentes da baixa 

qualidade do ensino ofertado nos cursos de licenciatura, impõe sobre o docente 

a pecha de despreparado, ou mesmo incapaz de planejar ações pedagógicas de 

valor para o ato educativo, que, na escola, acaba por ser de sua 

responsabilidade última. 

 A segunda suposição também alcança o professor, especialmente aquele 

vinculado a redes públicas de ensino, mas avança para além dele. Trata-se, 

aqui, de outro discurso marcado pela desqualificação, agora de todo o setor 

público, visto como em condição menos apropriada para a proposição e o 

desenvolvimento de iniciativas voltadas ao incremento da qualidade do ensino 

ofertado pela esfera pública, no Brasil. 

Esse cenário, ideologicamente construído, é campo fértil para o vicejar de 

múltiplas formas de parceria entre o setor público e o setor privado, para oferta 

de ampla gama de serviços educacionais, entre os quais, o serviço de 

concepção e produção de material didático. Trata-se, de maneira bastante 

aproximada, do vínculo estabelecido entre a SMESP e a FPA para a produção 

da coleção Cadernos de apoio e aprendizagem. 

Por escapar aos objetivos centrais deste estudo, não há razão para que se 

alongue essa discussão em direção às implicações políticas desse tipo de 

parceria. No entanto, claro está que  ela se constitui em modelar forma de 

transferência de responsabilidades sobre políticas educacionais em ação.  

Para finalizar esta seção em que se analisa o conjunto que compõe a coleção 

Cadernos de apoio e aprendizagem, retoma-se a proposta de avaliação, 

anunciada em capítulo anterior, com base no quadro proposto por Saul (2010) e 

adaptado para as finalidades deste estudo. 

Retomam-se aqui, para dar cumprimento à proposta acima compromissada, o 

objeto de análise- coleção Cadernos de apoio e aprendizagem e documentos de 

pesquisa, a saber: documentos curriculares oficiais e produção acadêmica. A 
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abordagem qualitativa foi adotada ao longo de todo o percurso, com privilegiado 

uso dos procedimentos da análise de conteúdo para aproximação entre 

pesquisador e documentos analisados, com vistas a se considerar sobre o 

objeto de estudo.  

Colocando o paradigma em ação, inicia-se pela natureza do processo de análise 

que se realiza, para considerar que os Cadernos de apoio e aprendizagem 

podem ser vistos como uma proposta de trabalho para o ensino de Língua 

Portuguesa, em acordo com o que está preconizado nos documentos 

curriculares oficiais e em acordo com o que se depreende da análise de 

conteúdo da produção acadêmica na área, conforme já se apresentou e discutiu 

neste estudo. 

 Ao longo do caminho percorrido até este ponto, buscou-se, por meio de enfoque 

descritivo, analítico e qualitativo, realizar apreciações sobre a produção e o 

produto final consolidado na forma da coleção. Assim, fica permitido adjetivar a 

análise empreendida como análise crítica, não porque desfavorável, mas porque 

(assim se pretendeu) estimuladora do pensar e repensar sobre o valor e o 

alcance da proposta em foco e de outras iniciativas de semelhante escopo. 

O interesse inequívoco dessa apreciação crítica foi o de encontrar elementos, na 

proposta, direcionados a compromissos favorecedores da prática democrática, 

com vistas à emancipação e à superação de situações desfavoráveis à 

participação social. Até este ponto, pode-se afirmar positivamente- ao menos em 

certo grau- sobre a proposta em questão. 

Da mesma forma, em relação aos objetivos, a proposta de avaliação sustentada 

em Saul (2010) orienta para que sejam iluminadores da prática democrática, 

com vistas à transformação.  

O desenvolvimento das competências leitora e escritora, essenciais na formação 

do usuário de língua portuguesa repertoriado para o acesso e a produção de 

bens culturais, para a ação social e para a prática libertadora, está presente nos 

vários aspectos da coleção, em seu nível proposicional. Isso nos permite 

considerar sobre a convergência entre tais objetivos e a proposição de um 
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currículo com caráter emancipatório, tomados os elementos a ele relativos, 

contemplados na coleção tal como se apresenta enquanto resultante de um 

processo de concepção e produção. No entanto, não deixam de ser importantes 

as ressalvas, já apontadas, sobre o alijamento do professor destes processos. 

Não há dúvidas sobre as repercussões deste fato, que, longe de serem 

positivas, comprometem o caráter emancipatório da proposta, apesar das 

convergências e dos acertos já mencionados. 

Restam, ainda, para análise posterior, considerações sobre a efetiva aplicação 

dos Cadernos em sala de aula, além de outras sobre seu potencial.  

Nessa ótica e sob o risco da redundância, afirma-se o pressuposto relativo ao 

antidogmatismo, aliás, condição primeira para um compromisso firme com a 

educação para a transformação, em que o educando participa, como sujeito 

histórico, da construção de mundo mais livre, menos opressivo.  

Espera-se, ao longo de todo o percurso pessoal e profissional desta 

pesquisadora, ter ratificado as afirmações anteriores sobre pressupostos e 

compromissos. Intenciona-se, ainda, que os mesmos pressupostos e 

compromissos permaneçam orientando a análise neste ponto em que se passa 

a focalizar os Cadernos de apoio e aprendizagem na sala de aula. 

 

5.2- Vozes “marcadas”: os Cadernos na sala de aula 

Nesta seção, serão apresentadas as considerações analíticas extraídas do 

conjunto de volumes dos Cadernos de apoio e aprendizagem que constituiu o 

corpus desta análise.  Pretendeu-se verificar como se deu a aplicação da 

coleção em sala de aula, por meio do que revelam os registros dos alunos nos 

volumes recolhidos, com vistas a completar a análise sobre uma proposta 

curricular e seu caráter- emancipatório ou não. 

O corpus de análise constitui-se em doze volumes (seis conjuntos completos-

volumes I e II do livro do aluno para o nono ano do Ensino Fundamental) da 

primeira versão da coleção que chegou às escolas da rede municipal de ensino 



153 

 

de São Paulo, aplicados ao longo do ano letivo de 2010. Os volumes foram 

cedidos por seis alunos que, à época, eram recém egressos de escolas 

municipais e haviam sido selecionados para matrícula na primeira série do 

Ensino Médio, como bolsistas, em escola privada, por atenderem duplos 

conjuntos de critérios de mérito acadêmico. 

Diz-se que tais critérios de mérito são duplos porque o processo seletivo de que 

participaram os alunos envolve duas etapas. A primeira delas envolve indicação 

de professores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais do entorno 

da instituição de ensino para a qual se candidatam os alunos. Conforme 

orientação a essas escolas de origem dos futuros bolsistas, espera-se a 

indicação daqueles que, ao longo de sua trajetória na rede municipal, tenho se 

mostrado motivados e interessados em formação de qualidade no Ensino Médio, 

dispostos e possivelmente aptos a responder favoravelmente às exigências da 

instituição escolar para a qual se candidatam. 

A referida indicação permite a composição de uma lista de inscritos que se 

submetem a provas diagnósticas, compostas por questões de múltipla escolha e 

pela produção de texto dissertativo, com vistas a aferir seu desempenho e 

situação em relação ao repertório escolar relativos aos componentes 

curriculares exigidos na base curricular comum dos anos finais do Ensino 

Fundamental.  

Não se deve tomar o que foi exposto sobre os critérios de mérito como bases 

absolutamente precisas de escolha. Sabe-se das variáveis que interferem nas 

possíveis indicações advindas dos educadores profissionais das escolas de 

origem. Desnecessário acrescentar sobre a falibilidade que é própria de 

instrumentos de aferição de desempenho escolar, aos moldes do que foi 

mencionado. Trata-se de medidas, no entanto, eleitas para fins específicos e 

que, nesta oportunidade, servem também para dizer algo sobre os alunos que, 

em sua formação imediatamente anterior à coleta do material, tiveram com ele 

contato extensivo. 

Em 2010, ano de interesse para coleta do material de análise deste estudo, 

foram selecionados e matriculados dez alunos-bolsistas, entre os quais seis 
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cederam o material.  Um sétimo aluno cedeu apenas um dos volumes, alegando 

não dispor do outro. Esse volume foi recolhido para servir, eventualmente, para 

coleta de dados complementares. Os quatro alunos restantes informaram que já 

não mais estavam de posse dos volumes solicitados. Destaque-se que os seis 

alunos cedentes não têm a mesma escola de origem. Para fins deste trabalho, 

não é importante identificar alunos ou escolas. Assim, mostra-se sua distribuição 

fazendo uso de uma letra (uma das iniciais do nome ou sobrenome) para 

identificação do aluno e de um número para dizer de sua escola de origem. 

Assim é que os alunos V., H. e L. eram egressos da EMEF1. M. era oriundo da 

EMEF2; C., da EMEF3 e R. era egresso da EMEF4.  O aluno P., que cedeu 

apenas um dos volumes, também havia sido aluno da EMEF1. 

Ainda sobre a constituição do corpus de análise, há que se expressar sobre sua 

definição prévia- primeira versão publicada dos Cadernos, por sua adequação à 

proposta deste estudo, além de, obrigatoriamente, ter sido objeto de trabalho 

pedagógico no mesmo ano letivo. Realizou-se, portanto, um recorte intencional e 

datado- material aplicado ao longo do ano letivo de 2010- de maneira a prestar-

se ao alcance dos propósitos deste trabalho. 

Na análise desses volumes, pretendeu-se emprestar valor ao registro e à 

ausência dele ou, em outras palavras, ao “que é dito” e ao “que é não dito”. Por 

isso, numa primeira abordagem, apresenta-se o volume de atividades (páginas) 

realizadas e volume de atividades (páginas) em que não se encontrou qualquer 

registro escrito do aluno. A primeira apresentação de resultados, portanto, dá-se 

de forma quantitativa, e aborda os registros encontrados nos livros identificados 

como volume I. 

Antes, porém, algum esclarecimento sobre a estrutura do volume que se focaliza 

é pertinente. Estruturalmente, o volume I do nono ano do Ensino Fundamental 

inclui três unidades, cada uma delas abordando gêneros específicos, 

sequencialmente organizadas como segue: 

• UNIDADE I    
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Título- Trouxeste a chave? Leitura de poemas                                                            

Gênero abordado: Poema                                                                                

Páginas 5-40 

• UNIDADE II                                                                                                                              

Título- Artigo de opinião                                                                                       

Gênero abordado: Artigo de opinião/Comentário                                                                               

Páginas 41- 124 

• UNIDADE III                                                                                                          

Título- Currículo: construindo um percurso de vida                                                       

Gênero abordado: Currículo/ Entrevista profissional                                   

Páginas 125- 160 

 A primeira abordagem dos volumes que compõem o corpus de análise buscou 

verificar qual parcela do material havia sido efetivamente trabalhada. Essa 

verificação inicial pautou-se na contagem das páginas do volume em que havia 

registros do aluno (lembrando tratar-se a coleção de material consumível), 

observando-se também se tais registros distribuíam-se ao longo das unidades 

ou se estavam concentrados em alguma(s), o que indicaria o abortamento do 

trabalho com unidades específicas. Os números falam por si: 

Alunos páginas com 

registro 

páginas sem 

registro 

 unidades 

abortadas 

R 43 113 1107 

C 39 117 1 

V 22 134 2 

H 16 140 2 

M 15 141 1 

L 6 150 2 

            Quadro 11108: Utilização do livro do aluno (vol. I)-indicadores quantitativos 

Nota-se que parcela pequena do volume I do livro do aluno de nono ano foi 

utilizada pelos alunos cedentes do material de análise. Observa-se que o uso 

                                                        
107

 Embora haja registros em 2 páginas da unidade, foi tomada como abortada, pois são apenas dados 

pessoais do aluno.  
108

 Quadro construído para os fins específicos deste estudo. 
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mais extensivo deu-se pelo aluno R., com registros observados em 43 páginas 

entre as 156 possíveis, ou seja, no melhor dos cenários, bastante menos que a 

metade do conteúdo proposto foi trabalhada em sala de aula. Mais graves são 

os demais casos, sendo que, no pior cenário, a utilização do material não 

atingiu 5% do que havia sido proposto. 

Quanto à abordagem das unidades, observa-se que não houve um único 

registro de trabalho com as três unidades propostas para o volume, nem 

mesmo em se considerando trabalhos parciais. Entre os seis casos analisados, 

três demonstram total abortamento em relação a duas entre as três unidades 

de ensino-aprendizagem propostas.  

É interessante observar que houve uma convergência quanto à escolha do 

professor em relação a unidade(s) privilegiada(s) no trabalho em sala de aula. 

Em todos os casos, há registros de ações pedagógicas relativas ao conteúdo 

da segunda unidade- Artigo de opinião. A constatação indica, efetivamente, 

uma opção do professor, que iniciou o trabalho pela segunda (e não pela 

primeira) unidade proposta. Isso exclui, como hipótese explicativa, que 

questões circunstanciais- o tempo escolar, por exemplo- tenham interrompido 

um percurso que se desenvolvia aos moldes sequenciais planejados na 

concepção do volume. 

Cabe mencionar que, em nenhum dos volumes analisados, houve registro de 

trabalho com a terceira unidade, que abordava os gêneros currículo 

(modalidade escrita) e entrevista profissional (modalidade oral). Esta opção 

favorece especulações sobre a apreensão do professor quanto à relevância do 

estudo desses gêneros da esfera da vida pública e profissional em um contexto 

escolar de finalização do Ensino Fundamental. Em outras palavras, é possível 

que o professor se pergunte sobre a pertinência de a escola preparar os (muito) 

jovens para o mundo do trabalho, especialmente em uma sociedade que tem 

mostrado forte apelo para o ingresso na vida universitária. 

Na sequência, completando a primeira apresentação de resultados-quantitativa, 

abordam-se os registros encontrados nos livros cedidos pelos alunos, 

identificados como volume II. 
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Em sua estrutura, o volume II do nono ano do Ensino Fundamental inclui duas 

unidades, cada uma delas abordando gêneros específicos, sequencialmente 

organizadas como segue: 

• UNIDADE I                                                                                                          

Título- Lendo e produzindo relato histórico                                                            

Gêneros abordados: Relato histórico/Exposição oral                                                                                

Páginas 5-42 

• UNIDADE II                                                                                                                   

Título- O teatro e seus segredos                                                                           

Gênero abordado: Teatro                                                                               

Páginas 43- 96 

 

O quadro que se segue apresenta os dados coletados no corpus de análise, 

relativos aos indicadores quantitativos da utilização do livro do aluno, volume II, 

nono ano do Ensino Fundamental. 

Alunos páginas com 

registro 

páginas sem 

registro 

 unidades 

abortadas 

R 31 65 0 

C 29 67 0 

V 0 96 2 

H 0 96 2 

M 13 83 0 

L 0 96 2 

           Quadro 12109: Utilização do livro do aluno (vol.II)-indicadores quantitativos 

 

Neste caso, são os números ainda mais expressivos. Em metade dos casos 

analisados, não se observou qualquer registro de uso do material. No material 

cedido pelo aluno P.- tomado como complementar, pois parcial- também não há 

registros de uso.  

                                                        
109

 Quadro construído para os fins específicos deste estudo. 
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Em palavras claras, são volumes em branco, intocados. Teriam sido 

simplesmente entregues para desocupar armários?! Teriam sido entregues para 

evitar que, em algum momento posterior, o descarte de tão grande volume de 

material didático fosse aproveitado pela mídia para indispor a opinião pública e 

os gestores educacionais da cidade?! Que dizer da (suposta) importância do 

conteúdo selecionado na composição do volume-simplesmente abandonado-  

para a formação da competência comunicativa do aluno?!... 

As mesmas palavras de indignação servem diante da também grave situação 

observada nos demais casos, pois, no melhor cenário, têm-se registros (alunos 

R. e C.) de uso de aproximadamente um terço do volume II do livro do aluno de 

nono ano. Encontram-se, ainda, registros de uso em menos de 15% das 

páginas do volume, no caso do aluno M. 

Diante desses dados, haverá quem levante, a título de hipótese explicativa, a 

questão relativa ao tempo escolar e sua exiguidade diante de vastos e 

complexos conteúdos a serem abordados em sala de aula. Entre os volumes 

analisados, apenas um traz alguma informação sobre datas de 

aplicação/correção do material. Trata-se dos volumes I e II, cedidos por C., 

cujos registros a que se alude foram apostos ao material pelo professor. O 

primeiro registro de data no volume é de 27/5/2010, o que faz supor atraso no 

início do trabalho, previsto para março do mesmo ano. O último registro no 

mesmo volume data de 27/9/2010, mais uma vez distante da previsão da 

SMESP.  No volume II do material cedido pelo mesmo aluno, encontram-se as 

datas 20/10/2010 e 17/11/2010 como primeiro e último registro datado do 

professor.  

Não se trata de negar a extensão e a complexidade dos conteúdos afetos à 

área de Língua Portuguesa, planejados para as séries da Educação Básica no 

Brasil. Não se trata, também, de excluir hipóteses, bastante plausíveis, sobre 

possíveis atrasos na entrega da coleção nas escolas, questão operacional de 

difícil equacionamento diante do vasto número de escolas que integram a rede 

municipal de ensino em uma cidade com a extensão geográfica de São Paulo. 
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Há que se lembrar, no entanto, que a questão não é nova e, inclusive, é 

recorrentemente abordada pela mídia, como se deu em matéria, já citada neste 

texto, publicada em 9/6/2012, pelo jornal O Estado de S. Paulo, cuja manchete 

é Conteúdo previsto para o ano não é cumprido por 75% dos professores. O 

texto inicial da matéria é claro, ao afirmar que “nas escolas brasileiras, o aluno é 

promovido de série sem que tenha tido acesso a todo conteúdo previsto. (p. 

A13)  

Diante dessa situação, é comum que se busquem “culpados” e, nesse sentido, 

questões relativas diretamente ao exercício docente são, frequentemente, 

trazidas à luz. No entanto, o não cumprimento do conteúdo não resulta, 

exclusivamente, de questões como a falta de condições adequadas de trabalho, 

a falta de motivação pessoal para o exercício do magistério ou, ainda, questão 

relacionadas à precarização da formação docente- inicial ou continuada. Isso 

significa dizer que não basta responsabilizar o professor. São claras as 

afirmações da Prof. Dra. Branca Jurema Ponce sobre o tema, publicadas na 

mesma matéria acima citada:  

Não dá para nomear apenas um culpado. A responsabilidade é coletiva. 

Por isso é que políticas públicas focadas apenas na cobrança de 

resultados não são suficientes. É preciso investir na estrutura das 

escolas e no professor. 

A verdade desse alerta, no entanto, não é sempre compartilhada entre aqueles 

que têm ingerência efetiva na determinação das políticas públicas educacionais. 

A gestão municipal (2008-2012)110 Gilberto Kassab (então, DEM) investiu, 

fortemente, em políticas públicas para a rede municipal de ensino, com vistas a 

resultados imediatos, que seriam revelados nas médias de proficiência dos 

alunos obtidas nas provas de avaliação externa. Os Cadernos de apoio e 

aprendizagem são exemplos deste foco (possivelmente) equivocado. 
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 Em etapa posterior, retomar-se-á a questão, trazendo à discussão aspectos do Programa de Metas 

para a Prefeitura de Pão Paulo, conhecido como Agenda 2012, apresentado como plataforma de governo 

de Kassab. 
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Caminhando em direção a uma análise qualitativa do objeto de estudo, mostra-

se a coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, a um só tempo, inovadora e 

conservadora.  

Em sua concepção e produto final, conforme revelam suas vozes “frias”111, 

encontram-se sinais da adoção de uma  proposta de ensino-aprendizagem 

organizada a partir de gêneros textuais, atribuindo à linguagem e à interação 

social, o papel de oferecer a necessária instrumentalização na construção do 

conhecimento e na formação do cidadão, especialmente contribuindo para o 

desenvolvimento de sua capacidade comunicativa. 

Não é demais lembrar que o trabalho prescrito na coleção é convergente 

quanto a propostas de ensino da língua cujo caráter aproxima-se do inovador e 

emancipatório, por sua convergência em relação ao que preconizam a 

Academia e ao que parecem querer cristalizar seus documentos norteadores. 

No entanto, a análise de suas vozes “marcadas” revela distanciamento entre o 

trabalho prescrito e o trabalho real e efetivo desenvolvido em sala de aula.  

Essa afirmação atinge não apenas a questão da extensão em que os Cadernos 

foram utilizados, mas também a forma como o foram. 

Muitos são os fatores que, possivelmente, contribuíram para tal distanciamento 

e muitos são os exemplos dos possíveis efeitos desses fatores encontrados no 

corpus de análise. Ao destacar alguns, pretende-se exemplificar e esclarecer o 

alcance da afirmação. 

O primeiro exemplo refere-se à questão da leitura do texto e sua compreensão, 

que ainda parece persistir em um plano que valoriza uma prática de leitura 

centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita, estruturada 

nos muitos e tradicionais momentos de treino e de avaliação, que são parte das 

oportunidades vistas como de aprendizagem e de sua verificação. À página 15, 

do livro do aluno, está apresentado o conhecido poema Quadrilha, de Carlos 

Drummond de Andrade. A apresentação do poema e do convite à sua leitura é 

seguida de questões, entre as quais, lê-se: 
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 Ver seção anterior deste capítulo. 
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“O título pode ser considerado uma chave de leitura para esse poema? Por 

quê?” 

Como resposta, escreve112 o aluno R.: 

Sim! Pelo título é possível descobrir o tema do poema. Tratase 

sobre algo referente á quadrilha, nesse caso a troca de 

personagens 

Vê-se, na escrita da resposta, a tentativa de acerto movida pela simples 

habilidade de decodificar o significado da palavra “título”- uma explicitação de 

pistas sobre aquilo de que trata um texto. Se “título” tem esse sentido, 

provavelmente já apropriado pelo aluno, entra em cena uma lógica aprendida 

na tradição escolar: se o autor usou esse título, há que ser porque ele é 

adequado à finalidade de antecipar o conteúdo do poema. Resulta daí a 

resposta do aluno: “Sim!”. Segue-se na resposta, a mera repetição do título, 

para introduzir uma relação- “troca de personagens”-, que, na verdade, não se 

sustenta, pois não está presente na dança popularmente consagrada, mas 

apenas é identificada (aliás, pelo que está contido explicitamente nos versos) 

no poema, por sua leitura mecânica. 

  Em outras palavras, o ciclo de construção de sentidos, tão próprio à leitura 

significativa, não se completou, neste caso. Para tanto, haveria que se propiciar 

o afloramento de conhecimentos prévios- a “leitura de mundo que precede a 

leitura da palavra”, conforme nos ensina Paulo Freire, em texto já citado.  

Ganhariam contexto, então, as ideias trazidas pelo texto, de modo a sustentar 

inferências e relações, nas quais haveria de se ancorar a resposta do aluno. 

Os registros também auxiliam o analista a inferir sobre outras questões, como o 

ensino de gramática. Sobre o tema, tomam-se, como exemplos, três registros 

de respostas à questão (relativa ao também bastante conhecido poema No 

meio do caminho (Carlos Drummond de Andrade), reproduzida a seguir, 

conforme se apresenta à página 13 do livro do aluno, sob o número 7.  
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 Neste e em tosos os casos, reproduziu-se, aqui, a exata escrita registrada no livro do aluno. 
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Quando o poema explora palavras que têm um mesmo som vocálico em suas 

sílabas tônicas, ocorre a assonância. Com isso, além de terem seus sons 

combinados, essas palavras ficam com seus sentidos renovados: é como se 

parte do significado de uma passasse para a outra, como “caminho” que, de 

percurso, passagem, ganha a dimensão de “vida”. Para você, que relações de 

sentido poderiam ser estabelecidas entre “tinha” e “minhas retinas”? 

Seguem as respostas dos alunos: 

Aluno C.: A passagem do tempo, atraves do verso “retinas 

cansadas”. 

Aluno R.: O problema foi superado. Graças à ação do tempo. 

Aluno M.: Varias palavras com a terminação com o mesmo som. 

Observa-se que, em nenhum dos casos, a resposta alcançou o desafio 

proposto. O valor estilístico da assonância, esclarecido na questão, não foi 

abordado em nenhum dos textos oferecidos como resposta. Mais que isso, o 

trabalho com tempos verbais, sugerido no Livro do Professor, para ser 

adequadamente realizado (tendo o texto como unidade de ensino, também de 

gramática), não parece ter encontrado lugar na mediação dos professores. Diz-

se assim por não haver indícios dessa atuação nas respostas dos alunos e, 

para ratificar essa informação, encontra-se, em sequência, trecho da sugestão 

oferecida ao professor: 

 (...) Seria interessante que na mediação você auxiliasse os alunos a 

explorar semanticamente o tempo verbal expresso em tinha e os 

questionasse sobre as relações possíveis entre as ideia de tempo 

decorrido e o uso da expressão “retinas fatigadas” (...). (Livro do 

Professor, vol. I, nono ano, p. 30) 

Note-se que o trabalho com a gramática, aqui sugerido, simplesmente não 

aparece, o que torna possível inferir que não se tenha realizado. Essa, aliás, é 

uma perigosa e recorrente alternativa a um ensino essencialmente prescritivo, 
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que valoriza e dá lugar, exclusivamente a regras de gramática normativa e 

descritiva. 

Ainda sobre as três respostas analisadas, há que se dizer algo sobre a 

mediação do professor quanto à questão da correção. A relação que se 

estabelece nas oportunidades de ensino e aprendizagem necessita ser 

instaurada com base na partilha confiante de posições e questionamentos, com 

claras, suficientes e acessíveis indicações para revisão e (re) construção de 

aprendizagens. A aparente ausência de devolutiva, que se depreende dos 

registros dos alunos, consolida equívocos, desestimula a interação, desfavorece 

a construção do conhecimento, impede o protagonismo e traz o silenciamento...  

Observou-se que a unidade 2 (volume I), que trata dos gêneros artigo de  

opinião e comentário (modalidades escrita e oral, respectivamente), foi a única, 

no corpus analisado, a apresentar registros de uso em todos os volumes cedidos 

pelos alunos. Encontra-se, nesse fato, a razão de abrir-se lugar, neste texto, 

para uma abordagem específica da unidade de ensino em questão. Para tanto, 

uma atividade foi escolhida e é a que está apresentada na página 66 do livro do 

aluno. 

A referida escolha se deu por sua importância nas sequências didáticas 

propostas, como se descreve a seguir. Trata-se da primeira atividade em que se 

propõe uma produção escrita que envolve construção de argumentos. 

Anteriormente, previu-se que os alunos fossem preparados para a atividade pela 

via da exposição a textos vários, na expectativa de sensibilizá-los para as 

especificidades do artigo de opinião, identificadas em comparação a outros 

gêneros “próximos”, em especial, a notícia e a reportagem.  A seguir, previu-se a 

apresentação de um vídeo, em que são apresentados comentários, 

oportunizando, aos alunos, o contato com diferentes opiniões acerca de um 

mesmo tema. 

Para a efetiva realização da atividade em foco, o professor foi orientado a 

destacar que o artigo de opinião sempre discute questões polêmicas, sendo 

fundamental a adequada construção a apresentação de argumentos. Segue a 
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reprodução da proposta de atividade, conforme aparece à p. 66, volume I, livro 

do aluno, nono ano: 

Se estamos diante de uma situação de argumentação, é porque se trata de um 

assunto controverso ou polêmico. E a questão controversa é de onde parte todo 

o artigo de opinião. 

Vejamos alguns exemplos de questões controversas discutidas na imprensa: 

• O Brasil deve permitir a livre produção de alimentos transgênicos? 

• A clonagem humana deve ser permitida? 

• Qual a função da arte na sociedade atual? 

• O Hip-Hop é um movimento político ou cultural? 

• O aborto deve ser legalizado? 

• A existência de cota nas universidades para alunos provenientes de 

escola pública ou afrodescendentes é justa? 

• A falta de informação é a grande responsável pela alta incidência de 

gravidez na adolescência? 

• Qual o melhor candidato à presidência da República?  

Você concorda que essas questões são mesmo polêmicas? Escolha uma delas 

e prove que são realmente controversas: explicite pelo menos dois 

posicionamentos possíveis para a questão selecionada, sustentando-os com, no 

mínimo, um argumento. 

Entre os seis volumes analisados, encontram-se registros de realização da 

atividade em dois deles. Essa constatação tem importância especial, pois, como 

se disse, trata-se de atividade central na unidade em relação às aprendizagens 

que se pretende desenvolver quanto à capacidade argumentativa dos alunos. 

Nas sequências da unidade, não haveria como deixar ao largo tal 

desenvolvimento, sob pena de comprometer outras aprendizagens exigidas em 

produções posteriores. 

  Ao desafio proposto, assim responderam os alunos V. e C: 
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Aluno V.: O aborto deve ser legalizado? Pra mim essa questão é 

muito polêmica, pois não deve ser legalizado, porque há várias 

formas de evitar uma gravidez indesejada e depois o feto está 

formando o aborto acaba matando uma vida. 

Aluno C.: O aborto é uma questão delicada e deve ser legalizado 

em alguns casos como: quando a gravida tiver menos de 16 

anos e quando a gestante tiver sofrido algum tipo de abuso 

Interessante notar a convergência de escolha da questão controversa, ainda que 

seja crível tomar por hipótese que a referida escolha esteja ancorada em 

interesse próprio ao gênero feminino, como é o caso de V. e C., ambas meninas.  

Nas respostas reproduzidas, chama atenção a verificação de que não houve, em 

qualquer delas, a explicitação de dois posicionamentos possíveis sobre a 

questão polêmica selecionada, conforme indicado na proposta. Em algum grau, 

portanto, já se pode afirmar sobre afastamento em relação ao desafio 

apresentado. 

Observe-se ainda que, no primeiro registro, encontram-se falhas importantes na 

construção argumentativa, envolvendo o emprego dos elementos relacionais 

(que a gramática tradicional trata por conectivos) “pois” e “depois”.  O conectivo 

“pois” estabelece, na resposta registrada, uma relação explicativa – “não deve 

ser legalizado” em relação à oração anterior, sintaticamente estabelecida como 

oração principal – “a questão [do aborto] é muito polêmica”. Parece evidente que 

tal relação de sentido não se sustenta. O conectivo “depois” assume, no registro 

de V., um valor aditivo (não corriqueiro), mais propriamente constituindo-se em 

marca de oralidade. 

Vale questionar: onde se encontra o problema? Apenas no fato de que se 

prepara o aluno, na atividade em questão, para a produção de um gênero da 

modalidade escrita, bastante exigente quanto à argumentatividade e à forma de 

construí-la. Se não cuidadosamente construída essa preparação, torna-se 
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improvável que a produção argumentativa se dê com sucesso, o que vem a 

comprometer a efetividade da aprendizagem do aluno.   

Sobre o valor da capacidade argumentativa, especialmente quando se pensa em 

ensino de língua para a prática social, vale retomar palavras de Koch (2002): 

A interação social por meio da língua caracteriza-se fundamentalmente, 

pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o 

homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de 

valor. Por outro lado, por meio do discurso-ação verbal dotada de 

intencionalidade- tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer 

com que compartilhe determinadas de suas opiniões. (p. 17) 

As palavras acima também sustentam a preocupação com o que apresenta o 

segundo registro transcrito (aluno C.). Observa-se que o registro não demonstra 

construção argumentativa, mas apenas: 1. reforça a ideia de que o aborto “é 

uma questão delicada” e 2. apresenta duas situações em que sua legalização 

deveria ser concedida: “quando a grávida tiver menos de 16 anos” e “quando a 

gestante tiver sofrido algum tipo de abuso”. 

Uma possibilidade de retomada e minimização de eventuais comprometimentos 

na aprendizagem poderia encontrar-se nas atividades de avaliação do percurso 

didático proposto na unidade de ensino. Sobre o tema, cabe analisar um único 

registro, manifesto no corpus recolhido, sobre atividade de autoavaliação ou 

“retomada de percurso”, como são chamadas as propostas nesse sentido, 

sempre presentes ao final de cada unidade da coleção.  

Trata-se de registro proposto para atividade apresentada na página 40, livro do 

aluno, com o seguinte enunciado: 

Estamos chegando ao fim desta Unidade, que pena, não? Esperamos que ela 

tenha sido um bom convite para você continuar visitando o reino da poesia, 

construindo, cada vez mais, suas chaves de leitura! 

O que você achou desse percurso? Registre aqui suas principais aprendizagens, 

de quais mais gostou e por que razões. 
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Segue a resposta registrada no livro do aluno R.: 

Eu gostei muito dos poemas de Carlos Drummond, por ele 

conseguir expressar a poesia, com que a gente não compreenda 

com falta ritmo, com preguiça, sem vontade de ler. Para eu 

entender seus poemas, tive que refletir muitas vezes e após eu os 

entêndelos, eu os achos impressionantes. Também gostei da 

inteligencia de Ferreira Gullar, do ritmo de Ascenso ferreira, 

da expressão de Mario Quintana, da criatividade da Hilda 

Hilst, do modo com que Fernando Pessoa não põe titulo em 

seus poemas. 

 

Ao que já se considerou sobre correção, acresce-se, neste caso, algo sobre um 

registro autoavaliativo, como o que se acaba de reproduzir. Verifica-se que R. 

não atende a proposição do enunciado, pois não se compromete com qualquer 

menção ao registro de suas aprendizagens ao longo do percurso da unidade. Ao 

invés disso, toma um caminho que parece ser o de retomar, um a um, os poetas 

que conheceu, para reverenciá-los, dedicando pelo menos um elogio, mesmo 

que breve ou não “verdadeiro” (modo com que Fernando Pessoa não põe título 

em seus poemas).  

Não seria essa uma maneira de reeditar a tradicional concepção que coloca nas 

grandes expressões da literatura o “poder” de emprestar legitimidade, erudição e 

estética aos “fatos da língua”?  

Se é assim, cabe permanecer na busca de reflexões sobre as qualidades 

poéticas da linguagem, ainda não alcançadas pelo que se recolhe no registro de 

R. Muito há, provavelmente, a ser considerado quanto a tais reflexões, evitando-

se ratificar o que, sobre o trabalho com a poesia no contexto escolar, insinua o 

relato de Siro (s.d.): “Um jovem da Casa da Infância de Bahia Blanca (...) 

escreveu num grafite: ‘No céu, nos leem poesia, no inferno a explicam’.” 
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Mais uma vez, as vozes “marcadas”, trazidas à luz na aplicação dos Cadernos 

são indicativas de posturas que não ultrapassam o já gasto receituário de ações 

pedagógicas, que muito tem se repetido nas salas de aula. Talvez se possa 

dizer que os Cadernos, ainda que tragam uma nova terminologia técnica e 

algum nível de inovação metodológica, têm sido aplicados de forma muito 

restrita e repetidora de velhas fórmulas de ensino. 

A análise do corpus ainda permite dizer sobre as muitas adaptações 

observadas, quer seja pela inobservância das sequências didáticas propostas, 

quer seja em sua pura e simples desconsideração, ou mesmo, ainda, em modos 

“próprios” de encaminhá-las. Nos registros analisados, observam-se adaptações 

que não representam ajustes significativos, frutos de escolhas conceituais. São 

meras simplificações, que distorcem ou simplesmente descartam propostas. 

Podem, tais adaptações, fortalecer concepções ultrapassadas ou equivocadas, 

acirrando os mecanismos de dominação linguística e afastando as 

possibilidades de emancipação. 

Como explicar? Estariam os professores desencantados, desmotivados, 

descrentes, passivos?... Que posicionamentos apresentam, para além de seus 

discursos, em relação aos desafios e limites que se lhes impõem o trabalho 

cotidiano? Que pensam eles sobre a qualidade do material que lhes é 

disponibilizado nas escolas? Sobre o apoio pedagógico que lhes é (ou não) 

oferecido nas escolas? Sobre as parcerias com a comunidade?...  

Ainda que não se alcance resposta para essas questões, cabe o alerta de que a 

responsabilização não pode ter direção unívoca. No entanto, não há como negar 

que alguns caminhos de superação convergem para o professor e para sua 

efetiva participação na construção de sua prática pedagógica. 

 Mais uma vez, retoma-se, por sua decisiva importância, a questão do alijamento 

dos professores na determinação das políticas curriculares em vigor, por vezes 

operacionalizadas em iniciativas como a que ora se coloca em estudo. O 

professor não reconhece os Cadernos, não os vê como seus ou por/para ele 

construídos! Não percebe neles possibilidades criativas e inovadoras de ensino! 

Não se reconhece neles, até porque sempre esteve deles muito distante! 
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Essa condição é fruto de muitos impedimentos relativos às oportunidades de o 

professor pensar e (re) construir sua prática, aqui entendida como além da 

aplicação de técnicas e métodos de transmissão de conteúdos. Advoga-se aqui 

em favor de uma reflexão crítica que permita ao professor a compreensão de 

que sua prática é fruto de determinações histórica e socialmente situadas. 

Alijamento e opressão caminham juntos, como também o fazem a liberdade e a 

emancipação.  
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CAPÍTULO 6 

Tecendo alguns fios... 

 

Conheci uma velhinha que tecia colchas e colchas 
com pilhas de flores coloridas. Quando chegava 
quase no final, deixava um longo fio e as guardava. 
“Por quê?”, perguntávamos. Ela ria. “Por que quero 
deixar coisas por fazer”, ela dizia. 

 
(Devetach, poeta e professora argentina) 

 

 

Ao introduzir o presente estudo, buscou-se enfatizar a questão (em si e em seu 

desdobramento) que o animou, conforme se retoma aqui: A coleção Cadernos 

de apoio e aprendizagem é uma proposta curricular? Apresenta-se com caráter 

emancipatório?  

No percurso deste trabalho, acredita-se ter reunido elementos que permitem 

dizer sobre o contexto que deu origem à coleção, sobre suas concepções 

norteadoras e características presentes na proposta concretizada na primeira 

versão dos Cadernos - à luz dos documentos oficiais (Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Orientações Curriculares:Proposição de Expectativas de 

Aprendizagem) e da produção acadêmica da área de ensino da Língua 

Portuguesa no Brasil, analisados como norteadores de iniciativas como a que 

deu procedência ao material estudado, tomado como representativo de outras 
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iniciativas que têm ganhado lugar e expressão na realidade educacional em que 

atuamos. 

A escolha desse percurso sustenta-se nas palavras de GimenoSacristán (2013, 

p. 22), que alerta:  

Lembremo-nos que, entre a cultura mais elaborada (pelos especialistas) 

e a recepção do saber (pelos estudantes), existem agentes culturais 

mediadores, como os professores, os livros didáticos e demais materiais 

didáticos.Existe uma cultura que propõe conteúdos para os currículos; 

há outra cultura mediadora, dos professores; propõe-se um 

conhecimento peculiar expresso nos materiais didáticos; e, fruto da 

interação de tudo isso, surge o conhecimento escolar que é transferido 

aos alunos.  

(...)A qualidade do conteúdo que se torna realidade é o resultado de um 

processo de jogo de perspectivas entre a qualidade cultural e 

pedagógica dos professores e a dos textos e demais materiais como 

fontes de informação. 

Elementos sobre a aplicação da coleção em sala de aula foram trazidos para 

completar o quadro analítico, fazendo jus à concepção de currículo que é fonte e 

fundamento deste percurso e que se mostra aderente às colocações de 

GimenoSacristán (2013), acima citado, conforme se lê à página 20: 

Desde suas origens, o currículo tem se mostrado uma invenção 

reguladora do conteúdo e das práticas envolvidas no processo de 

aprendizagem; ou seja, ele se comporta como um instrumento que tem 

a capacidade de estruturar a escolarização, a vida nos centros 

educacionais e as práticas pedagógicas, pois dispõe, transmite e impõe 

regras, normas e uma ordem que são determinantes.  

Assim, a análise desse conjunto de elementos permite dizer que a coleção 

Cadernos de apoio e aprendizagem constituiu-se em um material didático, que 

se concretiza em ampla diversidade de aspectos, entre os quais destacam-se: 

• A aderência a uma concepção dinâmica de língua, que cede lugar ao 

favorecimento da formação de um usuário competente, por meio de um 

ensino que ultrapassa a reprodução de regras e normas estáticas, 
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incentivadoras do distanciamento e da contemplação, ao invés da 

participação social. 

• A tomada da língua como objeto de estudo, ensino e aprendizagem, 

transformando-a em conhecimento escolar, cuja natureza é mediada 

pelos usos e contextos de que fazem parte alunos e professores, 

conteúdos em progressão, tempos escolares, métodos de ensino e 

sistemas de avaliação. 

• A opção pelo trabalho com gêneros de ampla circulação social e sua 

organização através dos anos /ciclos do Ensino Fundamental. Como é 

tacitamente reconhecido, o ato da seleção/ organização de conteúdos 

não é neutro e muito revela sobre as dimensões conceituais e filosóficas 

que regulam o currículo. 

• A proposição e a organização de sequências didáticas e atividades que 

emprestam valor à condição protagonista de alunos e professores em 

processo de construção cultural especial, assumindo como pressuposto 

que a educação pode estar a serviço do desenvolvimento do homem 

como indivíduo e cidadão.   

Os mesmos aspectos destacados dizem também sobre o caráter emancipatório 

que se pode reconhecer na chamada proposta curricular (em foco), quando se 

atem à sua concepção primeira, revelada no produto em que se constitui o 

conjunto dos livros. A análise pautada na proposta de avaliação tomada de Saul 

(2010), apresentada em capítulo anterior, é também fundante dessa afirmação. 

Mais uma vez, encontra-se, nas palavras de GimenoSacristán (2013), o apoio 

necessário para vislumbrar possibilidades de emancipação em iniciativas 

pedagógicas como a que ora se estuda: 

Trabalhamos por algo que valorizamos porque queremos e acreditamos 

que, com a educação, melhoramos os seres humanos, aumentamos seu 

bem-estar e desenvolvimento econômico, atenuamos as deficiências 

sociais, contribuímos para a redenção do ser humano, para sua 

liberação. A educação pode, inclusive, ser um instrumento para a 

revolução silenciosa da sociedade com base em um projeto iluminista e 

emancipador. Esse impulso ou tendência ao crescimento e à melhoria 
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de alguma forma deve ser traduzido no currículo que será desenvolvido. 

(p. 24) 

Assim, em nível da intencionalidade dos autores, há que se pensar que a 

referida tendência libertadora está presente na coleção Cadernos de apoio e 

aprendizagem. Cabe, no entanto perguntar-se sobre a efetividade dessa 

intencionalidade e considerar sobre fatores que dela discrepam para que se 

possa afirmar sobre o caráter emancipatório da coleção.  

Entre os referidos fatores, o cenário político institucional da época em que os 

Cadernos foram concebidos, produzidos e levados às escolas da rede, em sua 

primeira versão, é fator da maior relevância. Algumas questões sobre tal cenário 

podem ser recuperadas por meio de consulta ao plano de metas conhecido por 

Agenda 2012, que pretendeu detalhar ações prioritárias e estratégicas propostas 

pelo então prefeito Gilberto Kassab, com vistas à gestão municipal para o 

período 2009-2012. A apresentação desse plano de metas tratava de responder 

à legislação municipal, aprovada em fevereiro de 2008, que determina ao 

prefeito: 

(...) apresentar, até 90 dias após a posse, as ações estratégicas, 

indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da 

Administração Pública Municipal, Subprefeituras e Distritos da cidade, 

observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os 

objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas da 

lei do Plano Diretor Estratégico”.
113 

 A adoção desse plano de metas é representativa de uma postura política 

baseada em um modelo de gestão por resultados, de modo que as metas 

estabelecidas pudessem ser alvo da ação controladora do Estado, uma vez que 

acada uma das metas são associados indicadores de desempenho cujos 

resultados podem ser mensurados e publicados semestralmente. Sob uma 

pretensa ótica de transparência e favorecimento da participação, o poder 

municipal terceiriza seu programa de governo e as ações políticas, que, sob a 

                                                        
113

 Emenda nº 30 à Lei Orgânica do Município. Disponível em: 

http://tucanojovem.wordpress.com/2009/04/02/kassab-e-agenda-2012-sp-sustentavel-justa-e-eficiente. 

Acesso em 29/07/2013. 
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defesa suposta da eficiência, determinam as prioridades de investimentos da 

gestão para atendimento às demandas da cidade. 

A educação não fugiu a esse programa de governo. O Programa de Metas 

Agenda 2012 foi construído a partir de cinco eixos – Cidade de Direito, Cidade 

Sustentável, Cidade Criativa, Cidade de Oportunidades, Cidade Eficiente. O eixo 

Cidade de Direito abrigava a meta central- universalização do acesso aos 

serviços públicos- e as metas específicas para os setores de atuação (inclusive 

para a Educação), conforme se reproduz a seguir: 

Promover a universalização dos serviços públicos e melhorar 
continuamente sua qualidade

114 

São Paulo apresenta altos níveis de desenvolvimento urbano e social, 
mas também grandes contrastes na oferta de equipamentos e serviços 
públicos. O desafio da administração municipal é implementar políticas 
que contribuam para a redução das diferenças na cidade, ampliem a 
rede de proteção social e projetem uma metrópole mais justa. A Cidade 
de Direitos contempla os direitos básicos do cidadão e marca o 
compromisso da gestão com o aumento da oferta e melhoria da 
qualidade dos serviços prestados. 

Áreas envolvidas: 
Educação; Saúde; Habitação; Assistência Social; Direitos          
Humanos; Participação e Parceria; Mobilidade Reduzida; Segurança 
Urbana; Governo/Comunicação. 

 

Entre as metas propostas para a Educação está a consolidação e implantação 

completa do Ensino Fundamental de nove anos, definido em lei federal. Nada 

mais oportuno, aos olhos do Programa de Metas Agenda 2012, que fazer 

acompanhar essa implementação de novos recursos e propostas curriculares 

voltadas a resultados imediatos em exames de avaliação externa ao ambiente 

escolar, largamente explorados ou passíveis de exploração para formação de 

opinião pública favorável às referidas opções políticas do governo municipal de 

São Paulo. 

 Por já se ter descrito em pormenores a conexão entre a proposição da coleção 

Cadernos de apoio e aprendizagem e os resultados das avaliações externas a 

que a rede municipal estava então sujeita, desnecessário se torna repeti-la aqui. 
                                                        
114

 Disponível em http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/agenda2012. Acesso em 29/07/2013.  
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Cabe apenas concluir, quanto a esse quesito, que a proposição da coleção veio 

ao encontro de objetivos políticos claros, voltados a resultados que atendem a 

exigências que se colocam a partir de um sistema de avaliação alheio à cultura 

escolar e que acaba por favorecer a não responsabilização do Estado quanto à 

qualidade social dos serviços oferecidos no âmbito municipal.   

Estando claro o cenário, algumas palavras podem ser ditas quanto ao modo de 

sua operacionalização, o que dirige o olhar para as parcerias entre instituições 

públicas e privadas, conforme também já se acenou antes, neste trabalho. Tais 

parcerias foram (e ainda são) o instrumento eleito para dar vazão a 

investimentos e recursos públicos, de modo a transferir responsabilidades e 

indicar ênfases em resultados promissores no que se refere a seu grau de 

aceitação, por parte da opinião pública, como portadores das soluções mais 

criativas e virtuosas para problemas educacionais tão antigos. Não é demais 

destacar que essa escolha política pode ser bastante enganosa, na medida em 

que prescinde de uma análise crítica-reflexiva sobre as reais necessidades a 

serem atendidas e sobre as condições em que a prática educativa se realiza.  

Tal análise crítica-reflexiva possibilitaria um olhar mais atento às diversidades 

presentes nos contextos socioculturais de ensino e aprendizagem, cuja 

desconsideração pode gerar uma homogeneização de seleção, organização e 

tratamento das aprendizagens escolares, revestida de um suposto consenso 

advindo da força da autoridade especializada, das prescrições curriculares 

oficiais ou do valor da produção acadêmica, quer se tome cada um destes de 

forma isolada ou em seu conjunto.  Prescindir desse olhar atento pode tornar 

cega a decisão sobre quais aprendizagens escolares são culturalmente 

relevantes, sobre como é cabível promovê-las em cada ambiente escolar, sobre 

quais os atores envolvidos e sobre seus compromissos ideológicos.  

Por se encontrar a coleção Cadernos de apoio e aprendizagem inexoravelmente 

imbricada no cenário político institucional que brevemente se descreveu, já se 

acorda aqui, em algum grau, sobre o comprometimento de seu caráter 

emancipatório. 
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Tal constatação revela algo sobre como se tem respondido a exigências sociais 

impostas por condições de um modelo educativo que hoje não mais se sustenta 

em “uma escola para poucos”. Sobre isso, afirmam Araújo, Arantes e Klein 

(s.d.): 

A democratização e a busca pela universalização do ensino trouxeram a 

diversidade para dentro das salas de aula, de cujo cotidiano passaram a 

fazer parte novos contingentes populacionais pouco habituados ao 

universo da educação básica e superior. Referimo-nos não apenas ao 

acesso das mulheres, das crianças de classes socioeconômicas mais 

baixas e de minorias étnico-sociais à educação escolar, mas de uma 

diversidade mais ampla, que rompe a homogeneidade esperada no 

passado (...). 

(...) Associada a mudanças estruturais no papel do conhecimento no 

mundo atual, a luta pela igualdade de condições e pelo direito de 

inclusão de todas as pessoas no sistema educativo- um fenômeno 

recente do ponto de vista histórico- impõe um forte debate sobre o papel 

da educação. (p. 272) 

Se, diante desse cenário, um “forte debate se impõe” e novos modelos são 

requeridos, a busca por ações em direção à educação emancipatória ganha 

centralidade. Assim, e mais uma vez, iniciativas hão que ser analisadas e 

desafios hão que ser enfrentados. Desafios que têm lugar fora do ambiente 

escolar- como é o caso dos elementos contextuais trazidos pelo cenário político 

institucional, sobre cujo papel já houve pronunciamento neste texto, mas 

também dentro daquele ambiente, em elementos contextuais fortemente 

instituídos. 

Entre os chamados espaços e tempos escolares, destaca-se o espaço/tempo da 

aula, em que se realiza a verdadeira interação que gera o conhecimento. O 

desafio está, agora, relacionado ao espaço/tempo do ensinar- regulado 

institucionalmente em sala de aula, biblioteca, laboratório, salas de vídeo/ 

minutos, semanas, semestres e ano letivo- e o espaço/tempo do 

aprender/conhecer, que extrapola espaços escolares e restrições temporais. 

Como garantir valor crítico, criativo, inclusivo e emancipatório às aprendizagens 

escolares?  
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Observou-se que os registros da aplicação dos Cadernos de apoio e 

aprendizagem em muito se distanciaram da efetividade necessária e esperada 

nas relações de ensino e aprendizagem da língua materna, conforme sua 

proposição primeira. Muitas são as prováveis razões para que alunos e 

professores não tenham realizado, com sucesso,em seus espaços/tempos 

escolares, o percurso esperado de construção de um conhecimento individual e 

coletivo, a propósito da língua e de seus usos sociais. Algumas delas já 

mereceram atenção neste estudo e são todas de grande significação para que 

se conclua sobre a perda do caráter emancipatório, em certo grau presente na 

concepção inicial dos Cadernos. 

Entre as tais razões, e na esteira do que se vinha discutindo a respeito de 

espaço/tempo escolar, há que se debruçar sobre a questão da escolarização do 

ensino-aprendizagem da língua- em especial sobre a noção de gênero no 

contexto escolar.  

Já se apresentou o conceito de gênero textual, afirmando-o como forma de 

linguagem relativamente estável, que circula nas diferentes esferas da atividade 

humana e nelas se transforma, num permanente e dinâmico processo. Entre as 

esferas da atividade humana encontra-se a escola, espaço/tempo 

particularizado para cumprir a função social de ensinar/aprender, ou, talvez 

melhor, para cumprir a função de construir um peculiar modo de conhecimento, 

o conhecimento escolar. 

Em tempos mais recentes, o ensino da Língua portuguesa na escola tem se 

diversificado, com vistas a aproximar-se da grande diversidade de situações 

comunicativas presentes na vida social e, dessa forma, ampliar as possibilidades 

de qualificação do cidadão como usuário da língua materna, capacitado à 

participação social. Essa diversificação, verificada e defendida na produção 

acadêmica da área, tem repercussão clara nos documentos curriculares oficiais, 

que passam a preconizar, como se discutiu neste texto, ações didático-

pedagógicas aderentes a pressupostos e concepções diversas das que, 

tradicionalmente, orientaram o ensino de língua no Brasil. 
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Há que se considerar que os gêneros, tais como circulam socialmente, não 

encontram lugar na sala de aula. Sob o enfoque de um componente curricular- 

Língua Portuguesa- presente nas matrizes de ensino desde os primeiros anos 

da Educação Básica, os gêneros textuais se transformam para serem tomados 

como objetos de ensino. Aos professores, cabe selecionar os conteúdos 

(gêneros, no caso específico) a serem selecionados, assim como cabe, também 

a eles, eleger as metodologias adequadas para a promoção da aprendizagem.  

No caso de que ora se trata, os Cadernos de apoio e aprendizagem apresentam 

uma seleção e propostas metodológicas que não escapam à escolarização dos 

objetos de ensino, que, no âmbito da coleção, assim já assumem uma forma 

particular, em alguma medida distanciada daquela como socialmente circulam. 

Mais uma vez, tem-se, por decorrência, algum grau de perda do valor 

emancipatório potencialmente pensado para o trabalho educativo com material, 

lembrando-se das características que o marcaram desde sua concepção até sua 

materialização na forma dos Cadernos, além de (e não menos importante) sua 

chegada ao espaço/tempo escolar da sala de aula. 

Ainda sob a perspectiva da escolarização dos gêneros na esfera escolar, há que 

se levar em conta dois fatores agravantes do que se acaba de expor. Um deles, 

já amplamente considerado neste texto, está afeto ao alijamento do professor de 

todas as etapas de sua concepção e produção, restando a estes a “mera” tarefa 

de “colocar esse currículo em ação”. Assim, neste ponto do percurso, cabe 

trazer à cena os responsáveis por levar os Cadernos de apoio e aprendizagem à 

unidade escolar: os coordenadores pedagógicos das unidades escolares. 

Como se sabe, a rede municipal de ensino da cidade de São Paulo está 

organizada em Diretorias Regionais de Educação (as DRE), cada uma delas 

responsável por um conjunto de unidades escolares. São treze as diretorias que 

partilham as responsabilidades sobre as escolas da rede espalhadas por todo o 

município de São Paulo: DRE Butantã. DRE Campo Limpo, DRE Capela do 

Socorro, DRE Freguesia/Brasilândia, DRE Guaianases, DRE Ipiranga, DRE 

Itaquera, DRE Jaçanã/Tremembé, DRE Penha, DRE Pirituba, DRE Santo 

Amaro,DRE São Mateus, DRE São Miguel.  
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Em vista à preparação da chegada da coleção à sala de aula, os coordenadores 

pedagógicos de cada unidade escolar de ensino fundamental,organizados por 

proximidade geográfica, foram chamados para reuniões de apresentação da 

coleção Cadernos de apoio e aprendizagem. Foram realizadas cinco reuniões 

com esse objetivo, uma para cada região da cidade. Em uma única reunião 

foram apresentados os Cadernos de Língua Portuguesa e Matemática, sendo 

que um colaborador ligado à SMESP foi responsável por cada uma dessas 

apresentações. 

Esta pesquisadora acompanhou, como observadora, uma dessas reuniões. 

Embora houvesse a intenção de ali se criar um espaço formativo, não há como 

depor em favor de que essa meta houvesse sido atingida. Muitos são os fatores 

que contribuíram para tal insucesso.  Para mencionar apenas alguns, 

destaquem-se: 

• O tempo, extremamente reduzido, para a apresentação dos livros 

propostos para os nove anos do Ensino Fundamental, Língua Portuguesa 

e Matemática, versões para aluno e professor. 

• O número, bastante elevado, de coordenadores pedagógicos presentes, 

inviabilizando qualquer possibilidade de interação pessoalizada entre 

estes e o responsável pela apresentação do material.  

• A ausência, ao menos formalmente, de autores e coordenadores 

responsáveis pela concepção e produção dos Cadernos, que pudessem 

responder pelos pressupostos que nortearam o trabalho e por orientações 

sobre como deveriam ser aplicadas as sequências em sala de aula. 

• O nível de interesse, bastante duvidoso, por uma proposta até então 

estranha a todos os presentes, assim como às realidades locais por eles 

representadas. 

• A formação generalista dos profissionais presentes (ao menos na maior 

parte dos casos), que os distanciava de qualquer hipótese de discussão 

do que ali era exposto. 

• A ausência de qualquer controle sobre a presença ou permanência na 

reunião dos coordenadores para ela convocados, havendo evidente risco 
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de o conjunto de livros chegar à escola sem que houvesse sequer sido 

visto por seu representante junto à SMESP. 

• A inexistência de previsão quanto ao momento em que o material seria 

entregue nas unidades escolares, fator importante dado o elevado 

número de escolas que deveriam recebê-lo em tempo adequado, além 

das distâncias que separam as unidades escolares em um município com 

as dimensões da cidade de São Paulo. 

Desse modo, a referida reunião cumpriu pouco além de um papel burocrático – o 

de trazer os Cadernos de apoio e aprendizagem ao conhecimento formal da 

rede e pouco além, também, de um papel político de dar ciência aos 

interessados de mais uma ação dirigida à implantação do Ensino Fundamental 

de nove anos na rede municipal de ensino de São Paulo. Ambos os papéis 

cumpridos, mas apenas em seu nível formal. 

Desnecessário dizer que a situação descrita também contribuiu para transformar 

em fragilidades as potencialidades emancipatórias enunciadas na coleção. 

Ainda algumas palavras cabem, no mesmo tom, sobre a questão da atuação dos 

professores, que receberam, em suas unidades escolares, um conjunto de livros 

cujo uso lhes foi, simplesmente, imposto. No que tange ao ensino da língua 

materna, há consenso, no plano do discurso, sobre a relevância de se criar 

condições de ensino que se aproximem das situações sociais de efetiva prática 

comunicativa. Em outras palavras, defende-se a concepção que dá centralidade 

à prática- oral e escrita- plena de sentido. 

De certa forma, ao se observar a proposta inicial dos Cadernos de apoio e 

aprendizagem constata-se tal preocupação, quando se considera a escolha dos 

gêneros, o trabalho aproximado em relação ao suporte em que socialmente 

circulam, entre outros quesitos. No mesmo plano de constatação, observa-se, na 

coleção, o afastamento intencional e claro, de uma prática tradicional de 

exposição de normas e do exercício puro de sua aplicação em frases isoladas e 

desconexas, como por muito tempo se fez. 
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No entanto, ao se atentar para a atuação do professor, de modo geral e também 

implícita nos registros postos nos Cadernos analisados, outra opção põe-se em 

centralidade. Parecem optar os professores por um ensino que mais 

desconsidera os interesses de seus grupos de alunos e suas efetivas 

necessidades. Segue o professor reproduzindo padrões metodológicos de 

ensino da Língua Portuguesa, ao eleger como significativos alguns produtos 

isolados e neles colocar (aparentemente) exclusiva atenção.  

Assiste-se a uma reprodução, quase ritualista, de um planejamento já 

desgastado e por muitas vezes repetido, ao longo do ano letivo e ao longo dos 

anos de educação básica. Poder-se-ia especular sobre esse “plano de aula”, 

traduzido em instruções já bem conhecidas e desgastadas: “Abram o livro à 

página x, leiam o texto e respondam as questões”. 

Se é assim, não há razão para contextualizar atividades e sequências, para 

valorizar conhecimentos prévios, ativando-os como essenciais para ampliar e 

dar sentido às propostas, conectando-as às exigências reais a que estão 

expostos os usuários da língua. Trabalhando com habilidades muito básicas e 

restringindo-se a exercícios isolados, quase aleatoriamente selecionados, 

desconsideram-se interesses particulares de alunos ou grupos de alunos, 

afastando-os das possibilidades do exercício da comunicação autônoma e 

significativa para a prática social. 

Os parágrafos acima podem suscitar a equivocada interpretação de que se 

estão colocando, na raiz do problema, questões vinculadas ao professor, seus 

compromissos e sua atuação profissional. Vale enfatizar que não se está 

construindo um discurso de culpabilização do professor, pois essa seria uma 

interpretação simplista, redutora e equivocada. Assiste-se, sob diferentes 

pretextos, a situações de alijamento do professor de sua condição verdadeira de 

educador, que propõe práticas diferenciadas e comprometidas com a educação 

para a prática social democrática exitosa. 

Algumas dessas situações devem ser lembradas aqui e alcançam os níveis mais 

amplos de valores legitimados em nossa sociedade:  
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Do ponto de vista ético e de comportamento social, a nova ordem 

socioeconômica estimula o individualismo, que vai a limites extremos, 

gerando instabilidade constante e agressividade. A vida coletiva e a 

cooperação deixam de ser valorizados, cedendo lugar à competição 

desenfreada e à luta individual, seja ela pela sobrevivência ou pelo 

sucesso a qualquer custo.  

(...) Temos aí uma articulação nova de valores - mas não inovadora! -

que coloca irmanados um individualismo exacerbado e um anseio 

desenfreado pela segurança e estabilidade ligado a uma moral 

conservadora, que é buscada na vida privada como antídoto a vida 

pública. Nesta, o que vale é a competição e o sucesso somado a um 

relativismo total de princípios básicos ligados à valorização da vida. 

(PONCE, 2009, p.7) 

Como se depreende dessas afirmações, não se trata de considerar, 

“confortavelmente”, a questão como dada e refratária a possibilidades de 

mudança.  No ponto oposto de uma visão assim determinista, tem-se a 

perspectiva da autonomia, entendida como uma segurança pessoal construída 

cotidianamente por meio do aprendizado de um pensar responsável e reflexivo, 

que pressupõe um repertório cultural constantemente revisto.  (Ponce, 2009, p. 

10) 

 Ao trazer à luz os argumentos da autora, a um só tempo, revelam-se a 

contradição e sua possibilidade de superação, que encontrarão, na escola, sua 

expressão mais clara.  

Novamente, é preciso dizer do comprometimento, em tais condições, do caráter 

emancipatório da coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, bem como da 

impossibilidade de tomá-la como uma proposta curricular. Ao que se pode 

verificar neste estudo, a contribuição da proposta analisada para a educação 

participativa e democrática, não ultrapassou o plano do discurso e acaba por 

também convergir e alimentar situação descrita por Ponce (2009, p. 11), ao 

afirmar: 

Currículos que privilegiam a cognição e preocupam-se em avaliar 

conteúdos, estritamente compreendidos, têm constituído a tendência 

hegemônica entre as propostas curriculares. Redes estaduais, 
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municipais e privadas têm trabalhado com propostas centralizadas de 

currículo, (...) que não prevêem a presença dos sujeitos envolvidos na 

prática educativa, a não ser como executores estritos da prescrição 

pedagógica. Também não se prevê a necessária transformação da 

escola em espaço de convívio democrático e solidário, de construção do 

debate sobre a vida pública.  

 

Para caminhar além dessas palavras, é preciso engrossar filiação aos 

posicionamentos de Gimeno Sacristan (2013, p.24), já citados neste texto. Tais 

posicionamentos são alentadores e afirmativos, especialmente aquele em que o 

autor refere-se à educação como possível instrumento para a revolução 

silenciosa da sociedade com base em um projeto iluminista e emancipador. 

Assim considerando, torna-se possível dizer das potencialidades de iniciativas 

como a consolidada na coleção Cadernos de apoio e aprendizagem, desde que 

sejam eles considerados como material didático e como uma contribuição 

valorosa na sustentação de um projeto educativo compromissado com a 

superação da opressão e com a busca pela libertação. Na esteira dessa 

possibilidade sustenta-se a firmeza do compromisso ideologicamente marcado e 

iluminador da atuação educativa. 

Na perspectiva de firmar tal compromisso, cabe questionar: Trata-se de uma 

visão utópica, no sentido (“algo irrealizável”) que o senso comum atribui ao 

termo utopia?   

Retomam-se aqui as palavras de Rodriguez (2013, p. 146), já citado, para dizer 

da necessidade de se abrir ao inesperado, de se abrir ao cultivo das virtudes 

para um outro mundo possível, como intitulou Boff (2006) sua trilogia. 

Onde está o campo dessa atuação? Cabe também retomar as palavras já 

citadas de Apple (2006, p. 157) sobre a possibilidade de o currículo servir para 

legitimar a distribuição do poder e dos privilégios existentes na sociedade.  O 

que se reserva, então, aos educadores sabedores dessa possibilidade e da real 

efetividade desse papel desempenhado pelo currículo?  Responde o autor: 
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Uma parte significativa do currículo como área do conhecimento deve 

ser dedicada à responsabilidade de se tornar “uma ciência crítica”. Sua 

função principal é ser emancipatória, na medida em que reflete 

criticamente sobre o interesse dominante da área de manter a maioria 

dos aspectos do comportamento humano- se não todos- em instituições 

educacionais sob controle técnico supostamente neutro. Tal 

responsabilidade tem suas raízes na análise relacional, na busca e no 

esclarecimento das pressuposições ideológicas e epistemológicas do 

pensamento sobre o currículo. Busca tornar os especialistas do currículo 

mais autoconscientes. Somente quando essa dialética da consciência 

crítica tiver começado é que os especialistas do currículo poderão 

verdadeiramente declarar que estão preocupados com a educação e 

não apenas com a mera reprodução cultural e econômica. Somente 

então poderemos começar a explorara de maneira rigorosa e variada os 

complexos problemas do planejamento e da avaliação dos ambientes 

educacionais, uma maneira que responda menos às exigências 

econômicas e culturais e mais às necessidades de todos os indivíduos, 

grupos e classes que concretamente constituem essa sociedade. (p. 

167-168) 

No contexto de responsabilidade apontado por Apple, acima, em relação à 

possibilidade de o currículo constituir-se ciência crítica insere-se a contribuição 

que se espera oferecer com o presente trabalho. A trajetória de sua realização 

foi marcada pela possibilidade da educação como e para a prática democrática e 

libertadora, expectação sempre em tela no percurso profissional e pessoal de 

sua autora. 

A participação na produção da coleção Cadernos de apoio e aprendizagem 

inseriu-se nessa perspectiva. Foi essa coleção aqui tomada como objeto de 

estudo por nela se antever possibilidades de se colocar em ação uma proposta 

curricular de valor para a formação do usuário da língua materna, cuja 

conformação se aproximasse de uma proposta curricular com caráter 

emancipatório. 

Na busca das origens da proposta encontraram-se muitos fatores, com destaque 

para a necessidade política de fazer cumprir intenções nem sempre inerentes ao 

contexto educativo. Na análise do objeto deste estudo, desde sua proposição, 
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manifestou-se forte e determinante a intencionalidade de atender demandas 

políticas por resultados, invertendo-se a relação entre currículo e avaliação para 

bem adequar-se a um quadro de afastamento do Estado quanto às suas 

responsabilidades pela qualidade efetiva do ensino ofertado, situação contextual 

bastante própria ao tempo histórico em que vivemos. 

Ainda assim, cabia a questão: São os Cadernos uma proposta curricular? 

Convergem, como proposta, para um caráter emancipatório?  

Na busca por tais respostas, os documentos oficiais e a produção acadêmica na 

área do ensino de Língua Portuguesa foram (re) visitados e, de maneira 

consistente, foi possível perceber que a coleção mostrava-se aderente às suas 

propostas. 

No entanto, não apenas o contexto em que foram concebidos e produzidos os 

Cadernos contribuiu para seu afastamento em relação às possibilidades 

antevistas. Uma diversificada gama de questões, agora relacionadas à sua 

introdução na sala de aula também pareceu atuar na direção desse 

afastamento.  

Entre elas, e já de princípio, apareceu o alijamento dos professores de sua 

concepção e produção, além de sua formação- inicial ou continuada, 

provavelmente empobrecida pelas condições oferecidas nos cursos de 

licenciatura e pelas condições de trabalho a que estão submetidos os 

profissionais da educação da rede pública e privada, bem pouco promissoras de 

seu aprimoramento e comprometimento com novas iniciativas como a que, em 

2010, chegava à escola municipal de São Paulo. 

O que já então era suposto concretizou na análise de registros de alunos, 

apostos nos Cadernos, em sua primeira versão. Em palavras claras, a coleção 

chegou à escola, mas não dialogou com ela. Seu uso irregular, fragmentado ou 

mesmo inexistente, nas salas de aula, demonstra o fato. Das potencialidades 

percebidas, pouco restou além das fragilidades de um recurso didático imposto. 
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Seria, então, esse cenário um incentivador do imobilismo e da desesperança? 

Colocada como exigência do ensinar, como quer Paulo Freire (2005), a 

esperança é, também na perspectiva em que se busca inserir o presente estudo, 

uma imposição da prática educativa comprometida com a construção da 

autonomia. Para respeitar as ideias e dar voa ao grande mestre da Educação, 

(...) não é a esperança de cruzar os braços e esperar. Movo-me na esperança 

enquanto luto e, se luto com esperança, espero. (Freire, 1981, p.97) 

São palavras inspiradoras. Assim, imbuída da esperança freireana, “finalizo” 

este trabalho retomando a epígrafe que abre este capítulo. Deixo, como a poeta 

Devatache, também um longo fio a ser tecido. Ao deixá-lo assim, solto, faço o 

convite, pleno de esperança (reafirmo), para a continuidade da busca por um 

currículo verdadeiramente emancipatório. 
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ANEXO I 

 DVD- Cadernos de apoio e aprendizagem: Língua Portuguesa 

Primeira versão-2010 (volumes do Professor e do aluno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Análise de materiais didáticos na perspectiva da educação linguística1 

ADRIANO DE OLIVEIRA CARVALHO 

Sabemos que o professor da educação básica utiliza-se do livro didático 

como principal ferramenta para o ensino de sua disciplina. Para o ensino 

de Língua Portuguesa, o livro é a fonte quase exclusiva de textos 

oferecidos para leitura de seus aprendentes. Em relação à produção 

textual, também não é diferente; o material didático escolhido é o 

instrumento utilizado para as propostas de redação. Nesse contexto, com 

essa pesquisa, analisamos livros didáticos de Português, de oitavas 

séries/ nonos anos do ensino fundamental, nas seções voltadas para a 

leitura e a produção de texto, a fim de verificarmos quais as concepções 

teóricas que subjazem aos materiais, bem como verificar a sua adequação 

para o ensino de Língua à luz das concepções da Educação Linguística. 

Para tanto, escolhemos cinco títulos analisados pelo PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático) que tinham em suas resenhas o trabalho com 

a leitura e com a produção de textos como pontos fortes. Após a análise 

dos livros, os resultados mostraram que a maioria dos livros didáticos traz 

atividades de leitura e produção textual que desenvolvem a competência 

comunicativa do estudante, visto que fazem com que eles pensem, 

reflitam e ajam para aprender. Em contrapartida, constatamos pouca 

integração entre a pedagogia da leitura e da escrita e a pedagogia léxico-

gramatical, uma vez que os materiais pouco tratam das questões lexicais 

e as atividades gramaticais estão descontextualizadas e desintegradas 

das atividades de leitura e escrita. 

 

 

                                                        
1
  

1v. 178p. Mestrado. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - LÍNGUA PORTUGUESA 
Orientador: DIELI VESARO PALMA 
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ROSEMEIRE STOIAN DE BRITO VALLE. Um estudo sobre a língua e ensino do 

português, partindo da intolerância linguística do século XVIII - 01/05/2009.  



VALDECI MARIA DE OLIVEIRA COELHO BARBOSA. Gêneros digitais em 

manuais didáticos de língua portuguesa - 01/12/2009.  

 

VANESSA FABÍOLA SILVA DE FARIA. O ensino de literatura: articulação entre 

propostas oficiais e pesquisa universitária - 01/03/2009. 

  

VANESSA PATERNOSTRO MORALES. A oralidade no ensino de Língua 

Portuguesa: um estudo da fala como prática discursiva - 01/10/2009. 

  

WESLEY LUIS CARVALHAES. Textos de apresentação em livros didáticos de 

português: processos de objetivação do sujeito aluno - 01/10/2009. 

 

ANO: 2009 

NÍVEL: DOUTORADO 

 

CARMEN TERESINHA BAUMGÄRTNER. Aspectos constitutivos da história do 

ensino de Língua Portuguesa no oeste do Paraná (1960-1979) - 01/09/2009. 

  

DULCE CASSOL TAGLIANI. O livro didático de Língua Portuguesa no contexto 

escolar: perspectivas de interação - 01/07/2009. 

  

ROZANA APARECIDA LOPES MESSIAS. Gêneros orais e ensino: trajetórias da 

construção do “conhecimento pessoal prático” na “paisagem” escolar - 

01/03/2009. 

  

SANDRA REGINA CECÍLIO. Pesquis(a)ção na 8ª série: o ensino de Língua 

Portuguesa norteado pelos gêneros discursivos e o processo de intervenção - 

01/03/2009. 

  

SERGIO FABIANO ANNIBAL. Aspectos mediadores e a identidade docente na 

sociedade contemporânea: o contexto do ensino de língua portuguesa - 

01/11/2009.  

 

 



ANO: 2010 

NÍVEL: MESTRADO 

 

ADRIANO DE OLIVEIRA CARVALHO.   Análise de materiais didáticos na 

perspectiva da educação linguística - 01/07/2010. 

 

AELISSANDRA FERREIRA DA SILVA.   Discurso da/na prática docente do 3ª 

ano do ensino médio - 01/02/2010. 

 

ANDREA LEMES SINOHARA COCCARO.   A gramática normativa na formação 

intelectual do cidadão brasileiro: o ensino da Língua Portuguesa à altura dos 

desafios contemporâneos - 01/05/2010. 

 

ANGÉLICA PALL ORIANI.   Série "leituras infantis" (1908-1919), de Francisco 

Vianna, e história do ensino de leitura no Brasil - 01/12/2010. 

 

ARLETE AMARAL CORRÊA.   Estudo sobre os usos de mecanismos de coesão 

referencial na produção escrita de alunos de 5ª série - 01/04/2010. 

 

AUDREY REGINA CARVALHO OLIVEIRA.   O professor de Língua Portuguesa 

da escola básica: formação, desafios e limites - 01/12/2010. 

 

DANIELA DA SILVA DE OLIVEIRA.   Os gêneros do narrar em livros didáticos 

de ensino fundamental: investigando a formação do leitor literário - 01/08/2010. 

 

ÉLIDA CONCEIÇÃO SANTOS CRUZ. Leitura, léxico e ensino: estratégias de 

leitura nos manuais de Língua Portuguesa - 01/07/2010. 

 

FABIOLA BARRETO GONÇALVES.   "Tudo" em Natal: definitude, implicaturas e 

contribuições para o ensino de língua materna - 01/04/2010. 

 

GISELE ALVES NASCIMENTO.   "Os modelos de letramento subjacentes em 

uma nova proposta oficial para o ensino de língua materna: novas ideias, novos 

rumos?" - 01/12/2010. 



 

GISELE GUIMARÃES BELLUOMINI LEITE.   Leitura crítica da metodologia de 

ensino inserida na proposta curricular de Língua Portuguesa do estado de São 

Paulo (5ª série, 2008/2009) - 01/11/2010. 

 

KARINA RODRIGUES DE FARIA.   Linguagem e educação: estudar, ensinar e 

aprender para viver no ambiente pluri-linguístico-dialetal da Amazônia e valorizar 

o outro. - 01/06/2010. 

 

LEILA CRISTINA LIMA.   A educação linguística: perspectivas para o ensino de 

língua portuguesa nas séries iniciais - 01/10/2010 

 

LUCIENE EUZEBIO DE CARVALHO.   Referenciação por estratégias 

anafóricas: a progressão referencial em textos de opinião - 01/05/2010. 

 

MAGALI APARECIDA BENETON PIERONI.   Ensino de Língua Portuguesa: a 

gramática no ensino fundamental e médio - 01/03/2010. 

 

MARILZA MAIA DE SOUZA DE PAIVA.   Iconicidade lexical na representação 

musical da língua dos ‘brasis’ - 01/03/2010. 

 

MARLY DE FATIMA G. TAVARES BIEZUS.   Processos de retomada em conto 

de Eça de Queirós: um olhar voltado para o ensino - 01/03/2010. 

 

MARTA MARIA MINERVINO DOS SANTOS.   Procedimentos pedagógicos para 

abordar a variação linguística a partir de programa assistido por alunos do 

ensino fundamental - 01/09/2010. 

 

MONALISA RENATA GAZOLI.   O método analítico para o ensino da leitura em 

"Série de leitura Proença" (1926-1928), de Antonio Firmino de Proença - 

01/03/2010. 

 



MYLENE ABUD SANTORO.   A intertextualidade na obra libertinagem, de 

Manuel Bandeira: uma contribuição para o ensino de Língua Portuguesa - 

01/10/2010. 

 

ROSILDA MARIA ARAÚJO SILVA DOS SANTOS.   Os gêneros textuais como 

ferramenta didática para o ensino da linguagem - 01/03/2010. 

 

SHEILA APARECIDA DE MORAES IBIAPINO SPADAFORA.   O cordel em sala 

de aula: contribuição ao ensino de Língua Portuguesa - 01/05/2010. 

 

SILEIDE TEREZA DE LIMA SAES.   A pedagogia da leitura: conhecimento, 

interação - um universo de descobertas - 01/02/2010. 

 

SOLANGE IZIDORO.   O ensino de Língua Portuguesa: um olhar sobre a leitura 

- 01/05/2010. 

 

VALÉRIA APARECIDA DE CARVALHO.   Leitura de propaganda impressa: uma 

contribuição para o ensino de Língua Portuguesa - 01/04/2010. 

 

ANO: 2010 

NÍVEL: DOUTORADO 

 

AURENI DA SILVA MAGALHÃES MARVILA.   Causalidade e explicação em 

português: contribuição ao ensino produtivo da língua - 01/03/2010. 

 

FLÁVIO LUÍS FREIRE RODRIGUES.   O gênero discursivo resenha: uma 

proposta de intervenção em sala de aula - 01/08/2010. 

 

KÁTIA REGINA REBELLO DA COSTA.   O ser negro à vista: construção verbo-

visual do negro na propaganda impressa - 01/11/2010. 

 

LUZIA DE FÁTIMA PAULA.   As ideias linguísticas constitutivas do pensamento 

de João Wanderley Geraldi sobre o ensino de Língua Portuguesa - 01/02/2010. 

 



MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES.   A facultatividade da concordância: 

português formal real versus gramática escolar - 01/03/2010. 

 

WASHINGTON SILVA DE FARIAS.   Sentidos da língua e do sujeito a ensinar-

aprender no Brasil: o discurso da coleção novo manual de língua portuguesa 

FTD (1909-1943) - 01/03/2010. 

 

ANO: 2011 

NÍVEL: MESTRADO 

 

ADRIANA ALVES FARIAS LIMA. Sequências descritivas: uma proposta de 

atividades de leitura para o 9º ano do ensino fundamental - 01/05/2011. 

  

ADRIANA FERNANDES. A constituição do ensino de língua portuguesa na trilha 

de documentos oficiais do rio grande do sul: conhecimento e perspectivas - 

01/02/2011. 

  

ADRIANA MENEZES FELISBINO. O léxico e os processos de produção de 

sentidos para uma leitura significativa: uma fábula e suas versões em três 

tempos - 01/11/2011. 

  

ALINE SEGATE. As tiras nos livros didáticos de Língua Portuguesa: uma 

proposta de leitura - 01/06/2011. 

 

ARISBERTO GOMES DE SOUSA. Estudo dos gêneros textuais no livro didático 

de Língua Portuguesa: uma ferramenta para as práticas linguísticas e sociais. - 

01/10/2011. 

 

GISELLE MACEDO BARBOZA. A gramática de reis lobato e o ensino da língua 

portuguesa no Brasil (1770- 1830) - 01/03/2011. 

 

GLAURA BENSABAT VIEIRA D´AQUINO. Representações sociais de 

professores de escola pública sobre o ensino da Língua Portuguesa - 

01/01/2011.  



GLEIDENIRA LIMA SOARES. Análise linguística e reescrita de textos: uma 

proposta metodológica em língua portuguesa em escola ribeirinha - 01/04/2011. 

  

HÉLIO RODRIGUES JÚNIOR. Práticas de linguagem na sala de aula: caminho 

para a formação da competência comunicativa - 01/11/2011. 

  

JANAINA ZAIDAN BICALHO FONSECA. O processo de didatização dos 

gêneros discursivos em práticas de ensino de Língua Portuguesa: um diálogo 

entre a aula e o livro didático - 01/10/2011. 

 

MARIA DO CARMO DA SILVA APOLINÁRIO. Linguagem e ensino: concepção e 

prática no plano da memória narrativa - 01/05/2011. 

 

MARINEIDE CAVALCANTI ARRUDA. O texto e o seu potencial através do agir 

comunicativo em Habermas - 01/05/2011. 

 

PRISCILA PENNA FERREIRA. O dialogismo nas redações escolares - 

01/03/2011. 

  

ROSA MARIA DE SOUZA LEAL SANTOS. Língua Portuguesa: um olhar sobre a 

abordagem didática da leitura no ensino fundamental - 01/03/2011. 

  

ROSANIA FELIX NAKASAKI. A persuasão em dois gêneros discursivos: um 

enfoque sistêmico-funcional - 01/06/2011. 

  

UEILA CONCEIÇÃO SANTOS DE JESUS. Entre o lúdico, o polêmico e o 

autoritário: análise do discurso pedagógico na mídia DVD escola de Língua 

Portuguesa - 01/08/2011. 

 

ANO: 2011 

NÍVEL: DOUTORADO 

 



DÉBORA AMORIM GOMES DA COSTA. Os saberes docentes para o ensino da 

oralidade: o que sabem os professores e como compreendem as atividades 

propostas pelos livros didáticos de língua portuguesa? - 01/12/2011. 

 

LACY RAMOS JUBE RIBEIRO. Pensamento e linguagem nas teorias 

históricocultural e sociocultural: contribuições para o ensino da língua materna - 

01/09/2011. 

 

ROSELI HILSDORF DIAS RODRIGUES. No meio do caminho tinha uma pedra - 

ensino de gramática: reflexões a partir de paralelo entre as diretrizes oficiais e a 

prática da sala de aula na rede pública de ensino do estado de São Paulo. - 

01/04/2011. 

 

SONIA MERITH-CLARAS. Semiótica, leitura, análise linguística: uma proposta 

de intervenção bilateral no ensino fundamental - 01/02/2011. 

 

WALDIVIA MARIA DE JESUS. Aspectos da argumentação: um enfoque teatral 

da linguagem - 01/10/2011. 

 

ANO: 2012 

NÍVEL: MESTRADO 

 

ALBANEIDE DE SOUZA CAMPOS. A produção escrita de textos 

argumentativos: reflexões sobre prática docente e aprendizagem dos alunos - 

01/06/2012. 

  

 ANA CRISTINA CHAMPOUDRY NASCIMENTO DA SILVA. Entre a crise e a 

mudança: a constituição do ensino de leitura como objeto de pesquisa em 

investigações acadêmicas - 01/04/2012.  

 

ANA KENNYA FÉLIX RIBEIRO DE SOUZA. Educação linguística: caminhos 

para o ensino da língua materna - 01/12/2012. 

  



ANA TERRA REIS DE GRAMMONT. A pedagogia da leitura: análise de material 

didático na perspectiva da educação linguística - 01/06/2012. 

  

ANDREIA ARAUJO DE NOBREGA. Concepções (de ensino) de gramática: na 

interface livro didático/professores de Língua Portuguesa do 5º ano - 01/04/2012. 

  

ANDRESSA ALLYNE ARAÚJO DE LIMA. O dito, o prescrito e o realizado: 

didatização do ensino de Língua Portuguesa por professores recém formados - 

01/04/2012.  

 

APARECIDA DE FÁTIMA AMARAL DOS SANTOS. Leitura, família e 

subjetivação - 01/04/2012.  

 

BRUNO DEFILIPPO HORTA. Sociolinguística e ensino de Língua Portuguesa: 

constatações no município de Juiz de Fora (MG) - 01/03/2012. 

 

ELDA LIZANDRA FERNANDES DA SILVA. Estimativas de comportamento 

vocálico de locutores e um novo sistema de separação silábica. - 01/05/2012. 

  

ELECY RODRIGUES MARTINS. A concordância de número no sintagma 

nominal: um olhar sobre a variação linguística em sala de aula - 01/12/2012. 

  

ELIZABETH PEDROSA DA SILVA. Conectores, conjunções ou operadores: 

flutuação terminológica no tratamento de unidades linguísticas - 01/06/2012. 

  

ELZA DE FATIMA GABALDI. Léxico e identidade: as expressões idiomáticas do 

povo brasileiro - 01/06/2012. 

  

FERNANDO JESUS DA SILVA. Língua, escola e fronteira: entre aprender a e 

aprender sobre a língua nacional - 01/03/2012. 

 

JAQUELINE MANCILHA BODE DE OLIVEIRA. O papel das inferências em 

avaliações do Saresp de Língua Portuguesa - 01/04/2012. 

 



KARLA SIMOES DE ANDRADE LIMA BERTOTTI. Gêneros textuais no livro 

didático de Língua Portuguesa - 01/09/2012.  

 

LEIDIANE DA SILVA REIS. Sondagem das anáforas não correferenciais 

ativadas em processos interpretativos de fábulas - 01/03/2012. 

  

LILIAN DE PINHO BOTELHO. A leitura significativa pela transformação da forma 

vocabular em palavra - 01/05/2012. 

  

LUIZ ALBERTO CEZAR PRATA. O ensino contextualizado de Língua 

Portuguesa: "os padrões de beleza" - sequência didática para o 9º ano do ensino 

fundamental - 01/04/2012. 

 

MÁRCIA BEATRIZ GABE. Proposta de leitura de textos dissertativos em livros 

didáticos de Língua Portuguesa - 01/02/2012. 

  

MARIA APARECIDA PEREIRA MONTAGNER. O ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa a partir do estudo do local e das práticas interdisciplinares 

com as ciências da natureza - 01/08/2012. 

  

MARIA CRISTIANE DE FREITAS. Análise de capa de revista: subsídio ao 

ensino de leitura da língua materna - 01/04/2012. 

  

MARIA HELENA CORREA DA SILVA MATEI. A coesão textual em narrativas de 

alunos do 7° ano do ensino fundamental - 01/10/2012. 

 

MARTA HELENA FACCO PIOVESAN. Era uma vez... contos, romances, 

poemas: um tesouro linguístico - 01/11/2012. 

 

NINA ROSA LICHT RODRIGUES. A constituição do ensino de Língua 

Portuguesa em textos introdutórios de livros didáticos dos anos 1960 a 1980 - 

01/03/2012. 

 



PATRICIA ANDYARA THIBES. A prova Brasil de Língua Portuguesa: um estudo 

sobre os desempenhos do Paraná nos anos 2007 e 2009 - 01/03/2012. 

  

RAQUEL DA SILVA GOULARTE. Os gêneros textuais em livros didáticos de 

Língua Portuguesa: em busca do segredo da esfinge - 01/02/2012. 

 

REGIANE CRISTINA MACHADO. A leitura como foco nas avaliações de Língua 

Portuguesa do sistema mineiro de avaliação da educação pública - SIMAVE - 

01/04/2012. 

  

ROSANA CARDOSO. Interacionismo sociodiscursivo: uma análise dos PCNS e 

da proposta curricular de Língua Portuguesa do Estado de São Paulo - 

01/03/2012. 

  

SANDRA MARIA ALVES DE LIMA. A transposição didática dos gêneros do 

domínio discursivo publicitário nos livros didáticos de Língua Portuguesa: antes 

e pós PCN - 01/12/2012. 

 

TÂNIA REGINA DOS SANTOS GODOY CORRÊA. Os reflexos do SAEB/Prova 

Brasil nas práticas pedagógicas de Língua Portuguesa nas escolas municipais 

de Costa Rica/MS - 01/09. 

 

VIVIANE DE CÁSSIA MAIA TRINDADE. A educação estética na 

contemporaneidade: a estrutura linguística do texto literário e a formação do 

leitor - 01/02/2012. 

 

ANO: 2012 

NÍVEL: DOUTORADO 

 

ELISABETH GONÇALVES DE SOUZA. A coesão textual em livros didáticos do 

PNLD/2010: análise dos livros didáticos adotados pela rede pública municipal de 

Barbacena - 01/06/2012. 

  



MARCIA DE OLIVEIRA GOMES. Ensino de Língua Portuguesa: história, 

políticas, sentido social, metodologias e pesquisa - 01/03/2012. 

  

MÁRCIA MARIA MAGALHÃES BORGES. Os gêneros do discurso em Bakhtin e 

sua transformação em objeto de ensino de Língua Portuguesa - 01/04/2012. 

  

MILENNE BIASOTTO HOLMO. Para uma gramática da produção: análise da 

marca mesmo sob o enfoque da teoria das operações predicativas e 

enunciativas - 01/05/2012. 

 

ANO: 2012 

NÍVEL PROFISSIONALIZANTE 

 

LUCIENE DA AGUIAR PORTELA. O livro de provérbios e seu emprego em sala 

de aula - 01/12/2012.  
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